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HAKKlNDA YÖNETMELiK

Gf,NEL HtlKÜMLf,Ri BiRiNcİ BÖLüM
Aınaç. Dayanak ve Tanümlar

Amaç

MADDE 1 (l) Bu yönetmeliğin amacl, Yapl Kontrol Müdiillüğilnün teşkilat yaplsınt,
huktıki statiisünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarınt belirleyerek, hizmetlerin düa etkin
ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Yapl Kontrol Müdürlüğü'nün çalışmalannda
ve diğer birimlerle ilişkilerinde izlenecek usul ve esaslan, görev ve çalışma €saslaıını
düzenler.

Da!,anak

MADDE 2 ( l ) Bu yönetmclik 5393 saylll Bclediye Kanunu'na dayanılaıak çıkarılmrştır

TenrınIar

MADDE 3 - (l) Bu yönetrnelikte sözü geçen;

a) Bel€diye :Menderes Belediyesi

b) Başkanlık :Menderes Belediyesi Başkanlığı

c) Müdtirliık :Yapı Kontrol Müdürlüği

ç) Müdiir :Yapı Kontrol Müdürü

d) Personel :Yapı Kontrol Müdürlüğe bağlı çalışanlann tiimiinü,

e) Yönetmelik :Yapı Kontrol Müdürlüğü Örgütlenme, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmeliği ifade eder.



iKi\(,i ı]a)ı-i'\I

Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş

MADDE 4 - (l) Yapt Kontrol Müdilrlüğü, teknik müdürliiklerden sorumlu Başkan
Yaıdımcısına bağll bir Müdürlüktiir. Müdür, şef, memur, sözleşmeli peİsonel, işçi ve diğer
kamu personelinden olıışur.

Teşkilıt

MADDE 5 - (l) Teşkilat yaplsl aşağlda belirtilen şekildedir;

a) Müdiır

b) i<lari İşler Birimi

c) Yapı Kontrol Birimi

ç) Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi

üÇüNcü BöLüM

Görev, Yetki, sorumluluklar ve Teşkilatın Görev Dağıllmı

Müdürlüğün Görevlcri

MADDE 6 {l ) Müdürlüğün göİevleri aşağda slralanmışttr

Yapl Kontrol Müdiirlüğü,5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayıh Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 3194 saylh imar Kanunu,
Yönetmelikleri başta olmak üzele ilgili tiim kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve
Şehircilik Bakaıılığı, ilgili Bakanlülar ve İzmir Büyfüşehir Belediye Başkarılığl,
Menderes Belediye Başkanlığı, Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak ilzere;

A) Yapl Kontrol Birimi lluhsalsz Yapı İşlcmlcri ı

a) Yapl Kontrol Müdürlüği.i'ne gelen resmi yazılar ve dilekçelerde yapllan talepler yeıinde
inceleneıek gerekli işlemlerin yürütülebilmesi, yaplmı devam eden tiim yapılaıın ruhsat
denetimlerinin zabıta müdürlüğü ile kooıdineli olarak yapılması, yapıların ruhsat
durumlannın sorgulanmasl veya ruhsat ve eklerine aykınlığa konulu olabilecek yapılann
zeminde ön tespitlerinin yaprlması, yasaI işlemlerin ytlrütülebilmesi için, başkanlık
makamndan onaya sunı]lmasü ve yasal işlemlerin yapllması,



b) Belediyemiz sınırları içeıisindeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykın yapılann Zabıta
Müdürlüğü ile koordineli denetlenmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunun ]2. Maddesince
mühürlenerek durdurulması, Yapt Tatil Zaphnın ayfintılr olarak tanzim edilmesi, ilgilisine
tebliğ edilmesi yada yapıya asılması zaptın bir ömeğini müalle muhtarına bırakılması,
Devletin Hüküm ve Tasamıfu Altındaki alarılarda zablta Müdürliince teknik olarak destek
istenilmesi durumunda 775 sayllı Yasa kapsamında tespit ve futanaklarrn lanzimine katkr
sağlanmasl,

c) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykln yapmın tespiti sonucunda;3194 Sayıll imar
Kanunun 32. maddesine göre tespiti yapllmış olan yapllann, aynı kanunun 42.maddesi

