
İMAR vE şEHiRciLiK MüDüRLüĞü
Gönıv vn' çeırşMA yöNETMELiĞi
ıiniıci söıüLt
Amaç. KaD§am. Dat anali, Tanımlar r c Genct İlkeler

Amaç
MADDE 1-(l) Bu Yönetmeliğn anücı Kepez Belediyesi imar ve Şel,ıircilik Müdürltığtiniiİ görev yetki \e
soruınlırluklan ile teşkilat }"plsıru ve işleyişini düzenleınektiı

Kapsam
MADDE 2-(l) Bu iönetrnetik Kepez Beledi_vesi İmar ve Şehircilik MüdüIlüğiinün kuruluş arnacı faalivet
alaİüan. yönetim §atiisü şeması iıe ),önetici Ye diğer personelin gör€V ve sorurıluluk alaİılanru kaPsanakadır,

Da),anak
MADDE 3-( l) Bu yönetmelik: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yöneımelikleri ile 3 t94 saYılı Imar Kanunu
ve ilgili Yönetmeliklerine dal,anılarak hazırlarxrrıştıf.

TanımIar
MADDE ,ı -( l) Bu yönetmelikte geçen:
a) Başkan: Kepez Belediye Başkanınr.
b) İdare: Kepez Belediyesini,
c) Başkan yardıncısı: Mevzuata göıe alanıTnş veya seçilmiş Başkan Yardııncılannı.
ç) Başkaılık: Kepez Belediye Başkanlığırıı.
d) Meclis: Kepez Beledile Meclisini.
e) Birim: Kepez Belediyesi imaı ve Şehircilik Müdiiılüğiı'ne bağlı bürolar ve şeflikleri
0 EBYS: Elektıonik Betge Yöneüm Sisıemini.
g) Enciİnen: Kepez Belediye Encümenini.
lı) KEP: İQyıtlı elektronik postayı.
ı) Müdtiıtiii(: Kepez Belediyesi imar l,e Şehircilik Müdülüğiınü,
i) Müdiir: Kepez Beledilesi Imar ve Şehircilik Müdtirilüııil
j) Pe§onel: Belediyede Norm Kadroya görc Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müditıüğilnde çalrşan menrur.

işçi ve sözleşmcli personel ile şi*et pelsonelini, ifade eder.

Temel İ|keler
MADDE 5-( l) Müdiidük tenıel ilkc oları*.
a) Uygulaırralaıa ilişkin kayıı r,e belgelerin her aı deneüne hazrr bulundurulmasınl.
b) Hizınellerin temin ve suıuınunda ye.indclik, kalite ve ilrtiyaca uı,gunluğrı.
c) Ka),ıtlırrlı usdtine ul,gun. sal,dam ve erişilebilir şekilde tutulmasuu.

ç) Hiz-tııctlcrde geçici çözüınlel ve anl* karallar yerine silıdüriilebilirliği.
d) Bcledive ka],naklannın kullanıınında eüirılik ve verinıliiği.
e) Karar alına. uYgrülanra Ve evlemlerde şeffaflığı.
0 Kunu içi !,önctiııde ı,e kenti ilgilendiren karaIlaIda katılımcılık
g) Ut,gulınıalarda adaleli. tıianette eşitliği ve lıesap r,eriIebilirliği esas alır.

ixiırci nöı-üıı

Orgııizıısyon Yıpısı, Görev, Yetlı,i ı,e Sorumlulul(lar
Orgı{nizrısyon Yıpısı
MADDE 6 - ( l ) Müdiilliikl lıııar !c Şchircilik Müdürlüği aşağıda gösterilen biriınlerdcn oluşul:
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PLANLAMA VE iMAn
DURUMU BiRiMi

iMAR.VE, şEHiRCiLiK
MUDURLUGU

ADRE5 VE
Nt]MARATA! BiRiMi

PRO]E VE KONTROL
BiRiMi

YAP| RUHsAT BiRiMı
KEPEZ BELEDlYE

BAŞ(ANLlĞl

VAP| DENItiM VE
HAKtDiş 8iRiMi

YAPl KUILANMA izNi
BlRlMi

KAçAK YAP| TAKIP
BiRiMi

ARşiV BiRiMi

|) Pliınliımiı ıc İınır Duı,unıu Biı,imi:

