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T.C. 

MENDERES 

BELEDİYESİ 

  

   FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Hukuki Dayanak 

MADDE 3- (1) Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Ve 

49. Maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlatılmıştır. 

           Tanımlar 

           MADDE 4- (1)  Bu yönetmelikte adı geçen; 

 

a ) Belediye                     : Menderes Belediyesini, 

b) Başkan                        : Menderes Belediye Başkanını, 

c) Başkanlık                    :Menderes Belediye Başkanlığını, 

d) Başkan Yardımcısı       : Müdürlüğün Bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 

e) Encümen                     :Menderes Belediyesi  Encümenini, 

f) Meclis                          : Menderes Belediye Meclisini, 

g) Yönetmelik                  : Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni 

h)  Müdürlük                   : Fen İşleri Müdürlüğünü, 

i) Müdür                          : Fen İşleri Müdürünü, 

j) Personel                       : Fen İşleri Müdürlüğü Personelini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Teşkilat, Bağlılık 

 

    Kuruluş 

    MADDE 5- (1) Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48.  

Maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları 

ile Mahalli İdare Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Menderes 

Belediyesi Meclisi’nin kararı ile kurulmuştur. 

 

    Teşkilat 

    MADDE 6-(1) Müdürlüğün personel yapısı; memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer  

personellerden oluşmaktadır. 

 

(2) Müdürlüğün idari teşkilatı; 

a) Müdür, 

b) Şef, 

c) Etüt ve Proje Birimi, 

d)  Yol Yapım ve Bakım Onarım Hizmetleri Birimi, 

e) Yapım İşleri, Hizmet Alımları, Ambar Muhafaza ve Dağıtım İşleri Birimi, 

f)  Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Birimi, 

 

Bağlılık 

      MADDE 7- (1) Müdürlük, Belediye Başkanı’na ve/ veya Belediye Başkanı’nın görevlendireceği Başkan 

Yardımcısı’na bağlı olarak hizmetlerini yürütür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

      Müdürlüğün Görevleri 

      MADDE 8-- (1) Menderes Belediye Başkanlığı’ nın hedefleri,  prensip ve politikaları ile bağlı  

bulunan, yürürlükteki ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık  

Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda müdürlüğün görevleri; 

a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili 

mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak, 

b) Belediyenin yapım ve inşaat programını hazırlamak, 

c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak,  hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm 

işlemleri takip ederek sonuçlandırmak, 

d) Kendi birim bütçesinden ihale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, 

e) Kat karşılığı veya Yap- İşlet –Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla 

ilgili bütün işlemleri yerine getirmek, 

f) Başkanlık makamınca yapılması istenilen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları 

hazırlamak ve takiplerini yapmak, 

g) Belediye’nin görev ve yetki alanına giren yollarda bordür ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya 

yaptırmak, 

h) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 

onarımlarını sağlamak, 

i) Açık ve kapalı park yerleri yapmak veya yaptırmak, 

j) Mesire alanları ile dinlenme yerleri yapmak ve yaptırmak, düzenlemek, 

k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimleri ile koordineli olarak danışmanlık 

yapmak, 

l) Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevlerin yerine getirmek, 

m)  5yıllık programların, performans raporları, faaliyet raporları ve stratejik planların hazırlanmasında 

müdürlük olarak yükümlülüklerini yerine getirmek, 

 

      Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

      MADDE 9- (1) Müdürün görevleri; 

a) Müdürlüğü Başkan’a karşı temsil etmek, 

b) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde 

birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak, düzenlemek ve denetlemek, 

c) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin birinci disiplin halidir. 

d) Müdürlüğün’ de kamu iç kontrol standartları sisteminin ve kalite yönetim sisteminin kurulmasını 

sağlamak, 
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e) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyon sağlamak, 

f) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak, 

g) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst 

makamlara sunmak,  

h) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak ve 

hedefleri gerçekleştirmek, 

i) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu 

sağlamak, 

j) Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak 

müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak, Hizmet ve 

uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak, 

k) Yürürlükteki mevzuatın ön gördüğü diğer görevleri yerine getirmek, 

 

(2) Müdürün Yetkileri, 

a) 5018 sayılı kanunun ve ilgili mevzuat gereğince, müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama 

yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde ön görülen harcamaları yapmak, 

b) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi, 

c) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev 

yerlerini değiştirmekle yetkilidir. 

 

 (3) Müdürün Sorumlulukları, 

Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetten dolayı Belediye Başkanı’na ,Başkan Yardımcılarına 

ve yürüklükteki mevzuata karşı sorumludur. 

 

Etüt Proje Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

    MADDE 10- (1) Etüt ve projeler bölümü ile görevlendirilmiş personel aşağıdaki fonksiyonların yerine 

getirilmesinden sorumludur; 

a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan (ihale edilen) hizmet binaları, çevre düzenlemeleri yollar 

vb. projeler için öneride bulunmak; bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, 

uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını 

sağlamak, 

b) Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarına gerçekleştirerek neticelendirmek, 

c) İlçe genelinde yeni yol açmak, 

d) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık 

çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak, 

e) Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak, 

f) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici 

ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, 
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g) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Yol Yapım ve Bakım Onarım Hizmetleri Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

         MADDE 11- (1) Yol –Yapım ve Bakım- Onarım hizmetlerinde görevlendirilmiş personel aşağıdaki 

fonksiyonların yerine getirilmesinde sorumludur; 

a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolları yapmak, 

b) Yol profillerinin hazırlanması, kot rolü ve uygun olarak açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve 

tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, 

c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrolünü yapmak, 

d) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak, 

e) İş makinaları ve personellerin verimli ve tasarruflu olarak kullanılabilmesi için formenler ile 

gerekli programları yapmak, 

f) Yol çalışmalarının program dahilinde yapılabilmesi için AYKOME ve UKOME kararlarının 

alınarak zamanında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak çalışmaların tamamlanmasını sağlamak, 

g) Günlük yapılan çalışmalar hakkında saha formenlerinden verilerin alınarak raporlanmasını 

sağlamak, 

h) Belediyemizce planlama kapsamına alınan ve vatandaşımızca yapılmış olan taleplerin programa 

alınarak aynı çalışma sahasındaki işlemlerin saha formenleri ile koordineli olarak yapımını 

sağlamak, 

i) Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak, 

j) Alımı yapılmış olan malların ambar kayıtlarını, çıkış kayıtlarını tutmak ve raporlamak, 

k) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

 

 

 

Yapım İşleri, Hizmet Alımları, Ambar Muhafaza ve Dağıtım İşleri Birimi Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

         MADDE 12- (1) Sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır; 

a) Her türlü alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarını hazırlamak, keşif ve 

şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onayları alarak sonuçlandırmak, 

b) Ara ve kesin hak edişleri denetim mühendisi nezaretinde tetkik etmek, hak edişlerle ilgili 

olarak iş mahallinde gerekli incelemeleri yapmak, tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan 

hatları düzeltmek suretiyle hak edilen onaylamak, 

c)  Hak edişlerde  süre uzatımı, ceza ve teminat kesintisi konuları ile fiyat farkları hesaplarını 

incelemek ve kesin şeklini vermek, fiyatı belli olmayan  işler için veya gerek görüldüğünde 

yeni fiyat analizleri oluşturmak veya  diğer kurumlardan bu konuda yapılmış analizleri temin 

etmek ve kullanmak, 
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d) Yapım ve hizmet ihalelerinin sonuçlarının Sosyal Güvenlik  Kanunu’na göre bildirimini 

yapmak ve aynı kurumdan ilişkisiz belgesi istemek ve yüklenici  veya taşeronun kesin 

teminatının çözülmesini sağlamak, 

e) Tahakkuk müzekkerelerini ve ödeme emirlerini ilgililere tebliği etmek, 

f)  Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak, 

g) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, deneyim ve iş 

yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek, 

h)  Günlü yazıları süresi içinde cevaplamak ve bildirimlerini sağlamak, 

i) Alımı yapılmış olan malların ambar kayıtlarını, çıkış kayıtlarını tutmak ve raporlamak, 

j) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

                 