maddesi gereği cezalannın hesaplanarak dosyanın Belediye Encümenine sevk edilmesi,
alınmış olan Belediye Enciimen Karan gereği, TCK l84. maddesi gereği Cumhuriyet
Başsavcllığt'na İmar Kirliliği kapsamında sı-ıç duyurusunda bulunulması, kararın ilgilisine
tebliğ edilmesi, verilmiş olan yasal siirenin dolmaslna müteakip, son durum tesPitinin
yapılarak, Belediye Encümenince yıkım kararının alınnası ve ilgilisine tebliğ edilmesi,
verilmiş olan siiıe sonunda yapınln yıkılıp-y*ılmadlğünün tutanakla tespitinden sonra, yıkımı
yapılmamış ve yargı karan ile yüütme durdurma kararı a|ınmamış oları yaprlann, yıkım
işlemlerinin tamamlanabilmesi için Müdürlüğümüz Yapı Güvenliği ve Ylkım Birimine havale
edilmesi,

d) Tespit edilen metruk binalıır veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arz edcn yapllara
maili inhidam raporu tutularak Belediye Dncümenine sevk etmek, alınan Encaimen Kalarmın
ilgilisine tebliğ etmek, ya§al site sonunda yıkılmarnüş olan yapıların yükım işlemlerinin
tamamlanabilmesi için MüdiiIlüğiimüz Yapı Güvenliği ve Y*ım Birimine havale edilmesi,

e) 6306 Sayılı Yasa kapsamındaki riskli yapılar hakkında Çevre Şehiİcilik iı Mtıdtırıııgti'nce
yapllan tespitlerin belediyemize bildirilmesine müteakip, ilgilileıe gerekli ıebligatların
yapülmas!, süre sonunda yıkımı gerçekleşmemiş yapılann yıkım işlemlerinin
tamamlanabilmesi için MüdürlüğümüZ Yapı Güverıliği ve Ylkım Birimine havale edilmesi,

f) İmar Barışından yararlanmış olan yapılar hakkında kayltların güncellenmesi, iptal edilenler
hakkında yasal takiplerin yapılank kazantlmlş olan haklaıının iptali ve yıkımına kadaı
yerlerinde tespit ve diğer hel türlü yasal işlemlcrinin tamamlanma§l.

g) Mahkeme kanrlarının yasal sücsi içerisinde uygulaması,

ı) Müdürlüğiin diğer birimleri ilc koordineli çalışmalı.

i) Müdü tarafindan verilen diğer lüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni
göstererek ye.ine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yaylmlanan

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kanmamelerdeki değişikiikleri takip ederek uygulamak.

h) Müdürlüğe gelen kendi alanr ile ilgili yazı ve dilekçeleri süesi içerisinde yanıtlamak,



B) Yapı Güvenliğive Yıkrm Birimi İşlemleri:

a) Metruk binalar, Müdürlüğiımiızce tespit edilen yapılar ve yrkım işlemleri sorumlulan
olarak görevlendiıilmiş personelin aşağıdaki lbnksiyonlaıı yerine gelirilmesinden sorumludur;

b) 3194 Sayılı imar Yasaslnda ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ruhsatslz veya ruhsata
aykın yapılan yapılann yıkım işIemini sonuçlandırmak,

c) Mail-i İnhidam durumu oluşmuş yapılara uygulanacak işlemleri yürütmek, tehlikesini
bertaİafetmek, Zablta Müdürlüğü taratndan gerekIi tedbirIerin aldlrılma§ını sağlamak,

ç) 775 sayılı Yasanın l8. maddesine göre işlernlerinin yürütülmesi ve sonuçlandrnlması,

d) imaı Kaııununun 34. Maddesi uyarınca işlemlerin yiirütiilmesi ve sonuçlandırılması,

e) İmar Kanununun 40. Maddesi uyannca işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlaııdınlması,

l) 6306 sayılı kanurıa göre riskli yapıların yıkılması yönilnde yasal işlemlerin yüriitülmesi ve
sonuçlandırılmasl.