a) Her ölçekteki iınaı planuu hazırlaınak \el,a lrazıİlatmak. 3l9-1 saJ,ılı iııııı Kınunuırııır 8 nci uıaddesi gereği.
hazrlanan iıııar plaıı tekliflerini Beledil,e Meclisinin oııa},ına sururrak. Bu kontılar ile ilgili İııııır Koııisr onu r e
Meclis toplaırtılanı]a katılırrak ıc plaır değişiklikleriıle ilgili teknik srurrıın 1,apnrak.
b) Kanra bağlanan iıııır planı tekliflerini başuru s;üribine tebliğ eüırek.
c) Koruııra Arrraçlı İırrar Plaıu Kapsaırrııdaki Alaıılarda. Beledile Meclisince u),glıül göriileıı lıer ölçekteki iüııJr
plaıu teklifleriııi Çaıııklralc Kültü Varlıklannı Koruına Bölge Krını]rLnun onalrna suıuıuü,
ç) Beledi},etniz idari sııı]rı içerisinde kalan. Beledil,eııriz prqeleri n iırrar plaırlanru lıızrrlıırak rcra
lıızırlıııııak lraz-ırlınaır iıuar plıru ıeklifiıri ilgili Makaıırın onalrıra sıuınrak. Konrı ile ilgili arazi tespit çalışnası
1,apıırak.
d) Onallanan iırrar plaıııu bil av siiIe\le askıl,a çıkarılıp ilaır edihrresini ıe bu siirede 1,apılaır itinızlarıır
inceleırınek üzere. Beledi],e Meclisine gönderitnıesiııi sağlauıak. ıneclis kararı soruası iııar plaırıırın
kesinleşıirilıııesi işlenü]erini \ ilpDıaİ..
e) HeI ai, kesiırleşen iırrar plaıılaını sausal orlama işleınek. inrar plaıuıın güncelliğini s.lğlaıııak. falklı
zaınaıılarda 1,apılaır planlaırra çahşınalannn bütüırleştirilmesini sağlanrak.
0 ]l9-t sa]rlı iıı]ar Kaıruırunun -t5. nıaddcsi gereği Belediye Meclisiırce u.vgun görüten Mücavir Alan Sııurı
Teklineri ile MiicaYir Alaıı Kö\lefiııin Beledil,e Sıırırlarıra Katülırra Teklifleriırin gerekçe raporlanıu lrazırlarrrıık.
ilgili bakaırlığın oııar,ına sıurnrak,
g) Biriıııe Iü\,ale edilen. Beledil,enıize karşı açılan daı,alarda gelekli sa\.unrnan ] \,apl]abihılesi için tekııik rapor
lrazrlaııarak ilgili Malıkcıİe\'e sunulı,ııası aıııacrvla ırralrkelrrenin istcdiği bilgi \e bcı8cler ile birlikte Hukuk
Işleli Müdürltiğiiılc 8öndcnırck,
h) Beledil,e Bidınlcrinc. inar ınevzuatı kapsaıruırda geıçeklcşliıdikleri fiziki nrekiiırı ilgileırdireı projeleriniıı
proje ve/vel,a 1,apıın aşaırralannda geıekli dcsteği sağlaırrak.
ı) Ilgili kuruı . kunılrış. gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrutnısunda iırıar duruırrı belgesi lıazırlaıırak. iırriır
pla üZeriırde işleıııek. ilgiliterile },asat siilcler içerisinde tebliğiıi 1,apırak. lızikscl ı,e sal,ısal ortaırıda
arşiYlcııck. HaZırlanan iıılar dunurrlı belgelerinin ilırar planı ile rır,grıııluğ"tİtı kontrol etırrek.
i) Göreı alanı içindeki koırularla ilgili kaııııı kuruluşları. ıralrkeırreler gerçek ve liizel kişitcldcn gelerı r,azı r e
dilekçelerc 1asa Ye 1,öııetınelikler çerçeYesiırde ceYap \'erınek. ı,erilcn
Ae\ ilgilisine 1asalara u\ gtüıı şckildc tülaşlıııırak

MüDüR

HARiTA BiRiMi

!-
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2)Ilarita Birimi

a) iniar planı buluruııal,an alanlarda yapılacat plarüara alılık teşkil edecek halihazır haritalaİ yapınık vel,a
yaptlnnak. plan revizroıru veya değişikliğ yapılacak alaıılarda ise lralilıazır ha_ritalan güncellemek ve
arşivlemek.
b) Bqledive lnüallc ve ınücavir alan sırurlan içinde imal plafl olaı alaıılardu 319.1 sayılı iına-r Kaıunu l8 nci
maddesi uyarınca arsa Ve aİazi düZenleırresi yapmalJyaptınnak^ İıziksel ve sayısal ortaında aİşiYlemek.
c) Belediye sınıları içerisirıde buturıaı kadastral parsellerin sayısallaştınlına§nı gerçekleştinnek.

