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T.C. 

MENDERES BELEDİYESİ 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 
MADDE   1-   (1)   Bu   yönetmeliğin   amacı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  

kuruluş,  örgütlenme,  görev,  yetki  ve  sorumlulukları  ile  çalışma  usul  ve esaslarını 
düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki personelin görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
 

Hukuki Dayanak 
MADDE 3- (1) ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 48. ve 49. maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 

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 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   Görev   ve   Çalışma Yönetmeliği’ni, 
h) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, 

i) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürünü, 

j) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Teşkilat, Bağlılık 

 

 

Kuruluş 
MADDE  5- (1) Menderes  Belediyesi  ; İmar ve Şehircilik 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 Birlikleri 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) Adres Değişikliği, Numarataj,  Kat İrtifakı, SGK, Vergi Dairesi, Taşınmaz Hisse 

İşlemleri,  Elektrik-Su Bağlantısı Servisi,  
d) Yapı Ruhsatı, Yıkım Ruhsatı,  Proje Kontrol, Zemin Etüt, Yapı Kullanma Servisi, 

e) Ruhsatsız Yapı İşlemleri ve  İmar Barışı Masası Servisi , 

f) Şehir Planlama, Faaliyet Raporu, Performans Raporu ve İstatistik Verilerin 

Koordinesi  Servisi, 

g) Harita  Servisi, 

h) Yapı Denetim İşleri Servisi. 
 
 

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 bulunulan, yürürlükteki ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar 

çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda müdürlüğün görevleri; 

a) Adres Değişikliği, Numarataj,  Kat İrtifakı, Elektrik ve Su Bağlantısı  

Yazışmaları Servisi 

1) Cadde, sokak, meydan, bulvar, bina ve bağımsız birimleri Ulusal Adres Veri 

Tabanı sistemine işlemek ve verilerin güncelliğini sağlamak, 

2) Araziden cadde, sokak, bina, kapı, bağımsız bölüm bilgilerini toplayarak adres bilgi 

sistemini kurmak, 

3) İlçede ikamet edecek olan vatandaşın kayıtlarının yapılabilmesi için İlçe Nüfus 

Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmak, 

4) Belediyemizce yapı, yıkım, tadilat ve iskan ruhsatı verilecek olan arsaların ve 

binaların Ulusal Adres Veri Tabanı sistemine işlenmesi ve güncellenmesini yapmak, 

5) Mahalle, cadde, sokakların isim veya sınır değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek, 

6) Yeni açılacak cadde, sokak, meydan ve bulvarları isimlendirmek ve sisteme 

işlemek, 

7) Gerçek ve Tüzel kişilerin talebi üzerine, Resmi Kurum ve Kuruluşlara verilmek 

üzere adres teyidine ilişkin yazı düzenlemek, 

8) İlçenin kent haritasının hazırlanması ve güncellenmesi için gerekli kayıtların 

teminini sağlamak, 

9) Talep halinde arazide adres tespiti yapmak, 

10) Kat irtifaklarının online Tapu ve Kadastro servisine girişini yapmak, 

11) Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde 

yanıtlamak, 

12) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

13) Vatandaşımızın elektrik – su bağlantısı taleplerinde istenilen belgeleri inceleyerek 

sonuçlandırmak, 

14) Üzerinde yapı bulunmayan tarlalara ait aydınlatma amaçlı elektrik yazısı 

düzenlemek, 

15) 3194 Sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi kapsamında 12.10.2004 tarihinden önce 

yapılmış olan yapılara elektrik ve su bağlatmak isteyen vatandaşa ihtiyaç duydukları ilgili yazıları 

hazırlamak, 

16) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki  değişiklikleri takip ederek uygulamak. 