 

 

Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

               MADDE 13- (1) Müdürlük yazı işleri ve evrak kayıt ile görevlendirilmiş personel aşağıdaki 

fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur; 

a) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakların yasal süreleri içerisinde cevaplarının verilmesini 

sağlamak, 

b) Elektronik ortamda cevaplandırılması gerekli belgelere cevap verilmesini sağlamak, ilgili sistem 

üzerinden havale edilmiş olan yazıların cevaplarını periyodik olarak raporlamak müdürlük 

çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum için ve kurum dışı yazışmaları yapmak ve dağıtımını 

gerçekleştirmek, 

c) Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü evrakların süresi 

içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak, 

d) Personelle ilgili sicil ( izin, rapor, ceza, mükâfat, kademe ilerlemesi, tayin, terfi vb.) dosyalarının 

tanzimini yapmak, 

e) Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek,arşiv bilgilerini 

ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek, 

f) Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını belgelerle sağlamak, 

g) Meclis ve encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün gündeme alınması 

gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak, 

h) Ayniyat ile ilgili tüm bilgi ve evrakları sağlamak, muhafaza etmek, 

i) Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre 

korunur. Belediye birimleri arsındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. 

j) CİMER ve Belediyeye elektronik ortamda yapılan başvuruların zamanında ilgililere sevkini 

sağlayarak cevap verilmesini sağlamak, 

k) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

 

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIGI 

ALT YAPI KOORDINASYON MERKEZİ 

KURULU , GOREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YONETMELİĞİ 

Genel Hiikiimler 

Amaç ve Kapsam 

 

Madde 1- (1) Bu yönetmeligin amacı, Menderes Belediyesi  sınırları içndeki alt yapı hizmetlerinin 

koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla  hizmetin nitelik ve niceligini, mahalli ozelliklerini, uygulamada 

uyulması gereken zaman ve mekan şartları ile mahalli imkanları ve benzeri durumları tespit etmek ve 

yürütmektir. 

 

 

(2) Bu yönetmelik  MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ALT YAPI 

KOORDİNASYON BİRİMİ’nin   kuruluş, görev, yetki, çalışma esas ve usulleri; ALTYAPI YATIRIM 

HESABI’ndan yapılacak harcamalar ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve 

ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 2- (I) Bu yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 8.ve 

maddelerine ve 15.06.2006 günlü ve 26199 say1h Resmi Gazete'de yayımlanan BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YONETMELİĞİ' nin 27. maddesine dayanılarak 

düzenlenmiştir. 

Tammlar 

Madde 3- (1) Bu yönetmelikte ifade edilen; 

BELEDİYE: Menderes Belediyesi’ni 

AYKOME: Menderes Belediyesi  Alt Yapı Koordinasyon Birimi 

EMANET KOMİSYONU: Alt Yap1 Koordinasyon Müdürlüğü, ilgili ilçe Belediyesi  ve ilgili yatırımı  yapan 

veya yaptıran Kamu Kurum veya Kuruluşunca tayin edilecek üç kişilik  komisyonu, 

ALT YAPI: içme  suyu ve kanalizasyon projelerini, elektrik projelerini, dogalgaz projelerini, telefon, internet 

vb. gibi fiberoptik haberleşme   projelerini,  termal ısınma ve enerji  besleme  vs. projelerini, metro ve hafif 

raylı toplu taşıma  sistemleri ile, yollar ve kaplamalarını  

YOL: imar planlarında bir parselden karşı  parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik  şeritleri  ve refüjleri 

TRANŞE: Alt yapı tesislerinin içine  yerleştirildiği usulüne göre kapat1larak eski haline getirilmesi gereken 

her türlü çukur ve hendek kazısını, ifade eder. 

Madde 4- (1) AYKOME Birimi, Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün . görevlendirecegi kişiler 

eliyle yürütür. 

Bağlayıcılık 

Madde 5- (1) AYKOME Genel Kurul'u tarafından alıman kararlar Menderes  Belediyesi, dahilindeki sınırları 

içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 
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 BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve  Organlar Kuruluş 

Madde 6- (I) AYKOME; 

a) GENEL KURUL 

b ) YURUTME ORGANI 

c) TEKNİK KURUL'dan meydana gelir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Genel Kurul'un Kuruluş , Görev ve Yetkileri 

Genel Kurul 

Madde 7- (1) AYKOME Genel Kurul'u, Menderes Belediye  Başkanı  veya görevlendireceği 

Kişinin  başkanlığında, Menderes Belediyesi sınırları  dahilinde aşağıda sayılan alt yapı, ve hizmet yatırımları  

ile ilgili kamu     kurum ve kuruluşlarının  üst düzey  idarecilerinden meydana gelir. Bunlar: 

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Daire Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Müdürü, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu  Yatrımlar Daire Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu  Su Tesisleri Daire Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Kanal İşletme Daire Başkanı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Etüd Planlama Daire Başkanı, 

Milli Savunma Bakanlığı Temsicisi, 

İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü  Temsilcisi, 

Karayollan Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Karayollan 2. Bölge Müdürlüğü), 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü), 

Demiryollan, Limanlar ve Hava Meydanları  İnşaatı  Genel) Müdürlüğü  Temsilcisi, 

Türkiye Cumhuriyeti  Devlet  Demir  Yolları   Genel  Müdürlüğü   Temsilcisi  (TCDD  3.  Bölge Müdürlüğü) 

, 

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi, 
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TEİAŞ Temsilcisi, 

Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş . (BOTAŞ) Temsilcisi , 

İzmirgaz A.Ş. Temsilcisi, 

Jeotermal A.Ş. Temsilcisi, 

Turk Telekomünikasyon A.Ş . Temsilcisi, 

Vodafone-Net İletişim  Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi, 

Superonlne İletişim  Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi, 

Türksat Uydu Haberleşme  Kablo Tv ve İşletme  A.Ş. Temsilcisi, 

Türknett İletişim Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi, 

aa) MTCTR Memorex Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Temsilcisi, 

Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Menderes Belediye Başkanlığınca 

görevlendirilecekleri  bir üyeden ibarettir. 

AYKOME toplantılarına katılacak  üst düzey yetkililerin isimleri Menderes Belediye Başkanlığınca  Altyapı 

Koordinasyon Birimine bildirilir. Temsilcilerin değişikliği halinde  ayrıca yetki belgesi aranır. İsmi olmayan 

katılımcılar  imza atma  ve karar alma yetkisine sahip değildir.  

AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki  konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının  veya oda üst kuruluşu  bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakk1 olmaks1zm goru 

leri almmak uzere davet edilebilirler. 

Menderes Belediyesi'nin yukarıda  anılanlar dışındaki  Birim Başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 

üniversiteler , ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına  giren konularda oy hakkı olmaksızın 

görüşleri alınmammak  üzere toplantılara  davet edilebilirler. 

AYKOME'nin asli ve surekli iiyelerinin temsil ettigi irket , kurum veya kurulu lan ilgilendiren konularla ilgili 

karar almmasmda o irke t, kurum veya kurulu un yetkili temsilcisinin toplantida hazir bulunmas1 arttir. 

Görev ve Yetkileri 

Madde 8- (1) Menderes Belediye sınırları  dahilindeki alt yapı ve üstyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon 

içinde yürütmek amacıyla üst düzey yönlendirme ve karar yetkisine haiz GENEL KURUL ; 

AYKOME'nin faaliyetlerini düzenleyici kararlar alır, yöntem tespit eder. 

Yatırımcı  kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından  Menderes Belediyesi sınırları  içinde 

yapılacak alt yapı yatırımları için yıllık  programlamlara  uygun olarak yapılacak taslak programlarını  

birleştirerek  kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları  ile özel kuruluşlar  alt yapı 

koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dahil her türlbilgi ve belgeyi vermek 

zorundadırlar. 
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Alt yap1 programlarının  hazırlanmasında, taslaklarının   birleştirilip   kesileştirilmesinde  iist  yapı program  

ve  çalışmaları  ile  koordinasyonu  sağlar.  Kesin  programlarda  birden   fazla  kurum   ve kuruluşlar  

tarafından aynı  anda yapılması gerekenleri ortak programa alır. 