g) 3 l94 sayılı İmaı Kanunun 3g.Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımndan tehlike
arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapllal ile bir klsmı veya tamammrn yıkılacak
derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik taraflndan tespit edilen yapllann yıkılması
yönünde yasal işlemlerin ytırütülmesi ve sonuçlandtrıIması,

h) Yıkılma tehlikesinde olan tüm yapılann tespitlerini yapmak,

D Tespit çahşması yapllmrş olan yapılarda yasal mevzuatln yerine getirilerek,
boşaltllması, güvenlik önlemleıinin alınması ve yıkımlaıının sağlanarak tehlikenin giderilmesi
işlemleİini yüütmek,

i) Diğer Kurumlarca tespit edilcn ve Belediyemize bildirilrniş olan metruk binalarda
istenmeyen olaylann yaşanmaması için acil önlemleri almak veya y*rmını sağlamak,

k) Yıkım işlemlerinin taİnamlanması için Müdiirlüğümıize aktanlmış olan tiim yaplların
gerekli kontrol ve keşif ve metrajlarının çıkanlarak, gerek Belediyemiz imkanları, gerekse,
Izmir Büyükşehir Belediyesinden yardımlann sağlanması için işlernleri yüıütmek, gerekse
4734 Sayılı Karnu ihale Kanunu kapsamında dosyasırun hazırlanması ve yıkımlarının
sonuçlandırılmasl işlemlerini ytırütİnek,

l) Yıkm işlemlerine
yazışmalaİını z?manlnda
uygulanma§ını sağlamak.

konulu tüm
tamamlamak,

yapılaıın arşiv kayütlarınl tutmak,
kesiııJeşmiş kararların yasal siiresi

hukuksal
içerisinde

m) İlgili kanunlara bağh olarak yapılan yıkımların yıktm masraflarının hesaplanmasl,
tahakkuk ettirilmesi ve yapı sahibine tebliğ edilmesi,



]!lüdürün Gürevlcri

MADDE 7 (l) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmüştı.;

a) Müdiirlüğü Başkana ka§l temsil eder,

b) Müdiirlügü bağlı bulunduğu Başkan yardımcısına kaışı temsil eder,

c) Müdülüğiin yönetiminde taİn yetkili ve sorumlu kişidir,

ç) Çahşmalan yazılı ve sözlü emirlerle yiidtiir,

d) Müdülüğiin sevk, idare ve disiplininden sorumluduı,

e) Personel aİasmda görev dağılımı yapar,

l _ Yü9*l"!.. çallşan memur. iŞçi ve diğer personelin başan ve performans
oegerlenolımestnl yapal.

g) Müdürlüğtın çalışma usul ve esaslannl mer'i mevzuat çerçevesinde belirler,

ğ) Müdüılük biinyesinde görev yapm birimlerin tiim iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru
olaıak yerine getirilmesini gözeıir. A}nca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sOzleşmlli
ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesİnde yiiıiitİllınesİi'saglu.,

h) Y2p! Kontrol Müdiiİlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler alasında
koordinasyonu sağlaı,

ı) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri y€rine getiIir,

Müdııriın yetkileri

MADDE 8 {1) Müdürün yetkileri şunlardır;

a) Madürlüğün işlevlerine ilişkin görevle.in, Başkanlık Makamııca uygun görti]en
progİamlaİ gereğince yüriitüImesi için karaI verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

b) Mİgü]üğ!n işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç dululan yeni ledbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi, 

-

c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yeüisi,

ç) Müdftlüğe bağlı çallşanlan denctleme ve kaİşıla§hğl aksaklıkları giderme yetkisi,



d) Mazeretine binaen bir güne kadar maze.ct izni vcrmek ve ödül. takdimame, yer
değiştirme gibi pcrsonel işlemlcri için bağlı bulunduğu Başkan Yardrmcısı ile Başkanlık
Makaınlna önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış
zamanlarınü tespit etme yetkisi,

e) Birimdeki tüm personele görev dağılımı yapma yetkisi,

t) Müdürlüğünün faaliyet alanlnı giren konulaıda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi,