ç) Gerektiğnde aıazi ölçünıleri yapılarak koordinatlı ölçü kİokisini, yol kotu tutaİıağı haarlaınak.
d) YaPı denetiın finrraları tanfindaİı yaptınlan 1apı aplikawon krokisi. vaziyet planı. temel üstü ölçü krokisi.
biııa ıespit krokisi. ıöperti bina krokilerini kontrol etınek_ ona1,lamak ve gerektiğinde aİazide kontrolürü
yapınak.
e) Halihazır harita yapımınrn altlığnr oluştrıran }iizey ağına ait ıİrengi poligon ve nivelman noktalannıl
yaşaülnasrnı sagarnak Ve bunlara ail bilgileri :ırşivleyip. ilıüyaç duvan kunun ve kişilerc veıınek.
fl Betedive sınırlan içerisinde resen veya talebe bağlı olaıai ifraz. tevhit. yola terk yc ihdas taleplerini iırceleınek
l,e beledi.l-e encüıneırine sunarak takibiıİ yapünak ve ınüataplanna tebliğini sağlamak.
g) Belediveıııize karşı açılaı davalarda gerekli ınüdfulük görüşiiniin Verilerek Ve teknik raporlann hazırlanarak
ilgılı mahkeıneıe sunulması ınacır la Htıkuk İş|eri Müdtirlüğtıne göndennck. Cerckıiğindc mılüeıne keşiierine
kaırlınak.
lı) GöIeV alaru içindeki konıılarla ilgili Kaınu Kuruluşları. Mahkemelel. geİçek ve tiizel kişilelden gelen yazı ve
dilekçelere yasa ve }önetmelikleı çerçevesinde cevap vermek, verilen cevaplarır ilgilisine yasalara ul,gun

şekilde ulaşıırmak

J) Proje Kontrol Birinıi:

a) Yeni ,l,apıtacak olan binalann ruhsal ekleri olaı miınaıi. staük ve mekanik projeterin dcnetimini yapı ak.
projeleri 5önetmelik|er çerçeresinde incelemek ıe oıraylamat. Eksiklikleri varsa yazılı olank itgisine iadc
etmek. Ul,gun otanlaİn ruhsat işleminin yapıllnasl için diğer belgeleri ile biılikte nılrsaı birimine aktarmak.
b) Mevcut binalarü vel,a projelerde ladilalta ilgili taleplerin ınimari, staük le ırekanik onaylannı vapınak ı,c
biitün projelerin birbirine u}ulılunrı ıetkik etrnek.
c) Mevcut yapıların ilare veya değişiklikteliıe ilişkin tadilal plojeleri ve raporlannın rerindeki liali ile
ul-gunluğunu koııtrol etrnek oıuuna işleıniıi yapmal.
ç) Yeni vapllacak olan Ve mevcut binalann yangın yönetmeliğine uygunluğunu kontrol et rek ve gerekıiğinde
iüai\e Müdürlüg,ti ile inibaı kuİmak.
d) Binalann ısı l,alıtıın. kalorifer tesisat. asansör vb. İesisat projelerinin uygunluğunu kontrol etrıek.
e) Asansörlü biıüların asaüısör tescil pIojeteriıri iıceleınek. onaına işlemlerini )tirütınek T€ asiursör tescil
belgesini düzenleınek.
0 Asansöı perivodik kontrol finnasııu belirlemek, peri1.odik koırırol sonuçlaruu inceleırrek. uygun olırıal.an
asansörleri mühürlenek ye meYzuafiaki sürecin taİibini yapmak.
g) Zeınin etüt çalışınalanyla ilgili olank: 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tarurı aıan 1,etki alan içinde ve bu
alanlan elkileyen ıüarılalda. deprenr ve zeınin inceleme aırraçlı npor, etiit. harita. plarr ve proje 1,apınalı^
yapbrmak. )iirütmek \€ geliştırınek,
h) Beledil,elerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlaıından. özel veya lüzel kişilerden gelen ı,e iınar planlanna esas
ola verlcşiıne uygunluk^ jeolojik. jeofizik vejeoteknik inceleıne raporlan hakkında görüş Vennek'*""?