İmar  uygulama planı olmayan veya planı var uygulama henüz  yapılmamış alanlarda, altyapı kurum ve 

kuruluşlarınca  önceden yapılmış  tesislerin, ilgili kurumca, yeni imar durumuna   uygun yol yapım 

çalışmaları  bitmeden bedelsiz olarak imar planına  uygun hale getirilmesini sağlar. 

İmar uygulaması yapılmamış eski kentsel alanlara yeni altyapı  tesislerinin getirilmesine  veya  bu alanlann 

yeni altyapı  tesislerinin geçiş  güzergahı olarak kkullanılmalarına  izin vermeyebilir. 

Kazi yapilacak  tarihleri  tespit eder, kaı1 yapmanın   yasak olduğu  tarihlerde acil durumlar  için  Menderes 

Belediyesi Başkanlığı veya Alt Yapı Koordinasyon Birimine  

 yetki verir. 

Alt yapı  ile ilgili kaz1 yapacak gerçek ve tiizel kişilere  izin ve kazı  ruhsatı  verir ve buna ilişkin bedeli 

belirler. 

AYKOME'ye katılan tiim kurulu lann kullanacaklan kaz1 dolgu malzemeleri  ile  ilgili  standartlan belirler . 

Gerekli göriilen konularda UKOME ile i birligi yapar. 

Toplantı Usulü Madde 9- 

Genel Kurul'un olağan toplantıları, her ayın ilk çarşamba günü saat 10:00'da ve Başkan tarafmdan belirlenen 

yerde Başkan veya görevlendirecegi kişinin başkanlığında, 8 inci maddede belirtilen üyelerle toplanır. 

Gene! Kurul'un olağanüstü  toplantıları, Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve 

başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak 

üzere en geç bir hafta içerisinde toplanılır. 

Toplantılarda belirtilen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular,  kurul tarafından labul edilmek şartıyla 

görüşülebilir. 

Toplantılar 8 inci madde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun  katılımı ile başkan tarafından açılır. 

Mazereti olan üyelerin yerine kurumları tarafından  görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır. 

Oylamalar  açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların  salt çoğunluğu ile alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınmaz. 

 

 

 

 

 

 



11  

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yürütme Organının Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Çalışma Esas  ve Usulleri, Birimleri Kuruluş 

Madde 10-1 

(1) AYKOME YÜRÜTME ORGANI, Menderes Belediyesi Fen işleri Müdülüğü’ne bağlı, ALT YAPI  

KOORDİNASYON BİRİMİ’dir. 

ALT YAPI KOORDİNASYON Birimi alt yapı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin kazı 

izni ruhsat belgesini tanzim eder. 

Ayrıca, söz konusu kurumların bilgi ve denetimi altında özel şahısların yapacağı alt yapı hizmetlerine ilişkin 

kazı ruhsat teklifini inceler. Gerekli hallerde ruhsat verir, çalışmaları control edeer. 

Başkanlığın talimatı doğrultusunda Genel Kurul gündemini hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları 

düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderiri. 

AYKOME üyesi kamu kurum ve kuruluşarı  arasında iletişim  ve koordinasyonsağlar. 

Alt yapı yatırımı yapan  kamu kurum ve kuruluşalarına ait taslak programları  birleştirilerek kesin program 

taslağını hazırlar ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayına sunar. 

Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımları ortak program taslağına alır 

ve AYKOME  Birimi onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı 

yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. 

Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında 

gerekli işlemin yapılmasını sağlar. 

Kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp 

yapılmadığını izler. 

Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenmeyen zorunlu hallerde kazı izni verir. 

Kazı izni ruhsatlarına konu inşai faaliyetler özel teknik bilgi gerektiren konularla ilgili kararlarda ilgili 

kuruluşarın görüşleri alınır. 

Çalışma Esas ve Usulleri 

Madde 12- (1) Altyapı Koordinasyon Birimi, görev konuları ile ilgili olarak: 

AYKOME  üyesi olan tüm kurumlar ve ilçe belediyeleri müteakip yılın taslak progralarını Eylül ayı sonuna 

kadar Alt Yapı Koordinasyon Birimi’ne  iletirler. Alt yapı Koordinasyon Birimi taslak programların öngörülen 

başlama ve bitirrme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve kesin program taslağı haline dönüştürür 

ve Genel Kurul’un onayına sunar. 

Alt yapı programlaının hazırlanmasında, taslakların birleştirilipkesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu 

sağlar. 

Birimleri 

Madde 13- (1) Bu yönergede sayılan görevleri yerine getirebilmek maksadı ile ALTYAPI 

KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde 

Ruhsat kısmı, 
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Denetim kısmı, 

Elektronik Sistemler kısmı ,bulunur. 

Aynca, verimliliği arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulacak diğer birimler kurulur. 

Ruhsat Sefligi 

Madde 14- (1) Bu yönergenin, 12 ve I 3. maddelerinde saytıan  işleri Ruhsat Sefliği yürütür. 

Denetim şefliği 

Madde 15- (1) Bu yönergeye konu imalatlarm, ruhsatına ve sahada yürütülen çalışmaların AYKOME ilke ve 

kararlarına uygunlugunu denetler. 

Elektronik Sistemler şefliği 

Madde 16- (1) Bu yönergenin, 31. maddesinde sayılan işleri Elektronik Sistemler Şefliği yürütür.Günümüz  

teknolojileri ve internet ortamı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi tabnalı bir program vasıtasıyla altyapı 

projelerinin tek bir merkezden control edilmesini sağlar. 

 

Personel Gorevlendirmesi 

Madde 17- (1) Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 25. Maddesi gereğince 

İBŞB personeli dışında  da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve 

kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Teknik Kurul'un Kuruluş, Görev Ve Yetkileri 

Kuruluş 

Madde 18- (1) AYKOME GENEL KURULU'na katılan kurumların, kendi belirleyecekleri birer adet teknik 

temsilcilerden oluşur. Kurul Başkanı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ALTYAPI KOORDİNASYON BİRİMİ) 

‘dür. 

Görev ve Yetkileri ile Toplantı Usulü 

Madde 19- 

1.Teknik Kurul’un görevi,AYKOME’nin faaliyetleine ve uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli 

kararları almaktır. 

2 Kurul gerektiğinde kurul başkanının daveti ile toplanır. Teknik Kurul’a katılacak elemanlar kurumlarca 

2(iki) kişilik liste halinde Menderes Belediye Başkanlığına bildirilir. İsim değişikliği halinde ayrıca yetki 

yazısı aranır. 

3. Genel Kurul onayı ile Teknik Kurul yapılır. Genel Kurul’dayetki verilmiş ise Teknik Kurul kararı Genel 

Kurul toplantısı beklemeden uygulamaya konur. 

                       

 

 



13  

SEKİZİNCİ  BÖLÜM 

                         Ruhsat İşleri 

      

Ruhsat ve Ruhsat Bedelleri 

Madde 20- (1) Kamu Kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu yönerge kapsamındaki işlerde 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunun 80. Maddesinin “d” fıkrasına göre ruhsat almaya Menderes Belediye Başkanlığı 

Mclisi’nin belirlemiş olduğu bedelleri ödemeye mecburdurlar. 

Alyapı kazı Ruhsatlarının Ücretlendirilmesi: Zemin cinsi birim bedelleri, tespit bedelleri, denetim metraj 

bedelleri ve hatalı çalışmaların ceza bedelleri her yıl olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 80. 

Maddesi ile 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararıyla belirlenir. 

Altyapı tesisi açım ruhsat bedeli hesabında; Zemin Açım Bedeli, Denetim Bedeli, Tespit Bedeli, Güvence 

Bedelleri alınır. Teminat bedelleri AYKOME Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenen şartlara göre iade edilir. 