 

b) Yapı Ruhsatı, Yıkım Ruhsatı, Proje Kontrol, Zemin Etüt, SGK, Vergi Dairesi, 

Yapı Kullanma Servisi 

1) Yapı  ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 

3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin 57. maddesine istinaden evraklarının 

kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi ve ön onay işlemleri, 

2) Yapı ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 

3194 sayılı İmar Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik 

uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü, 

3) Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması, 
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4) Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda inşaatın vizeleri 

kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi, 

5) Harita TUS evraklarının mimari proje ile uyumlu olup olmadığının kontrol 

edilmesi, 

6) Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje 

esas alınarak incelenmesi, 

7) Zemin Etüd projelerinin incelemesini yaparak onay vermek, 

8) Başlama, toprak, temel, su basman vizesi yapmak, 

9) 3194 sayılı imar kanun ve yönetmeliklerine göre incelenen proje dosyasının 

Müdürlük makamına onaya gönderilmesi, 

10) 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86. 87. 88. 89. 90. ve 91. maddesine göre 

yol tretuvar bedelinin hesaplanması ve tahakkuku, 

11) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 

Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine Göre) yapı inşaat maliyeti 

hesaplanması, 

12) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolü 

yapılması, 

13) Harita Servisi ile koordineli, tüm yapıların su basman kontrolünün yapılması, 

14) İncelenen mimari projenin daire merdiven işyeri alanlarının m2 bazında 

hesaplanarak listelenmesi, 

15) Sığınak onaylanıp geldikten sonra hesaplanan m2’lerin online sistemindeki ruhsat 

programına aktarılması, 

16) Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinin 

tahakkuk ettirilmesinin sağlanması, 

17) Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra online sistemine aktarılan inşaat 

ruhsatının çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulama sorumlularının (TUS) imzalarının 

takip edilmesi, 

18) Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimari ve 

statik proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının kaşelenerek Müdürlük makamına onaya sunulması, 

onaydan gelen inşaat ruhsatının online sisteminde onay alınarak mal sahibine onaylı nüshalarının 

birer örneğinin verilmesi, 

19) Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli 

yerlere bilgi verilmesi, 

20) Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların 

mimari ek ve mimari projesinin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri 

doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaya 

sunulması, 

21) Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının Sosyal 

Güvelik Kurumu, Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesinin sağlanması ve 

takibi, 

22) Asansör dosyalarının kontrol işlemleri ve yazışmalarının düzenli olarak tutulması, 

23) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap, inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü 

veya yazılı cevap verilmesi, 

24) Projenin ve kullanılan malzemelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu ve seçilen 

kesit ve donatıların TS 498, TS 500 ve Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen minimum koşulları 

sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek. Projeleri, tespit edilen hatalı ve eksik kısımların 

düzeltilmesi amacı ile proje müelliflerine iletmek ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, 
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25) Yapı tadilatı, yenilemesi, isim değişikliği ve benzeri ruhsat başvuru dosyalarını 

inceleyerek ruhsatın hazırlanması, 

26) İnşaat ruhsatı alarak ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan binalara yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenebilmesi için  proje uygunluk kontrolünü yapmak, sonuçlandırmak, 

27) İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi 

kullanma izinleri düzenlemek, 

28) Vergi Dairesi ve sigortalar nezdinde gerekli yazışmaları yazmak, 

29) Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerin tahsil olunması işlemlerini yapmak, 

30) Riskli ve tehlikeli yapılara ilişkin yıkım ruhsatı düzenlemek, 

31) Belediyemizce düzenlenmiş olan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin 

süresi içerisinde ilgili kurumlara göndermek, takibini yapmak, 

32) Proje Müelliflerinin Sicillerinin tutularak gerekli yasal işlemlerini tamamlanması, 

33) Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde 

yanıtlamak, 

34) Yeni Yapı ve Tadilat başvurularında yasal sürede istenilen dosyalarda düzeltme 

yapılmayan dosyaların, maliklere iadesinin sağlanması, 

35) Proje İncelemelerinin Tamamlanmasına müteakip, gerekli tüm kontrol belgeleri 

onanarak Yapı Ruhsatı girişlerinin yapılabilmesi için ilgili görevliye teslim etmek,  

36) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

37) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki  değişiklikleri takip ederek uygulamak. 