Nr*

3) Adres ve Numarataj Birimi:

a) Malıal]e. Yol. Bina. Nuınaıataj vb, yerilerin güncel olarak elde edilip bilgisayar ortaırunda veri tabanıırü
birbirleriı.le ilişkilcrini sağamak ve verileri derleyerek Kent RelrbeIinde \atandaşın hizmetine srurrnak.
b) Mahallc. Yol. Bina. Nulıaralaj l,b, verilerin Mekaısal Adres Ka\,ıt Sisteminde de kendi staıdartlarna uYgun

şekilde üretmek vc güırcel kalıırasını sağlaırrak,
c) Adles ka),ıt sistenri çaltşıİı.llan kapsaınrnda Belediye Ve ırrücavir ıılan sınlrlafl içinde belirlenen aües
bilgilerinde mel,daruı geleı değişıneteri izleünek. eksik Veya lıaıalü tespi eri dtDehelek. bilgilerin
g[incelleıunesini sağlfunak.
d) Belediye ve ınticavir alan sırurlıın içirrde adres ve nunaratai bilgileriıre ilişkin Niijlıs ve vataıdaşlık İl
Müdülüğü \,e Beledil,e büıır,esiııdeki ırrüdürliik]eİden gelen talepleri karşılaıııak.
e) Görev alaıı içindeki konularla ilgili Kıunrı Kuruluşlan. Malüemeler. gerçek ve tiizel kişilerdeıı geleır ı.azı ve
dilekçelere 1,asa ı,e yönetınelilJeI çelçevesinde cevap vermek^ verilen
cevaplanıı ilgilisine yasalara uı,gun şckilde ulaştırmak.
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l) Zeınin ve zeırriı lrarekeüleri. depreıL afet telılike ve risklerine yönelik olarak kaınu krrrum ve kuniuşlan
yanınü. üir,ersite veya diğer bilimsel kıırunıla-rla onak işbirliği }"palaki plan^ pıoje. u!,gulaına. alaştınna
inceleme. geliştinıre, izlen-ıe ve değerlendinne çalışnalarııı \,ürütnek.
i) Görev. yetki ve sorumluluk alaıu içerisinde gerçekleşdrdiği proJelerinin sonrıç üriiıııleri j CBS tabanlı
oluştunrrak Veya oluşturulınasınr sağlaırrak-
j) Mikİo bölgelene çalışınalannr 1apnıak veya yapıınn4k,
k) Planlı Alanlal Tip İmrır Yönetıneliğinin 57. Maddesine göre İmar Plaıürna Esas Jeolojik. Jeofizik. Jeoteknik
Etüt Raporu öZeıi hazrrlamak ve imar dlrrurrruna ek olarak suıınak,
l) Gerçekleştirileıı her tialü mha çahşrırasıru yerinde kontrol etnıek (sondaj. sisnrik. ınikotreırror vb. ) ve İınar
Plaıırıa Esas Jeolojik. Jeoteknik Etüt Raporu Teknik Şannamesinde belirtilen şartlara uvgunhığrınu denetleıırek,
ın) GöreY alanı içindeki konulaıla ilgili Kamu Kuruluşlan. Malıkemeleı gerçek ve tiizeı kişilerden gelen ),aZı \,e
dilekçelere 1,asa ve yönetmeliklel çerçevesinde cevap vermek. verilcn
cevaplann ilgilisine vasalara uygun şekilde ulaştırınak