Altyapı kazı ruhsatı bedelleri aşağıdaki tabloya göre belirlenir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

irad ve Emanet  

Madde 21- 

Altyapı tranşenin üst kaplaması asphalt ise bedelinin tamamı nakit olarak, asphalt dışındaki kaplamaların 

(beton, parke,karosiman, baskılı beton, vb) bedeli ise emanet olarak Menderes Belediyesi hesabına yatırılır. 

Asfalt kaplamasını kendileri yapacak olan kurum/kurluşarın asphalt bedeli emanet olarak alınır. Emanet ayrı 

bir hesapta tutulur. Emanet bedeli, dolgu ve üst kaplamanın, işin usulüne uygun olarak yapıldığının tespiti 

Zemin Açım Bedeli = 
 

I Zemin Cinsi Birim Bedeli x Metraj 
 
 

Denetim Bedeli = I Denetim Birim Metraj Bedeli x 
 
Metraj 

 
 

Tespit Bedeli = II Tespit Bedeli + (ZAB x 0.01) I 
  

Güvence Bedeli = 
 

II Asfalt Zemin Açım Bedeli x 0,5 
  

I 
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halinde emanet komisyon kararı neticesindeçözülür. Menderes Belediyesinin uygun gördüğü  yerlerde asphalt 

dışındaki kaplamanın bedelide irad olarak alınır. 

Asfalt kaplamasını kendilerinin yapmak istemeleri durumunda altyapı kurluşlarının asfaltı üretim ve 

yapımıyla ilgili teknik şartnamelere uygun olarak yapmaları esastır. Ayrıca, asfaltın fen ve sanat kurallarına 

uygunluğu Menderes Belediyesince de denetlenir. Menderes Belediyesince uygun olmadığı belirlenen asphalt 

kaplamalarını altyapı kuruluşları kendilerine tebliğden itibaren rn grç 7 (yedi) gün içerisinde sökerek uygun 

hale getirmek zorundadır. Aksi halde teminat irad olarak kaydedilerek asphalt kaplaması Menderes 

Belediyesince yapılır. Asfalt kaplamaları Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü yetkililerinden izin almadan 

başlatılamaz. 

Zemin açım bedelinin tamamının teminat mektubu olarak yatırılması halinde, teminat mektubunun çözülmesi 

esnasında, Zemin açım bedeli tahsilatı, içinde bulunulan yıla ait bedeller üzerinden hesaplanarak yapılır. 

Belirlenecek süre sonrasında yapılan ilave  imalatlar ve arıza hallerinde ise bu maddenin birinci bend 

hükümleri uygulanır. 

 Yapılan işin teknik şartlara ve usullere ygun olmadığının tespiti halinde, ilgili taraf uyarılır. Uyarı gerekleri, 

tebliği tarihinden itibaren  7 gün içinde yerine getirilmezse  ve iş bitirilmez ise, iş Menderes Belediyesi’nce 

yapılır ve bedeli  ilgilisinden tehsil edilir. Ödenmediği taktirde emanetten kesilir. Emanetin yetmemesi 

halinde ise, kalan kısım ilgiliden ayrıca tehsil edilir. 

Üst kaplamanın yapım işi ertesi yıla Sarkar ise, asphalt bedeli farkı yeni yılda, meclisce belirlenen beadle 

göre ayrıca tehsil edilir. 

Tamamlanan altyapı yatırımlarının Zemin açım bedeli mutabakat yapıldıktan sonar,  tebliğ tarihinden itibaren 

30(otuz) gün içerisinde ödenmeyen bedeller için 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nun ilgili maddeleri 

               gereğince yasal işlem yapılır. 

Müeyyideler 

Madde 22- 

                

Menderes Beldiyesi sınırları içinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler tarafından planlanan 

altyapı çalışmaları AYKOME  Genel Kurul’nca  belirlenen sezon içinde yaptırılır. Bubelirlenen sezon dışında 

acil arıza halleri hariçbildirimsiz ve ruhsatsız olarak altyapı tesis kazısı yapılamaz. Aylık ortalama yağış 

miktarının en yüksek olduğu Aralık, Ocak, Şubat aylarında Genel Kurul kararı ile çalışma yasağı getirilebilir. 

 Yapılan ruhsat müracaatlarında, işin niteliği, büyüklüğü, mevsim şartları da dikkate alınarak kent yaşamını 

genel ve bölgesel  etkileyecek durumlarda kazı izni şartları konusunda, AYKOME Genel Kurul’u yetkilidir. 

Acil durumlarda, arızaların giderilmesi amacıyla AYKOME’ye bilgi verildikten sonar müdahale edilir, en geç 

3 (üç) iş günü içerisinde ruhsat başvurusunda bulunularak işlem tamamlanır. Acil kazı uzunluğu 50 metreyi 

geçemez. 

Çalışmalar sırsında yol, bina, tesis veya diğer eşyaya zarar verenlerden, ruhsatsız kazı yapanlar veya tranşe 

açanlardan, meydana gelen zararın bedeli, fiili çalışma ve uygulamaya göre hesap edilerek Belediye 

Meclisi’nce belirlenen cezai  miktar, Zemin tahrip ücretleri ve yol kaplama bedelleri ilgilisinden tehsil edilir. 
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Çalışmalarda, asfalt kesme makinası kullanılması zorunludur. Kullanılmadığı taktirde,Belediye Meclisi’nce 

her yıl belirlenen cezai bedel tahsis edilir. 

Kazılardan çıkarılan malzemeler yeniden dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Açılan tranşeler Yönetmelik 

Madde 26’da belirtilen stabilize malzeme ile sıkıştırılarak doldurulur. Uygun olmayan  dolgu malzemesi 

kullanılmaı halinde, söz konusu dolgu malzemesi  tranşeden çıkartılarak, yerine uygun stabilize malzemenin 

sıkıştırılarak doldurulması sağlanır ve Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen cezai bedel tehsil edilir. 

Kazılardan çıkacak  toprak ve molozlar yolda veya yaya kaldırımında belirtilmeksizin AYKOME tarafından 

belirlenen moloz döküm alanlarına dökülür. ( Kazıdan çıkan molozlar kaldırıldıktan sonra tranşe çevresi 

ısıtılarak süpürülür ve temizlenir.) Buna uyulmadığı taktirde, inşaat atıkları Menderes Belediyesin’ce 

kaldırılıp masraf ilgili mevzuat hükümlerince ilgili kişi veya kurumdan alınır. 

Çalışmalar esnasında tarfik ve yol emniyet tedbirleri, belirlenen esaslara göre alınacaktır. Tedbirlerin 

alınmadığı işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde, çalışma 

durdurulur ve Belediye Meclisi’nce  her yıl belirlenen cezai bedel tahsis edilir. 

Ruhsatta belirtilen süre olduğu halde çalışma devam ediyorsa çalışma durdurulur, süre uzatımı alınmaması 

halinde her geçen gün içinde belirlenen günlük ceza bedeli tehsil edilir. 

Tranşe dolgu çalışmaları esnasında kompaktör ile dolguyu nemlendirerek, kademeli sıkıştırma yapılmadığının 

tespiti halinde, Belediye Meclisi’nce  her yıl belirlenen cezai bedel tehsil edilir. 

Kazıların yerin üst kaplamasının tamamlanmasından sonra çökme oluşması halinde çöken kısmın çöken 

kısmın zemin cinsine göre hespalanan bedeli, kazıyı yapan kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel 

şahıslardan ayrıca tehsil edilir. 

 

Çalışmalar esnasında herhangi bir kurumun  altyapı tesisilerine zarar verilmesi halinde, çalışmayı yapan 

kurum kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirlenen hasarı hemen onarmak 

veya onarımı kendi yapamıyor ise belirtilen hasar bedelini ödemekle yükümlüdür. 

 Ruhsat alan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel  kişiler altyapı inşaatı sırasında gereken emniyet 

tedbirlerini de alırlar; levha ve barikatlarla işyeri düzenini sağlarlar. Ayrıca, bu yönetmelikte  belirtilen 

hususlara uymakla yükümlüdür. 