Müdürün sorumIuluklırl

MADDE 9 (l) Müdürün so.umluluklarl;

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen
görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince
kullanılmasından, Başkana ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısrna kaışı sorumludur.

b) Müdürlüğün görcv alanındaki yasalar çerçevesinde tam yetkilidir

c) Hizmetleıin yasalar çerçevesinde sağhklı ve vcrimli biı şckilde yürütülmesini sağlar

ç) Müdürlüğü ile ilgili tüm iç yazüşma|arda. soİunıludur,

d) Müdülüğiin Harcama Yetkili§i olarak sorumluduİ

Teşkilatın Görev Dağılımı

idari işler Bifimi

MADDE l0 - (l) idari işler birirni, mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve siireçlele
uymak koşulu ile aşagıdaki görevleri y(rine geıirir,

a) Müdü.lüğümiize gelen evraklann giriş kayıtlarııın yapülaıak zimmet ile havale edilen
bi.irrılere dağıtılması, diğer birimlerimizden gelen cevap yazılannm çıkış kayıtlannın
yapılması ve ilgili kurum ve kuıuluşlara zimmet ile iletilmesinin sağlanması,

ç) Personel özlük dosyalannın haztrlanmasü ve takibi,

b) Yıl sonunda veya Müdürlü Makarnının talebi doğrultusunda gelen ve giden evrak
dökiimünün alınarak Müdürliik Makamına §unulması. Yazışmalann slnrflandırılaıak Standart
Dosya Plaınna göre dosyalanması ve arşiv sistemine göre korunması,

c) Müdüriüğümüze alınan alaç, gereç ve malzemeleİin temini, demibaş ve ayniyat
makbuzlaünın kesilmesi, yıl içinde gerekli zimmetlerinin yapılması, yıl sonunda dökilm
cetvellerinin hazırlanarak Mali Hizmeıler Müdülüğüne gönderilmesi,



d) Müdürlük bütçcsi vc stratejik planın hazlrlanması,

e) Per§onelin senelik izin, rapor gidiş ve geliş yazılanrun İnsan Kaynaklan ve Eğitim
Müdiirlüğiiıe bildirilmesi,

0 Puantaj cetvellerinin hazlrlanarak ilgili müdürlüklere gönde.ilmesi,

g) Maaş bordrolaıının takibinin yapıIması,

ğ) Müdiillüğümüzde görev yapan teknik personelin arazi tazminahna ilişkin Başkanlık
Olur'u alınarak puantaj ların hazırlanması.

h) Müdialüğümüzde görevli personclin kullandığı teknik malzemelerin lamir, bakm ve
onanmmn sağlanması,

ı) Eğitim seminerine katılacak personele Başkanlık Olur'u alaıak gerekli yazrşmalann
yapılması.

Yapı Kontrol Birimi

MADDE l l ( l )Yapı Kontrol birimi kurallara, yasaiara ve siiıeçlere uymak koşulu ile
aşağıdaki görevlcri yerine getirir:

a) 3194 Sayılı imar Kanununun 32. maddesine göre, ruhsatsız yapılaıa veya yapı kullanma
izni alındıLlan sonıa ruhsat ve ekle.ine aykın yap an ilave ve tadilatlara Yapı Tatil Zaptt
düenleyerek yasal işl€mle.i yapmak, 32. ve 42. maddelere göre yıkım ve idari paıa
cezalarrnrn uygulanmastnı sağlamak.

b) 5237 Sayılı Türk ceza yasası gercğince Suç duyurusunda bulunmak

( 2 ) Teşkilatlanması

a) Kayıt Masası

b) Bölge Teknik Sorumlulan Masası

c) Mülkiyet, Tapu kayıtlan Tespit Masası

Yıpı Güvenliği ve Yıkrm Birimi

MADDE 12

( l )Yapı Güvenliği Birimi mevzultta belirlenen kurallara, yasalara ve süreçleİe uymak
loşulu ile aşağıdaki görevleri yerine t.clirir:

a)32. maddeye istinaden ruhsalsız veya ruhsat eklerine aykın yap aıa. 32. Maddesine
istinaden Belediyemiz şantiye imkanları ile yıktınlması.