 

c) Ruhsatsız Yapı İşlemleri ve  İmar Barışı Masası, Taşınmaz Hisse İşlemleri  

Servisi 

1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelen resmi yazılar ve  dilekçelerde yapılan 

talepler yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yürütülebilmesi, yapımı devam eden tüm yapıların 

ruhsat denetimlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli  olarak yapılması, yapıların ruhsat 

durumlarının sorgulanması veya ruhsat ve eklerine aykırılığa konulu olabilecek yapıların zeminde 

ön tespitlerinin yapılması, yasal işlemlerin yürütülebilmesi için,  başkanlık makamından onaya 

sunulması ve  yasal işlemlerin yapılması,   

2) Belediyemiz sınırları içerisindeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların 

Zabıta Müdürlüğü ile  koordineli  denetlenmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesince 

mühürlenerek durdurulması, Yapı Tatil Zaptının ayrıntılı olarak  tanzim edilmesi, ilgilisine tebliğ 

edilmesi yada yapıya asılması zaptın bir örneğini mahalle muhtarına bırakılması, Devletin Hüküm 

ve Tasarrufu Altındaki alanlarda  Zabıta Müdürlünce teknik olarak destek istenilmesi durumunda  

775 Sayılı  Yasa kapsamında tespit  ve   tutanakların tanzimine katkı sağlamak, 

3) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı 

İmar Kanunun 32. maddesine göre tespiti yapılmış olan yapıların, aynı kanunun 42.maddesi 

maddesi gereği cezalarının hesaplanarak dosyanın Belediye Encümenine sevk edilmesi, alınmış 

olan Belediye Encümen Kararı gereği, TCK 184. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığı'na İmar 

Kirliliği kapsamında suç duyurusunda bulunulması, kararın ilgilisine tebliğ edilmesi, verilmiş olan 

yasal sürenin dolmasına  müteakip, son durum tespitinin yapılarak, Belediye Encümenince  yıkım 

kararının alınması  ve ilgilisine tebliğ edilmesi, verilmiş olan süre sonunda yapının yıkılıp-

yıkılmadığının tutanakla tespitinden sonra, yıkımı yapılmamış ve yargı kararı ile yürütme 

durdurma kararı alınmamış olan yapıların, yıkım işlemlerinin tamamlanabilmesi için belediyemiz 

Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilmesi, 

4) Tespit edilen metruk binalar veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden 

yapılara maili inhidam raporu tutularak Belediye Encümenine sevk etmek, alınan Encümen 
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Kararının ilgilisine tebliğ etmek, yasal süre sonunda yıkılmamış olan yapıların yıkımının 

sağlanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne sevk etmek, 

5) 6306 Sayılı Yasa kapsamındaki riskli yapılar hakkında Çevre Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nce yapılan tespitlerin belediyemize bildirilmesine müteakip, ilgililere gerekli 

tebligatların yapılması, süre sonunda  yıkımı gerçekleşmemiş yapıların yıkımının sağlanabilmesi 

için Fen İşleri Müdürlüğü’ne sevk etmek, 

6) İmar Barışından yararlanmış olan yapılar hakkında kayıtların güncellenmesi, iptal 

edilenler hakkında yasal takiplerin yapılarak kazanılmış olan haklarının iptali ve yıkımına kadar  

yerlerinde tespit ve diğer  her türlü yasal işlemlerinin tamamlanması, 

7) Mahkeme kararlarının  yasal süresi içerisinde uygulaması, 

8) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne işyeri açma ve çalışma ruhsatları için İmar Planı 

kapsamında görüş vermek, 

9) Belediyemize ait müstakil veya hisseli taşınmazların satış işlemlerinde verilerin 

genel mülkiyet kayıtlarının güncel olarak tutulması, diğer müdürlükler ile koordine sağlanarak  

satışların sonuçlandırması, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması için diğer servis ve 

müdürlüklerle koordinenin sağlanması ve tapuya işlenmesi, 

10) Diğer servisler ile koordineli, tüm yapıların su basman ve seviye kontrolünün 

yapılması, 

11) Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde 

yanıtlamak, 

12) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

13) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki  değişiklikleri takip ederek uygulamak.  

 

d) Şehir Planlama, Faaliyet Raporu, Performans Raporu ve İstatistik Verilerin 

Koordinesi  Servisi 

1) 1/100.000 , 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli planlar arasında gerekli uyumun 

sağlanması, 

2) 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli  Turizm Bölgesi ve diğer alanlarda planlarını 

ve plan revizyonlarını yaptırmak, 

3) 1/1000 Uygulama İmar Planı ve plan revizyonlarını yapmak veya yaptırmak, 

4) İmar planı bulunan tüm planların yasal durumunun irdelenmesi, yasal olmadığı 

kararlaştırılan alanlarda uygulamaların durdurulması ve planlama eksikliklerinin giderilmesi, 