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’nin 07.05.2014 tarihinde yaptığı 329(2014/05) sayılı Genel 

Kurul toplantısında alınan karara göre, Menderes Belediye Başkanlığı tarfından ruhsatlandırılacak  tüm alt 

yapı çalışmalarında ilgili altyapı/yatırımcı kuruluş tarafından hazırlanacak bilgilendirici broşür, elektronik 

posta, kısa mesaj,  muhtarlık-semt birimi panoları, basın vb. Araçlar kullanılmak suretiyle  işe başlamadan 

önce, çalışmalardan etkilenecek  tüm vatandaşlara (mahalle, sokak,apartman) etkin şekilde duyurulur, bu 

duyurularda çalışmanın  içeriği,  sorumlu kuruluş, çalışmanın başlangıç bitiş süreleri, şikayet- talep için 

muhatap iletişim bilgileri yer alır, duyuru/bilgilendirme süreçleri Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

tarafından  etkin şekilde izlenip belgelenir,  eksikliğinin tespiti halinde çalışma durdurulur ve Belediye 

Meclisi’nce  her yıl belirlenen cezai bedel tehsil edilir. 
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Kamuya terkli (özel mülkiyet sınırına kadar olan) alanlardaki, 3 üncü şahıslarınyapmasına izin verildiği her 

türlü alt yapı tesislerinin yapım,bakım ve işletiminden, ilgili  AYKOME üyesi Kurum/Kuruluş sorumludur. 

Altyapı Yatırımları Kontrolü 

Madde 23- (1) Kurumların yaptığı veya yaptırdığı altyapı inşaatının ruhsata, program ve teknik şartlara 

uygun devam edip etmediği ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından control edilir. 

Tranşe açılması esanasında uyulması gereken hususlara uygun yapılmayan çalışmalar için kurumlar uyarılır. 

Uyarıya uyulmazsa gereken tamirat, onarın vs. Menderes Belediyesi tarafından yerine getirilir ve ilgili 

mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanır. 

Ruhsat Alımı Sırasında Uyulması Gereken Şartlar 

Madde 24- (1) Altyap1 hizmet tesislerine ilişkin tüm kazı çalışmaları ruhsata tabidir. 

 

Özel ve resmi Kuruluşlarca  yapılacak veya yaptırılacak her türlü altyapı kazıları  için ilgililerce tranşe ruhsatı 

almak için Menderes Belediyesi Altyapı Korrdinasyon Müdürlüğüne müracaat edilir. Ruhsat Belgesi tanzi 

edilirken sahibi hanesine müracatçının adı, soyadı ve unvanı yazılır. Talepte bulunan kurum hanesi, ilgililer 

veya yetkililerince doldurulup varsa kaşelendikten sonra imzalanmış olmalıdır. 

 

 

Talep sahibi kurum ve kurulu larca kaplama cinsi ve metrajlar ruhsat belgesine tam ve dogru olarak (2) nüsha 

doldurulur.  Kroki için ayrılan yerin  altındaki dipnota uygun renk ve  karakterde  cadde ve sokak  krokisi 

çizilir. Kazı çalışmalarında ruhsat bedelleri Menderes Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünce 

hesaplanır,  Mali Hizmetler Müdürlüğünce tehsil dilir. Yetkili amir tafaından onaylanmasından sonra ruhsat 

verilir. 

 Ruhsat Belgesi her sokak için  ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi kurumların pafta bazında yapacakları kazı 

çalışmları  için bir adet Ruhsat Belgesi düzenlenebilir. Belge ekinde çalışılacak bölgenin  paftası 1/1000- 

1/5000 ölçekli  İmar Planı,İş Programı ve Sokak listesi ile  birlikte verilir. Ruhsat Belgesindeki maddeler 

sokakların  toplamı için dolduulur. Ancak ek ruhstlardaki sürelerde sokak bazında düzenlenir. Bunun için 

sokak listesinde  her sokak için sokak adı, traşenin eni, boy uzunluğu, kaplama cinsi, menhol ve baca adedi ile 

önerilen başlama- bitiş tarihleri yazılır. Düzenlenen form ekindeki list eve ölçekli planı olmadan işleme 

konulmaz 

Talep sahibi  kurum ve kuruluşlarca kaplama cinsi ve metrajlar ruhsat belgesine tam doğru olarak işlenir. 

Kazı ruhsat belhesinin ön sayfasında yazılı  kazıya başlama ve bitiş trihleri arasında yapıldığı taktirde 

geçerlidir. Bu süreye tranşenin açılması, imalat-dolgunun yapılması  ve kaplamanın onarımıda dahildir. 

Ruhsat süresinin uzatılması  için 28 nci maddede yazılı esaslara göre hareket edilecektir. 

Ruhsat  Belgesinin ( ÇALIŞMA KONUSU) hanesine  ARIZA-YENİ-TESİS- DEĞİŞTİRME ONARIM vb. 

Nedenlerden hangisi olduğu yazılır. 

Ruhsat talepleri, Menderes Belediyesi Altyapı Koordinsyon Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılıp yetkili 

amirin onayından sonra kayda alınır. 
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 Yol ve tretuvar kaplama zemin açım bedelleri, tespit ve denetim bedelleri, belirlenen cezai bedeller her yıl 

Menderes Belediyesi Başkanlığı’ncahazılanıp Menderes Belediye Meclisi’nce karara bağlandıktan sonra 

geçerlilik kazanır ve uygulanır. 

Kazı ruhsatları onay tarihinden itibaren en geç 1 (/bir) ay içinde ilgililerince alınmadığı veya uygulamaya 

geçilmediği taktirde ruhsat geçersiz sayılır. Bu durumda sadece teminat iade edilir. Ruhsat bedelleri iade 

edilmez. İlgili şahıs ve  kurumlar  ruhsat  belgesi  üzerindeki  tarihe göre yer teslimi  ile  birlikte derhal  

işe başlarlar.Çalışma kesintisiz devam ettirilip ruhsatta yazılı sürede bitirilir. 

Menderes Belediyesi tarafından yapilan altyapı ihalelerinde, sisteme işlenmek üzere bir nüsha ruhsat belgesi 

doldurulur.Kurumlar tarafmdan yapılan altyapı (su, kanal, YG-OG AG yeraltı  kablo, dogalgaz, jeotermal, 

fiberoptik ve telefon ) boru güzergah tesislerinin ( x, y, z) koordinatlan, Menderes  Belediyesi Altyapı  

Koordinasyon Müdürlüğü’ne sayısal ortamda gönderilir. 

Tranşe çalışmalarının usulüne uygun olarak ve süresi dahilinde yapılıp yapılmadığı İBŞB Altyapı 

Koordinasyon Müdürlüğü tarafmdan denetlenir. 

Ruhsat verilecek işin  sınırı ilçe sınırını geçemez. 

 

Tranşe Açılıp - Kapanmasmda Uyulması Gereken Kurallar  

Madde 25- 

Hafriyat sırasmda yol ve kaldırım kesitinde yer alan diger yeraltı  tesislerine zarar verilmemesi için  her türlü 

tedbir alınır. Altyapı çalışmasını yaptıran kurum, kuruluş veya şahıslar kazı alanında diğer altyapı tesislerini 

tespit etmek ve tespit ettiği altyapı tesisi sahibinden nezaretçi personel istemekle ve nezaretçi personel istenen 

kurum personel göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde diger kurumların altyapı tesislerine çalışma sırasında 

meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk tranşeeyi açan  kurum, kuruluş ve şahıslara aittir. 

Yeni açılacak yollarda ilk defa oluşacak tranşeler, AYKOME tarafmdan belirlenen "tip, en ve kesitte" olmak 

ve kuruma tahsis edilen giizergahtan geçmek zorundadır . 

Tranşe açmaya, ivedilik arz eden kısımlardan başlanır. 

Kazıdan çıkan (hafriyat) malzeme, dolgu malzemesi olarak kullanılamaz.Özellikle arz eden işlerin 

dolgusunda, Teknik Kurul kararı ile belirlenen dolgu malzemesi kullanılır. 