b) 34. maddeye istinaden inşaat aIanünda ve komşu parsellerde yeraltı ve yerüstü tesislerinin
talırip olduğunun tespiti veya yan koınşu parsellere zaıar verilmesinin tespiti halinde ya§al
işlemler diDenlemek,

c) 39.maddeye istinaden bir kısmı veya taınamt y ülacak derecede tehlikeli yapıların
sahiplerine tehlikenin giderilmesi hususunda tebligat yapılması, işlemlerin sonuçlandınlm
asl aşamaslna k^dar 7,abİ^ Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını
sağlamak, tehlikenin ortadan kalkmaması halinde mabzurun Belediyemiz şantiye imkanlan ile
kaldınlmasını sağlamak.3194 Sayılı 42. maddeye gö.e ilgililerine
pala cezasl uygulanması işlemlerinin yiirüttilmesi.

ç) 40. maddeye istinaden şehircilik, estetik, trafik açüsından mahsırrlu arsa, çukur ve
benzerlerinin mahsurlaIının giderilmesi hususunu ilgililerine tebliğ etmek, tebliğe ri
ayet edilmemesi halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkadan ile kaldırılması ve 42.
maddeye göre ilgililerine pam cezası uygulanmasl ve gerekli yasal işlemlerin yıiİütülmesi,

d) 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun l8. maddesi kapsamrndaki yapıIarın yasal işlemlerinin
yiıdtülmesi ve Belediyemiz şantiye imkanlan ile yrktrnlması.

e) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike alz ettiği valilikçe tespit edilen metruk
yapıların yasal işlemlerinin yürütülmesi ve Belediyemiz şantiye imkanhı! ile ylktınlması.

f) 6306 Sayılı yasaya göre riskli yapıların yıkiması yöniınde yasal işlemlerin yürütülmesi ve
sonuçlandınlması

g) Y!k!m ihalesi diizenlenmesi,

h) Yıllık yıkım programlannı belirli periyodlarla hazrlamak ve Başkarıl* Makamının onayını
alank, yıkım programını uygulamak,

( 2 ) Teşki latlanrnast

a) Bölge Teknik Sorumlulan Masası

DöRDi_rNcü BöLüM

Çcşitli vc Son Hükümlcr

yürürlülük

MADDE 14- (l) Bu yönetmelik, Menderes Belediye Meclis kararının kesinleşmesine
müteakip yayınlandığı tarihinden itibaren yürfulüğe girer.

Yürütnıe

MADDE l5 - Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkaİür tarafindan yürütülür



T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırar No:40
Kırır Taribi: 05.02.202l

ilçemiz sınırlan içeıisinde bulurıaı ve lmaı Mevzuatlanna ve diğe, kanunlara aykın olarak

,.n,üan ruo,Iaın iş ve işlİmleri ile ilgili daha sağlıklı karar alınmasl ve aykınlıkların giderilmesi

İİjr*.1,rl"--a.l"y,, lçlİleri Salanlığınca 22.0İ.2OO7 taih ye 26M2 Sayıh Resmi Gazetede

,urİrl-."l. vti.,:İ.lUğe eiren Sçlediye ve Bağlı Kııluluşlan ile Mahalli ldaıe Birlikleri Norm Kadro

iıii"- r. s""junı".,iu "Dair Yiinetrneligin ikinde y". alan III §ayılı listede yer alan "Diğer

ütıau.iulı"ı, a" tuı*- yapt Kontro1 vudurııgı,ntın ko.oıması ve yönetmeliğinin onaylanmasr

r,r,rur** uygunluğuna dai;, Hukuk Koınisyonunun oy birliği ile kabulilne ilişkin raporunun

göruşiılm€si, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeleı neticesinde; yukanda metni yazılı giindem maddesinin

Hüuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabulilne oy birliği ile kaıaı verildi,

MECLiS KARARJ

Komisyondın Geleı Rıporlar-5;

o|.02.202| talihli Meclis Toplanhsında Hukuk Komisyonuna havale edilen;

Mu§tafa
Meclis

An' Fatma MAK4.s Amine ÇEK
Kıtip Üye Katip Üye
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