5) Tüm planların, onay süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, tüm arşivlerinin 

elektronik ortamda ve dosya olarak arşivlenmesi ve tüm değişikliklerin paftalara aktarımının 

sağlanması, 

6) Sit alanlarının  alınmış olan kararlar doğrultusunda verilerini en geç 15 gün 

içerisinde belediyemiz ortak veri tabanına aktarmak ve arşivlerini oluşturmak, 

7) Plan yapımı ve revizyonu öncesi ihtiyaç duyulan kurum görüşlerini almak, 

8) Yeni imara açılacak sahalarda İmar planlarına altlık teşkil edecek, imar planına esas 

- Jeolojik- Jeoteknik- Jeofizik Zemin Etüd raporlarını hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, 

9) Yürürlükte olan planlar ile ilgili gelen dilekçe ve yazılara cevap vermek, 

10) İmar planları ile ilgili açılan davalara ilişkin gerekli değerlendirmeleri yaparak 

cevap hazırlamak ve resmi yazışmaları yürütmek, 

11) İmar planı ve plan değişikliği tekliflerini değerlendirmek, uygun görülenleri 

Belediye Meclisi'ne sunmak, 

12) Mahkeme Kararlarının yasal süresi içerisinde uygulaması, 
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13) İmar komisyonuna Belediye Meclisi'nde gündeme alınan dosya hakkında bilgi 

aktarmak ve imar komisyon raporlarını düzenlemek, 

14) Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliği dosyalarını Büyükşehir 

Belediyesi'ne iletmek ve onay sürecini takip etmek, 

15) Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan plan değişikliği dosyalarının askı ve 

dağıtım sürecini gerçekleştirmek, 

16) Onay süreci tamamlanmış olan planları ve plan değişikliklerin, iptal kararı alınmış  

planların güncellemelerinin en geç 15 gün içerisinde belediyemiz ortak veri tabanına aktarılması,  

17) Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde 

yanıtlamak, 

18) Estetik Komisyonu ve Teknik Komisyonlara havale edilmiş olan konuların karara 

varılması ve sekretaryasını tutmak ve kararların arşivlenmesi ve uygulanmasının takibini 

sağlamak, 

19) İdarenin alacağı kararlar doğrultusunda imar planı değişikliklerini yapmak, 

20) İmar Durumu Belgelerini Harita Servisi ile koordineli yürütmek, 

21) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

22) 5 Yıllık İmar  Programının hazırlanması ve yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi ve 

uyumsuz olan bölümlerde gerekli eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, 

23) Müdürlüğün çalışma yönetmeliği kapsamındaki, faaliyetlerinin  haftalık, aylık ve 

yıllık olarak verilerinin toplanması, faaliyet ve performans raporu ve stratejik planların 

oluşturulabilmesi için diğer müdürlükler ile koordinenin sağlanması, 

24) CİMER, Whatsapp, vb. yollarla gelen istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve 

cevaplamak, 

25) Planlama İşleri ilgili Hizmet Alımı İşlerine ilişkin  dosya ve dijital verilerin düzenli 

olarak tutulması, 

26) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki  değişiklikleri takip ederek uygulamak. 

 

e) Harita  Servisi 

1) İlçemiz sınırları içerisindeki tüm alanların, halihazır haritalarının ilgili diğer 

kurumlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordine kurularak temininin sağlanması, eksik olan 

bölgelerde 5 Yıllık İmar Programına  uygun olarak, İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak 

planlara altlık teşkil edecek hâlihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği 

yapılacak alanlarda ise hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, 

2) İmar Planı Bulunan Bölgelerde, 5 Yıllık İmar Programına uygun olarak 3194 Sayılı 

İmar Kanununa uygun olarak çalışmaların tamamlanması, 

3) İmar Uygulamaları ile kamusal terklerin çözümlenemediği alanlardaki 

kamulaştırma işlemlerinde koordineli olarak çalışmalara katılmak, 

4)  İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak 

isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak cevap 

vermek, 

5) Plansız alanlarda yapılacak yapılar için kurum görüşlerini almak, 

6) Sit Alanı Kapsamındaki yerlerdeki imar durumu, parselasyon dosyalarının, plan 

koşullarına uygun olarak hazırlanacak olan mimari projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kuruluna onaya sunulması ve alınan kararların uygulanması,  

7) 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, 

arazi ve büro kontrolleri yapmak, yasal askı, itirazların değerlendirilmesi, karara bağlanılması, 

gerektiğinde değişiklik ve tekrar onay süreçleri tamamlanarak tescile sunulmasının sağlanması,  



 

 

 
 

8 / 14 
 

8) Tesciline müteakip maliklere tapu teslimlerinin yapılması, en geç 15 gün içerisinde 

Belediyemiz veri tabanına tescilin aktarılması, müdürlükte tüm uygulama dosyasının elektronik 

ve dosya ortamında düzenli olarak  tutulması. 