Kullanılacak dolgu malzemesi içerisinde; bitkisel toprak, çalı, kök ve benzeri organik maddeler, kömür kömür 

tozu dahil içten yanması söz konusu olan malzeme, bataklık veya suyla doygun hale gelmiş killi ve marnlı 

zeminler, süprüntü, enkaz ve artık madde niteliginde olan, herhangi bir geri kazanım işlemi görmemiş her 

türlü bina malzemeleri, karlı, buzlu  ve  donmuş  topraklar,  suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak 

malzeme, ağırlıkça %20 den fazla jips ve kaya tuzu gibi çözülebilen madde içeren topraklar, insan ve çevre 

sağlığına zarar verecek oranda toksit içeren endüstriyel atıklar dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. 

Kullanılacak dolgu malzemesi aşağıdaki tabloda verilen şartları sağlayacakttr. 

Tablo 1’de verilen gradasyon limitleri içerisinde, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen, önce ön eleme işlemi 

ile içindeki tuvenan malzemesi ayrılan, daha sonra kırrma eleme işlemi ile istenen anma boyutunda, sürekli  

gradasyon verecek şekilde temiz, sert, sağlam ve dayanıklı tanelerden ibaret Alttemel  Tip-B  (0-50  mm)  
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malzemesinin  özelliklerini, sahip  olması  gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar. Dolgu yapımında 

kullanılacak malzeme, kırrmataş malzemeden oluşacaktır.AASHTO T-27, AASHTO T-11 ve TS 1900-1 

standartlarında belirtilen metotlar ile bulunan granülometri, Tablo l 'de verilen gradasyon limitleri dahilinde 

ve iyi derecelenmiş olacaktır.

 

 

 

 

 

Tablo-1: Tip- B (0-50mm) Gradasyon Limitleri 

 

 

ELEK AÇIKLIĞI 

mm                                          inç 

TİP-B (0-50mm) 

 

%GEÇEN 

50 2 100 

37.5 1 1/2 80-100 

25 1 60-90 

19 3/4 45-80 

9,5 3/8 30-70 

4.75 No.4 25-55 

2.00 No.10 15-40 

0.425 No.40 10-20 

0.075 No.200 0-12 

 

Malzemenin 0.075 mm eleği geçen kısmı 0.425 mm eleği geçen kısmının 2/3'ünden fazla olmayacaktır. 

Gradasyonu Tip-B limitlerine uymayan malzemeler elenerek gradasyonu ayarlanacaktır. Malzemenin 4,75 

mm elek iizerinde kalan kısmının en az % 50'sinin 2 veya daha fazla yüzü kırılmış olacaktır. Kullanılacak 

olan dolgu malzemesinin diger fiziksel özellikleri Tablo-2'de belirtilen özelliklere uyacaktir. 

Tablo-2:- Malzemenin Fiziksel Özellikleri 
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DENEY ADI 

 

 

ŞARTNAME 

LİMİTLERİ 

 

DENEY  

STANDARDI 

  

Hava tesislerine karşı dayanıklılık 

(donma)deneyimde MgSO4 ile kayıp Maksimum 

% 

25(MS25) TS EN 1367-2 

Parçalama Direnci 

(Los Angeles Maksimum % 

 

45(LA45) 

TS EN 1097-2* 

AASHTO T-96 

Likit  Limit Maksimum%  

25 

TS 1900-1 

AASHTO T-89 

Plastisite İndeksi Maksimum% 6 TS 1900-1 

AASHTOT-90 

Kil Toprağı ve Dağılabilen Tane Oran Maksimum 

% 

İri Malzeme 

(4,75 mm elek üstü) 

ASTM C-142 

Organik Madde Maksimum % Negatif TS EN 1744-1 

 

 

 
Su Emme 

(Kaba ve İnce Agregade)Max.% 

 

3,5 (WA253,5) 

 

TS EN 1097-6 

Yassılık  İndeksi Maksimum % 

 

 

 

30(Fl30) 

TS EN 933-3 

Çok İnce Malzemenin Kalitesi (*) 

(Metilen Mavisi Maksimum % 

4(MB4.0) 

5,5(MB5,5)** 

TS EN 933-9 
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Dolgulann her tabakasmda istenen minimum s1k1 ma a ag1da tabloda verilen artlan saglayacakttr. 

 

IDOLGU KATMANLARI MIN S. IKI MA % II STANDART NO   

I 

II Tesviye YOzeyi Altmdaki ilk 

80cm 

100 II Standart Proctor, 

TS 

1900-1 AASHTO T-99  

I 

1180CM Altmdaki Dolgu 

Tabakalan 

 

195 

II Standart Proctor, 

TS 

1900-1 AASHTO T-99  

I 

 

Dolgu zeminin hazırlanması aşamasında, dolguların yapılmasına başlamadan önce zemin temizlenecek ve 

bitkisel toprağı  sıyrılmış zemin kesimi sıkıştırılacaktır. Kazılardan çıkacak toprak ve molozlar yolda veya 

kaldırımda bekletilmeksizin AYKOME tarafmdan belirlenen moloz dökümü alanlanna dökülecektir. Bu 

malzemeler hiçbir şekilde dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. 

Aynca araç trafiğinin yoğun oldugu yollarda yola dik kesitte geçen tranşelerin mümkün ise asfalt ve betonu 

bozmayan yatay delgi aleti ile açılması sağlanacak ve tüm asfalt yollarda ,  asfalt  kesme makinesi 

kullanılacaktır. 

Sıkıştırma işlemi yapılırken; bütün dolgular oturduğu zemin yüzeyinden itibaren  maksimum  30'ar cm yatay 

tabakalar halinde serilip  sulanacak  ve  her  bir  tabakada  silindir  veya  kompaktör  ile sıkıştırma işlemi 

yapılacaktır.Tranşe üst kaplama payı bırakılmadan yol seviyesine kadar doldurulacak, tranşenin çökmesi 

durumunda malzeme takviyesi üst kaplama eski haline gelinceye kadar tekrarlanacaktır.Üst kaplama eski 

haline getirildikten sonar tranşenin çökmesi halinde hukuki sorumluluk ruhsat sahibine ait olup, yolun 

yeniden onarılmasının bedeli ilgili kurumdan tehsil edilir, ödenmediği taktirde emanet bedelinden kesilir. 

Kullanılacak olan dolgu malzemesinin sahip olduğu nitelikleri değişmeyecek  ve bozulmayacak şekilde 

sudan, yağmurdan vb. Zararlı tesirden korumak üzere gereken önlemler alınacaktır. 

Kazı ve dolgu çalışmaları sırasında ve sonrasında çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi 

sağlanacak ve bu konuyla ilgili yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.Ayrıca uygun bir su 

kaynağı temin edilerek,geceleri, hafta sonları ve çalışmayan dönem dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan her 

zaman diliminde tozu önlemek için sulama yapılacaktır. 

 

             13.Tranşe tamamlandıktan sonra üst kaplama tmiratlarına başalnılmadan önce, cadde ve sokak 

içindeki tüm           bina ve tesisleer abonelik şartı aranmadan branşman hatları çekilecektir.Aski taktirde 

mutabakat yapılmayacak ve iş teslim alınmayacaktır.      
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Mutabakat Madde 26- 

Ruhsatta yazılı sürenin bitiminden sonra teminat iadesi için;Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü;İlçe Belediyesi 

Fen İşleri ve digger ilgili düdürlüklerin görüşünü alarak mutabakatını verir. 

Ruhsat alan Kumm Kuruluş; Ruhsatta yazılı  kazının bitim tarihinden 3(üç) ay sonra üst yazı (Kurumlar bu 

yazıda mutabakatta görevli yetkili teknik elemanın adını ve soyadını belirteceklerdir.) ve ekleri (ruhsat aslı ve 

teminat makbuzu fotokopisi) ile mutabakat ve teminat iadesi için Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne 

müracaat ederler. Zemin Açım Bedeli kesin hesabı fiili uygulama sonrası  tespiti yapılan en boy değerlere 

göre bulunan metrajlar esas alınarak hesap edilir. 

a) Kamu Kurum ve kuruluşlarınca kendileri tarafmdan  yapılan veya  ihale edilerek yaptırıan altyapı tesisi 

için verilen kazı ruhsatındaki işlerin yönetmelikte belirtilen  esaslara  uygun  olarak tamamlanması ile 

kurumun yazılı başvurusu üzerine alınan teminat,iş bitim tarihinden  itibaren, bir ( 1) yıl sonunda zemin açım 

bedeli kesin hesabı  ödeme makbuzu teyidi sonrası iade edilir. 