a) Yeni vapılacak biıralar için proje kontlolleri }apılaıı projeleriİ \,e eklerinin 4708 sayılı Yapı Deıreüırr Kanuırrı
\e ilgili yönetınelikleri çerçevesinde taınam olduğunu konlrol ederek dosyalannı kabul etmek,
b) Ruhsaıa esas alan lresaplannı yaparak 3194 sayıIı imar Kanu-rıu Ve ilgili !,önetmelikleri ile Belediye
Kanunu'nda bcliıtilen lrarç hesaplanru yaparak. tahsilatlanru sağlarna}.
c) 3194 sayılı Iınar Kanunu. ,t708 saYılı Yapı Denetim Kanunu Ve ilgili yönetmelikleri kapsarnrnd.:ı ruhsat
alnmasını gerektiıen hel türlü irnalat içiİı (ıadilat- isim değişikliği. ek bina.
kat ilavesi. yenideır+yeırileme ruhsatr, kaçai ],apı ndısaL vb.) ruhsat belgcsi düeırlemek.
ç) Hazırlanıruş yapı rıılrsatlan Ye eki belgelerinin arşivlenmesini sağlaırıak.
d) Kat irtifaİ Ve kat mülkiyeti pıojelerini incelel,erek lralcıru hesaplamak ve tasdik eıınek.
e) Kat irtifal ve kat ıntilkiyeİi projelerinin tarama işleminin 1,apılarak Tapu Müdijİliiğiıne 8önderiln]esini
sağlamal,
0 Bağıtnsız bölüın plaıuru incele],erek onaylaınat.
g) Yanarı Yıkrlaı Yapl Fonnu diizenlemek,
h) Görev alafl içindcki konularla ilgili kaınu kuruluşlan. ınahkemeler. gerçek ve tüzel kişilelden gelen yazı ve
dilekçelere yasa ve t,önetırıelikler çerçevesinde cevap vennek. verilen cevaplann ilgilisine yasalara uygun
şekilde ulaşhnnak,
1) Yetki ve soruılüluluk alanıİL1 giren idarece verilen diğel göIevteri Yapmak.

6) Yirpl Denetiıll ,ıe Hıliediş Birinıi:

a) Yapr Denelin Sisteminden yapı denetitn krıruluşlaının talep etıniş oldukları sevi,r-eleri (%I0. Yo20. o/d40_

c/<f0.o/o80,o/o9 
5 " Vo100) arazi kontfollerinden sonra onaylamak.

b) Yapl denetirn kuruluşlarırurr tatep etlikleri lrakediş dosyalanru kontİol edip talukkuklannı yazarak
Deft erdarlığa gönderınek.
c) Defterdaılığa gönderilen liakedişlerin Yapı Denetiın Sisteıninden ödcme onayını yapınak.
ç) Bitmiş olaı inşaa anıı YiBF'lerini Yapt Deneıiın Sistelnindcn düşürülınesi.
d) Yapı denetiın ınevzuatı ile ilgili dilekçelere cevap vennek,
e) Görev alan içindeki konularla ilgili kıınu kııruluşlan" ınahkeııreler. gerçek \,e tüZel kişilerdcn gelen YaZl \,e

dilekçelere yasa ve y-önetınelikler çeıçevesiııde cevap vermek. verilen
cevapların ilglisine l,asalara uygun şekilde ıdaştırmair.
I Yetki ve soruınlulıık alanrııa gireır idaıece verilen diğer görevleri yapmat.

7) Yapı Kullanma İini (İskan) Birimi:

a) Yapılann nİısat ve eklerine uygunluğuıu 4708 sal,ılı Yapı Deneüm Yasası ve Yapı
Dcnetimi Uygulana Yöııetıneliği e göre konlİol ederek ],apı taırıamen bittiği takdirde
taınarrrrrul krsınen kullarulıııası ınümkiin kısın arın taıİaİ aİıırrası lralinde ise ıalep edilen
kısınlrun Yapı kullanna iziİ belgesini ıaıZim etmek,
b) SCK iIişiksizlü belgesini isıemek,
c) Vergi Dairesi iskaı lraİcnı ıalrsil edilmesini sağlaırıak.

ç) 
o/dO ve %100 sevil,e.ve getmiş olan biıralann ınaiallinde kontroliiıü yapmak.

d) %80 iınatatı bitıniş ve iskan belgesi almış binalann ınüteahhiüerine EKAP üzerinden iş bitiıme ve iş deneyinr

4

gesi diizeı eınek.

5) Yıpı Ruhsıt Birinıi:

\
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a) Beledite ye ınücavif a|an Sııurıan içinde ruhsatsız ve nılrsala aYkırı inşai faali],et lapılnrasüru önleınek için
Zabüta Müdii(lüğilıüün tespitleıine 3l9J sar,ılı İınar Kanunu kapsamında gerekli işleıırleri i,ıpnıık.
b1 Ruhsatsz vera rulısaıa al,kın bina lapıldığırun tespiıi lnIinde !,apı taül tutiıMğl lanziın etınek Ve inşaatı
ıntüıiiflemek. tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, edilmezse.ingata asmaİ \,€ bir örneğini mulıtara bırakmak.
c) Kaçak l,apıtann ruhmı r,e cklerine uy..guıı hale getirilinceye kadar söz konusu },erlerir hizınel kesiıni konusrınıı
ilgili kuruın \€ kuruluşlara bildınnek.
ç) RuhsalsıZ veya rulısaı eklerinc aykın yapınün tespit sonucunda 3l94 sayılı imar Kanunıı'nun ]2 ve -l2 ünciı
ınaddelerine görc işleın vaprlınak iizere Belediye Encüınenine sevk etmek,
d) Tütaıakta belirtil€n süre içindc rulısat alınmaz ve / veya yapı rxhsat Ve ekleIine uygun lıale 8etirilmezse yaısı
yapı 6alribinin itinzı ile birlikte dosyayı gerekli karan almai üzere Encümene göndennek ve Savcılığa suç
dulurusunda bulunulması hususunda Hukuk İşleri Müdiiüılüğüne yazı ile bildirmek.
e) Beledi)"e Encilmeni 1-,ıkınıa ilişkin kanrlanru. ilgili kanıu kuruınu ve kuıuluşlara bildirmek ve }ıkınıı içiüı ilgiIi
biriıni bilgilendinnek.
f; İskaıı belgesi olaı binalarda çatı. su 1,alıtımı gibi basit taınir/tadil kapsaIruna giren işlere izin ı erınek,
g) Metruk !,apılan lespiı eıınek ve yrkıın işlemini ıakip etınek.
h) GöreY alanı içindeki konulalla ilgili kamu kunüuşları. ınalüemeler gerçek Ye tüZel kişilerden gelen yazı r,e

dilekçelere yasa re yönelmelikler çerçelesiııde cevap vennek. verilen
cevapların ilgilisine yasalara ııygun şekilde ulaştırmak,
ı) YetkiT,e sorunıluluk alanıuı gireıı idarece verilen diğer görevleri vapmai.

9) Birinı Arşiı i Görcı l'etlii ı c Sorumluluklirn

a) Rüsatlı binalara ait doşalann aİşivlenmesi ve bilgiSavaİ ka!,ıılarınrn futuıması
b) RuhsaısıZ biıalaİa ait dosyalann aİşiYlenip bilgisarar kal,ıtıan n tufulnıası
c) Müdiıİliikç€ vapılan tüm }aZıŞmalann birer ömeği konulanna göıe ayn a]Tı klasörlerdc arşi\lenmesi.
d)Birim aışivinde düzcnleneıı evraklann kurum arşivine teslinrinin yapılması.

Vllldtrnn görev, yetld ı,e §orumluluklın

MADDE 8- (l)Miidiİ görcv ve hizınet]erinden ötiiİü Beledi},e Başkiıru ve bağlı olduğu
Başkan yardımcısıııa karşı sonxnlu olupl
a) Bü Yönetmeıikte belirlencn Miidiİlüğiin göre\.alaİııİıa giien tiiıın lİa]retlerin ilgili ırrevzuata u},gun. etkili.
Yeriıırli,ı,e ekonoınik )iirütülınesini sagamak
b) Müdürlüğtuı göre\. alanıııa giren konularla ilgili. ınevzualı. 1,argı kaıarlannı ve yayınlan trkip efnek-
personetini bilgilendimıek ve eğitınek.
c) Müdiirtiiık görev kapsanrırıa giren bütiirı işleri sevk ve idare ederek gereken denetiınleri lapınak.
ç) Müdürliik Persoııeliııin doğuın yardıını. aile yardınu ve beırzeri özliü hıülarıııdakl dcğişikliklere ilişkin
değişikliklerin izlenerek zrıınaıunda ilgili birime bildirilınesinin sağlanması.
d) ilgıli Yönelmeliğe uygun olara]ı ınüdiflüğiin taşıİııI kay( ve konfol yelkililerini belirleınek ve taşrlrr
işlemleriniı gerçekleşnıesini sağlaınak,
e) Miidiiİlüğtin çalışırıa ve stralejik planıannın, faalit,et raporlannrn. perfonrıans değellcndinnesine esas olacak
mpor ve isıatistiklerin oluştunılnüsı çalrşnalannr }ürülınek.
f) Müdürlüğiin genel iş )iirütüınü konulannda ilgili re yetkili mercilere müdürltik görüşü hazırIanıak.