9) Yol profil dosyasının hazırlanılması/hazırlatılması, kontrolü ve onayının 

sağlanması, 

10) Ruhsatlı yapıların su basman seviyesinde, Ruhsat servisi ile koordineli olarak TUS 

dosyalarının yerinde kontrolü ve onaylanması, 

11) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 

3194 sayılı imar kanun ve uygulama yönetmeliğinin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik 

uygulama sorumlularının (TUS) evraklarının kontrolü yapmak, 0.00 kotunu belirlenerek onayının 

yapılması, 

12) İhtiyaç durumunda kaçak yapıların zemin tespitlerinin yapılması, 

13) Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18. madde uygulaması ve 16. madde 

uygulaması (ifraz, tevhit, yola terk vb.) işlemleri gerçekleştirmek, en geç 15 gün içerisinde 

Belediyemiz veri tabanına tescilin aktarılması, müdürlükte tüm uygulama dosyasının elektronik 

ve dosya ortamında düzenli olarak  tutulması, 

14) Belediye Encümenine sevk edilecek dosyaların sevkini sağlamak, 

15) Estetik Komisyonu ve Teknik Komisyonlara havale edilmiş olan konuların karara 

varılması, İmar Durumu Belgelerini Planlama Servisi ile koordineli yürütmek ve sonuçlandırmak, 

16) İdarece alınacak kararlar doğrultusunda, halihazır harita,  3194 Sayılı İmar Kanunu 

Uygulamalarının yapılması,  

17) Mahkeme Kararlarının  yasal süresi içerisinde uygulaması, 

18) Düzenleme Sahalarının tespit edilmesi, 

19) Hizmet Alımı yöntemiyle yaptırılan işlerin ihale ve ödeme  dosyalarının düzenli 

olarak tutulması, 

20) İmar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, 

21) Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde 

yanıtlamak, 

22) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

23) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak,   

 

f) Yapı Denetim ve Zemin Etüt Servisi 

1) Servis ile ilgili resmi ve dilekçe yazıların cevaplarını vermek, 

2) Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerin tahsil olunması işlemlerini yapmak, 

3) Yapı Denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği ilgili 

hükümlerine göre devam eden inşaatların denetimini yaparak Yapı Denetim Firmasınca 

hazırlanan YİBF belgesi ve gerekli belgeleri kontrol etmek, 

4) İnşası devam eden yapıların projeye uygunluklarının yerinde denetimini yapmak 

ve varsa tespit edilen aykırılıkları ilgili birime iletmek, 

5) Yapıların seviyelerinin kontrolünün yapılması, sistemde onanması, 

6) Mahkeme Kararlarının  yasal süresi içerisinde uygulaması. 

7) Yapı Denetim Ücretlerinin tahakkuk ve ödemelerine ilişkin hak edişlerin 

zamanında gerekli ödeme evraklarının tanzimi ve arşivlenmesi, 

8) Hak ediş dosyalarının  arşiv dosyalarına düzenli olarak yerleştirilmesi. 

9) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 
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10) Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki  değişiklikleri takip ederek uygulamak,    

 

Komisyonların Görev ve Yetkileri 

MADDE 9 – Komisyonların görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; 

a) Teknik Komisyonun Görev ve Yetkileri 

1) İmar adasında etüd çalışmalarının yapılarak, otopark yönetmeliği kapsamındaki 

Tespitlerin ne şekilde uygulamasının yapılmasının gerektiği, 

2) İmar adasındaki mevcut yapıların tespiti yapılarak, boşta kalan yada yıkılıp yeniden 

yapılaşmaya konulu olabilecek parsellerde imar durumlarının ne şekilde verilmesinin gerektiği, 