Tran üst kaplamasının bir (1) yıl içinde çökmesi halinde, onanm bedeli, zemin açım bedeli kesin hesabına 

ilave edilir. 

Mutabakat ve teminat için  başvuru süresi ruhsatta belirtilen kazı bitim tarihinden  itibaren en geç 1 (bir) yıl 

olup, bu süre içinde bu hususta yazılı talepte bulunulmadığı takdirde mutabakat yapılmaz ve teminat bedeli 

irad olarak kaydedilir. 

Özel şahıslarda, teminat iadesi yazılı başvuru kayıt tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde mutabakatı 

yapılarak iade edilir, başvuru süresi 1 (bir) yılı geçemez, aksi halde mutabakat yapılmaz, teminat irad 

kaydedilir. 

 

Süre Uzatımı Madde 27- 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kazı çalışmasının kazı ruhsatında belirtilmiş  başlama ve bitiş tarihleri 

arasında tamamlanamayacağı belirlendiği takdirde süre bitim tarihinden 3 gün önce ruhsat sahibince süre 

uzatımı gerekçeleri yazılı olarak beyan edilerek Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne müracaatta bulunulur. 

Süre uzatımı talep nedenleri uygun bulundugu takdirde ruhsat süresi uzatılır, ikinci kez sure uzatımı 

verilemez. 

Bir cadde veya sokakta çalışan özel-tüzel veya Kamu Kurum-Kuruluşuna,doğal afet güvenlik, sağlık gibi 

önceden belirlenecek zorunlu haller hariç ruhsatın bitim tarihinden itibaren en az oniki (12)ay içerisinde 

ikinci bir kazı ruhsatı verilmez,kazı yapılmasına müsaade edilmez. 

 Emniyet Önlemleri 
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Madde 28-(1) Kent genelinde yapilacak hertürlü şantiye çalışmasında Karayollan Teknik Şartnamesinde 

belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafik güvenliği sağlanacaktır.Tranşe çalışmalarında ruhsat sahibince 

gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili tüm önlemler eksiksiz olarak alınacaktır.Bu 

Yönerge ve ilgili mevzuatın sair hükümleri saklı olmak kaydıyla, alınacak tedbirler hususiyetle şunlardır. 

Tran enin ba ma ve sonuna tabela konulacak   bu tabelada   ruhsat sahibi, i in yiiklenicisi, ruhsatm ba lay1 ve 

biti tarihleri, ruhsat numa ras1, ruhsat veren mercii tam olarak yazilacakt1r. Bir kaz1 alanma en az iki tabela 

konu lac aktir. 

Tranşenin sagma, soluna yaya ve araç trafigini aksatmayacak ekilde bariyer konulacaktir. 

Tüm makine ve ekipmanlar trafigin akış yönüne uygun bir şekilde çalıştırılacaktır. 

Yolu enine kesecek ekilde açılan tranşe aynı gün kapatilmayacak ise saç Ievhalarla ortülecek ya da diger 

onlemlerle trafik akışı saglanacaktir. 

Ana arterlerde gece çahşması esnasıda çalışma sahası aydınlatilacak, yapilan aydınatma sürücülerin gözünü 

rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmeli, ışıklı ikaz fenerleri asılıp, akülü flaşör  konularak her türlü tedbirler 

ile reflektif  işaret levhalan  ile karayollan  işaretleme  teknigine  gore yapilacakt1r. 

Tranşenin uygun yerlerine 1O'ar metre ara ile ikaz uyan levhalan konulacaktir. 

Kazi yap1lacak yolun kenarlanna karayollan standartlarmda koni , girland ve reflektorlii malzeme ile 

donatilmı trafik ikaz işaretleri konulacaktir. 

<çalışma  alanı  yakınında  oluşturulacak  yaya  geçişlerinde  çocuklar,  yayalar   ve   ozürlülerin yürüm 

elerini , tekerlekli sandalye kullanmalanı saglayacak şekilde bir diizenleme yapilacaktir. Yaya yolu mümkünse 

l,5 m. eninde olacak, bu olçüye riayet etmenin mümkün olmadıgı dar kaldırım ve yollarda en az I m olarak 

hazirlanmalıdır. Yine hastane ve okul gibi yaya , ozürlü ve çocuklarm yogun olabilecegi yerlere yakm çalış 

malarda , yaya yogunluguna ve çalışmanm ozelligine gore yaya giivenligi açısmdan gerekli gorülüyorsa sesli 

uyan cihazlarmm kullamlmas1 gerekmektedir 

Çalışmalar yolun trafik emniyeti ve diizenini bozmayacak ekilde gerçekleştirilecektir. 

Bu maddede adı geçen cihaz ve trafik işaretlemeleri devamlı olarak saglam, temiz ve çalışir durumda bulundu 

rulacaktir. 

Yaya ve araç trafigine açık yollarda trafik güvenligini saglayacak gerekli onlemler alınmadan yapım, bakım, 

onarım ve altyapı çalışmalarma başlanılmayacaktir. 

Yolun geçici olarak trafige kapatilması durumunda alternatif servis yollan teknigine uygun asfalt olarak 

yapılacak ve asfalt bedeli kazıyı yapan ilgili kurum ve kurulu tarafmdan aynca odenecektir. işin bitiminde 

servis yolu gerekirse eski haline getirilecektir. 

Tranşenin uygun yerlerinde yaya geçişini saglayacak onlemler alınacaktir. 

Ceza uygulamasma rağmen I (bir) hafta içerisinde emniyet önlemlerinin almmaması ve toprakların 

kaldılmaması halinde Menderes Belediyesince tranşe kapatilarak masraflar ruhsat sahibinden tahsil 

edilecektir. 

             Madde   29-  (1)   Bu   yonetmelik,  Altyapı  kurum   ve   kuruluşları,   Büyükşehir   ile   Belediye                                                                                     

Başkanlıklarının yapacağı ihale şartname ve sozleşmelerine ek olarak konulacaktir. 
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DOKUZUNCU   BÖLÜM 

Elektronik Sistemler Altyapı Yatırım Esasları 

 

 

Madde 30- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki şeflik,her türlü Elektronik ve Haberleşme Sistemleri ile Sabit 

Mobil Haberleşme Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve şehrin telekomünikasyon altyapısının yönetilmesi 

ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak, iletişim altyapısını hizmet sürekliliği sağlayacak şekilde hızlı ve 

güvenilir halde tutması amacıyla kurulmuş olup, bu kapsamda; 

Haberleşme altyapı olan, ancak ortak tesis kullanımına uygun olmadığı tespit edilen yerlerdeki yeni yatırım 

talepleri ortak altyapı tesis edilmesi koşuluyla ruhsatlandırılır. 

Hiçbir altyapının olmadığı bölgeler ile kent yenileme bölgeleri de dahil yeni yatırımlar ortak altyapı tesis 

edilmesi kaydıyla ruhsatlandırılır. 

c)   Haberleşme altyapısı olan cadde ve sokaklarda ortak tesis kulanımına uygun altyapı var ise bir başka 

kurum/kuruluş  tarafından kazı ruhsatı başvurusu yapılamaz, yapıldığı taktirde başvurusu değerlendirmeye 

alınamaz. 

d) Mevcut altyapının olduğu cadde ve sokaklarda Bakanlığın çıkarmış olduğu yönetmelik gereği ortak tesis 

paylaşımına gidilir. 

e)  iBŞB Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün çıkarmış olduğu yönetmelik ekinde belirtilen Elektronik 

Haberleşme Altyapıları Geçiş Hakkı Bedelleri fiyat listesine gore kurumlar arasındaki kira geçiş ve katılım 

katılım bedelleri Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından hesaplanır ve kurumlara 

bildirilir.Kurumlar arası yıllık bakım bedelleri ise kurumlarca hesaplanır ve tarafımıza bildirilir. 

f) Bu yönetmelik çerçevesinde kurumun ilgili yasal diizenlemelerinin belediyemiz hizmet ve sorumluluk 

alanlarında uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Gereksiz ve mükerrer kazıların  engellenerek emek, 

zaman ve mali kaynak israfının önüne geçilmek suretinin şehrin altyapısının daha etkin kullanılması 

hedeflendirilmiştir.  