8) Müdiirlüğiiı bütçe laslağınr hazrlaünak; harcama 1,etkilisi olarak 50ı8 salrlı yasada beıirlenen iş \e
işleınlerin geıçekleşıiIilmesiııi sağlaİıak.
h) Dişiplin aıniri sıfalı"v"la ilgili kaıun ve yöneunelikler çrçevesinde hareket etmek.
ı) ÇalışIM alarulıa 8iren ve başkanhk ınakamınca Yerilen diğer göre\,leri yapıırak

\

I

e) GöreY alanı içindeki konularla itgıli kamu kuruluşlan. ınahkemeler gerçek ve tüzel kişiıerden gelen _l"azı \,e

dilekçlere yasa ve yöıreıtnelikler çerçe!,esinde cevap vermek. \,erilen
c€vapta-rın ilgilisine yasatara uygun şekilde ulaşurıııak.
f) Yetki ve sorumluluk alaruna giren idarece verilen diğer 8örevleri yapmak.
g) Belediyemiz Meclisince kabut edilen Tenle Yönetneliğine uy8un olaİa} işyeİlerine tente iZü verınek

Ö) Kıçak Yıpı Tüilı Birimi:

W



MADDE 9: oRTAK HÜKüI|rLER

a) Te&ik işlerini. göreve gidecekleri ),erleri ve vaptülan. yapacaklan işleri gızli tutar, Bu konuda 1,elkili ı,e
ilgilerden başkasırn açıklaırada bulrınaınaz.
b) st$f. eıikeı \e unvan fa-rlfl göze(medelı lıcr valandaşa eşiı davrarur.
c) Mdsai biıiminrle masa iizerindeki eyraklannı kendilerine ait dolap Ye ınasa gözlerine kol,ar ve kiütler.
d) Herhangi bil nedenle görevlerinden aynlan personel. korumai ve sailamakla görevli evrakı kendisinden
sonraki göıeve başlavan personele devretünedikçe göIevinden aynlanaz. Devir tcslin cctvelled Müdttliilte
saklarur.
e) Müdtirlüğü ilgilendireıı çeşitli ldzlııellerin u)umlu Ve düZenli }ürütülmesi. personel araslndaki ahengin
sağlarınası için herkes gayret gösterir. olulnsuz bir durumda konu Müdiiİe yansıtııür. Mtidiir bu hususta gerekli
önlenıleri alıI,
h vudtirıtiğe gelen eYnkln önce kaydı vapılır. yeüili ıaıaindan lıavaIe edilir. PeIsonel. i"pıtrrıası gerekti
işlenrlcri znmarunda ı.e noksansız yapınakla ltiıt(ümlüdiir.

ll.{DDf l0: \ AZIS\I.{LAR

Bu yöııetınelik Kepez Belediye Meclisince kabul edilüği tarihıe }ürürtüğe giİer

ı ....
MADDE 12: YURUTME

Bu Yönetınelik hii&ün erini: Kepez Belcdi\ e Başkaru iiirütiİ

irol ARSLAN

6

lcdiı,e Başkanı
Burçin SoYSAL
Meclis l(alibi

Beledive biriıTlleri aİasındaki ;-azışınalar ıuüdiiırİiııı inızası ile yürütüü.
Beıedi),e üşı }azışmalar Başkan 1,Ada görevlendiıeceği Başkan Yardımcısırun iıılzısl ile ),ürüıiilür.

MADDE 1ı: YÜRüRLÜLüK

MADDE 13: GERIKÇE

5393 sa\rlı Beledil,e Kanununıın 15, Maddesi O) bendi ul,annca Beledil,eler yönetmelik çıkarmat< ile

i,eüilcndirilnıişıcrdir. Bu sebeple BeIcdil,enıizin teşkilat yapısuıın 1,eıridcn diizenlerunesi sonucu bazı biriırılerin
kaldırılıırası \,eya i,eni kurırlırrası ),a da statülerinin değişmesi. gelişen ıeknoloji ve oloınasYon sistemiıe u]uırı
sağlaruırası \,e bu !,önde 1,apılan 1,eni ıııevzuat değişiklilderine göre işlem lapılınası nedeni1,le İııar re Şehircilik
Miıdürlügıl Görev. Yetki ı,e Çalışma Yönetıııeliğinin yürürlüğe konulınaslna ilrtiyaç dulıılııruştur.
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Se\,İn ÖZTÜRK AYGÖREN
Meclis katibi
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