3) İmar Adasını etkileyebilecek İfraz ve tevhitlerdeki uygulamalar, 

4) İmar adalarının kitle etütleri, 

5) Birden fazla yapılaşma olan parsellerde kitlelerin yerleşim düzeni, 

6) Kot alma noktalarının tespiti, 

7) Kademe uygulamaları, 
8) Bahçe tesfiyeleri vb. ihtilaflı uygulamalar, 
9) İmar uygulamalarında, terettüd oluşması durumunda düzenleme sınırının 

oluşturulması. 
 

b) Estetistik Komisyonun Görev ve Yetkileri 
1) Menderes Belediyesi’nin yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun 

kapsamı dışında kalan yerlerde her türlü düzenlemelerde ve bu yönetmeliğin uygulanmasında 
gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya geliştirilmesi yönünde çalışmalar 

yapmak ve bu konuda ilke kararlarını almak, 
2) İmar Mevzuatı gereği yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili 

sorumluluğu altında bulunan alanlarla ilgili olarak gerekli ilke kararları almak, 

3) İmar Mevzuatı gereği yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip 
etmediğine, umumi binaların fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine karar 

vermek, 
4) Görev alanında, ilgili birimlerden komisyona havale edilen, yeni yapılacak yapılar 

ile mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme 
yapmak ve görüş bildirmek, ilke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde 

mimarlık, mühendislik, peyzaj, kentsel tasarım projeleri ve yaptırılacak proje ve planlar 
konusunda esaslar belirlemek, 

5) Şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve 

niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, 
6) Kent estetiğini bozan özel mülkiyetine haiz parseller üzerinde görüntü kirliliğini 

önlemek amacıyla uygulama yapmak/yaptırmak, 
7) İlgili idare tarafından komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekli görülen 

konularda görüş bildirmek. 
8) İmar Mevzuatında belirtilen konularla ilgili karar almak. 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 10- (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 amiridir. 
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d) Müdürlüğünde  kamu  iç  kontrol  standartları  sisteminin  ve  kalite  yönetim 
sisteminin kurulmasını sağlamak, 

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 çalışılan 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 öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.  
 
(2) Müdürün yetkileri, 
a) 5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereğince, müdürlük görevlerinin yerine 

getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde öngörülen 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 yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 
 

 

Görevlerin İcrası 
MADDE 11- (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) Müdürlükte   görevli   tüm   personel kendilerine verilen görevleri yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
 

İşbirliği ve Koordinasyon 
MADDE  12-  (1)  Müdürlük  içinde  ve  diğer  müdürlükler  arasında  işbirliği  ve 

koordinasyon aşağıdaki şekilde sağlanır; 
a) Müdürlük ve diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içinde koordinasyon müdür 

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. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Arşivleme ve Dosyalama 
 

 

Arşivleme ve Dosyalama 
MADDE 13- (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 ekleri ise Yazı İşleri Müdürlüğü 

tarafından dijital ortama aktarılarak birime sistem üzerinden havale edilir. 

 
(3) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler 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 kriterler göre sistem üzerinden planlanır ve süresi gelen evraklar sistem 

tarafından imha edilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Denetim ve Disiplin 
 

 

Denetim ve Disiplin 
MADDE 14- (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 riayat 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. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 

İmza Yetkilisi 
MADDE 15- (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 16- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 
MADDE 17- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce onaylanmasını müteakip ilan 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 



T.C.
NrENDERxS BELEDiYEsi

Karır No: 73
Karır Tarihiı 08.07.2020

MECLis KAliARI

Komi§yondan Gelen Raporlar-8;

0],07,2020 tarihli Mcclis 'foplantıslnda Hukuk Komisyonuna havı]c edilen,

5393 sayıh Belediye Kanununut Belediyenik yetkileri ve imıiyazları başlıklı l5.
maddesinin b fıkası "Kanunlaıın belediyey9 verdiği yeüi çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne ve

Hukuk işleri Müdü.lüğünün göİüş yazısına istinaden Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında
Yön€tmelik hilkümleri çerçevesinde birimlerce haz!rlanan görev ve çalışma yönetmelikleri

hususunun uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun
görüşülm9si, denilmeklei

Meçlisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gündem maddesinin
Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile kaıar verildi.

f
Fatma EKicioĞLUI\ Amine ÇiÇEK

Kıtip Uye}lC(l kili, Katip Uye
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