Ana arterler, cadde, bulvar ve otobüs güzergahlarında yapılacak ortak altyapılarda İBŞB’nin kendi kullanımı 

için imalatı yapan işletmeci tarafından ilave bir boru/göz atılacaktır.Diğer güzergahlarda ise, İBŞB’nin kendi 

kullanımı için imalatı yapan işletmeci tarafından sadece İBŞB’nin ihtiyacı olduğu kısımlarda ilave bir 

boru/göz atılacaktır. 

 İşletmeci tarafından ödenecek bedeller, işletmecinin talep konusu her bir güzergah metrejı için ayrı ayrı 

hesaplanarak İBŞB Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Elektronik Sistemler Şefliği tarafından 

işletmecilere tahakkuk ettirilir.İBŞB’nin bildireceği banka hesabına ödenir.Bu sürede bedellerin ödenmemesi 

halinde son kez bildirim yapılır,buna ragmen bedeller yine ödenmez ise sözleşmesi tek taraflı olarak fesih 

edilir.Ödemelerdeki gecikmeler sebebi için yasal gecikme faizi hakkı saklıdır. 

Haberleşme şirketleriyle Geçiş Hakkı Sözleşmeleri’ni yapmaya ve imzalamaya Başkanlık Makamı yetkilidir.  
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ONUNCU BÖLÜM 

Altyapı Yatırım Hesabı 

Madde 31- 

Ortak programa alman altyapı hizmetleri için Belediye ve diğer bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının bütçelerine konulan ödemeler, Altyapı Koordinasyon Merkezi bünyesinde 

oluşturulacak Altyapı Yatırım Hesabına aktarılır. 

Ortak programa alman hizmetler için kamu kurum ve kuruluş yeterli ödeneğin bulunmadığının 

bildirilmesi durumunda, Menderes Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden, bu 

hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için 

harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde 

ayrılır. Ayrılan bu ödenek Belediye veya ilgili bağlı kuruluşun hesabına aktarılır.Bu bedel 

ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Menderes Belediyesi sınırında yeni bir yatırım 

yapamaz. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için Bakanlıklar, İlgili Belediye ve digger kamu kurum ve 

kuruluşları Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi 

bütçelerinden yaparlar. 

Hesabın Oluşumu ve Geliri  

Madde 32- 

Altyapı Yatırım Hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için Belediye ve digger kamu kurum /kuruluşlarının bütçelerine konulan 

ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur. 

Altyapı Koordinasyon Merkezinin bütçesi İBŞB bütçesi içinde yer alır.Ayrıca,belediye ve diğer 

bütün kamu/kurumkuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden,Altyapı Koordinasyon Merkezi 

Bünyesinde oluşturulacak Altyapı yatırım Hesabı’na aktarılacak tutarlarda gelir bütçesinin ilgili 

bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacı dışında harcanamaz. 

Menderes Belediyelesi cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde 

edilecek gelirler Menderes Belediyesi bünyesinde açılacak Altyapı Yatırım Hesabında toplanır. 

 

 

 

Harcama Usulü 

Madde 33- (1) Altyapı yatırım hesabının kullanımı, Menderes Belediyesinin tabi olduğu harcama 

usul ve esaslarına göredir. 

Harcama Yetkilsi 

Madde 34- (1) Altyapı Yatırım Hesabının yetkilisi Menderes Belediyesi Genel Sekreteri’dir. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

 

Madde 35- (1) Menderes Belediyesi Meclisi’nin 14.04.2014 tarih ve 05.339 sayılı kararı ile kabul 

"İzmir Menderes Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma ve 

Usulleri Uygulama Yönetmeliği"yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 36- (1) Bu yönerge, Menderes Belediye Meclisi’nce Kabul edilip, Meclis Kararının 

kesinleşmesinden sonra 3011 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca ilanını takiben yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 37- (1) Bu yönerge hükümlerini Menderes Belediyesi Başkanı yürütür. 

Geçici Madde  1- 

Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ihaleleri kesinleşmiş yatırımlara bu yönergenin aykırı 

olmayan hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 2- 

Tranşede asfalt altı beton uygulamasmdan vazgeçilmesi  nedeniyle,  bu  yönetmeliğin  onayından  

itibaren (mevcut ve verilecek ruhsatları  da kapsayacak)  asfalt  üst  kaplama  12 cm olarak  

uygulanacak  olup, 12 cm asfalt bedeli meclisin onaylayacağı birim fiyat üzerinden alınacaktır. 

Geçici Madde 3- 

Bu yönerge konusu işlerle ilgili olarak içinde bulunulan takvim yılında uygulanmak üzere İzmir 

Menderes Belediye Meclisi tarafından kabul edilen her türlü bedel, takvim yılı sonuna değin 

uygulanacaktır. 

 

 

 

 

ONİKİNCİ  BÖLÜM 

                        Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 

 

Görevlerin İcrası 

MADDE 14- (1) Müdürlükteki görevlerin icrası; 

a) Müdürlüğe sistem üzerinden gelen evrakların ilgili personele havalesi yapılır. 

b) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 

c) Müdürlükteki görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
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   İş Birliği ve Koordinasyon 

   MADDE 15- (1) Müdürlük içinde ve diğer müdürlükler arasında iş birliği ve koordinasyon 

aşağıdaki şekilde sağlanır; 

a)  Müdürlük ve diğer müdürlükler arsında ve müdürlük içinde koordinasyon müdürlük 

tarafından sağlanır. 

b) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale eder, 

gerektiğinde not düşer, gerektiğinde evrak ile ilgili olarak personel ile görüşür. 

c) Birimlerdeki görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır. 

d) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları 

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti 

altında bulunan eşyalarla ilgili olarak, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. 

(2) Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Menderes 

Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ile yürütülür. 

 

                                            

 

 

ONÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

                                           Arşivleme ve Dosyalama 

 Arşivleme ve Dosyalama 

  MADDE 16- (1) Belediyenin birimlerinde kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar ilgili sistem  

üzerinden  yapılır. 

(2)  Kurum dışı gelen e-imzalı yazı ve ekleri sistem üzerinden ilgili birimlere ilgili birim tarafından 

havale edilir. E- İmzalı olmayan yazı ve ekleriyse Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından dijital ortama 

aktarılarak birime sistem üzerinden havale edilir. 

(3) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belge sistem üzerinden Standart Dosya 

Planı’na göre tasnif edilir ve dijital ortamda dosyalama yapılır. 

(4) Dosyaların saklama planı ve imha süreleri “ Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik “ te 

belirtilen kriterlere göre sistem üzerinden planlanır ve süresi gelen evraklar sistem tarafından imha 

edilir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
27 

 

 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve Disiplin 

 

 Denetim ve Disiplin 

MADDE 17- (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir. 

(2) Müdür birinci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. 

(3) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve kılık kıyafetlerinin 25.10.1982 tarih ve 

17849 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik “ hükümlerine uygunluğundan, birim 

müdürüne karşı sorumludur. 

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İmza Yetkilisi 

MADDE 18- (1) Müdür, müdürlük hizmetlerini yürütmek, müdürden sonra gelmek ve müdüre karşı 

sorumlu olmak üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza yetkilisi 

görevlendirilebilir. 

 

 Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 19- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

 

 Yürürlük 

MADDE 20-(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce onaylanmasını müteakip ilan edildiği tarihte 

yürüklüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 



T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar NoIl14
K8rrr Tarihi:21.05.202l
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l't.O5.2O2| tarihli Meclis Toplantı§nda lmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve

Hukü Komisyonuna havale edilen;
İlgi: 26.03.202l tarihli ve E-l4399437-010.06.01-640372 sayılı yazı.
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