
iMAR VE şEHİRcİLİK MüDüRLüĞü
GöREV Yf,TKi VE çALIşMA YöNETMELiĞI

BiRİNci BöLüM
Amıç, Kıp!ım, Da]ınık, Tsnlmlır te Gcncl İ[eler

MADDE l - (t) Bu Yönetmeliğin a ıacı Kepez Bclcdiyesi lırütr rc Şehircilik Müdii üğünün gö.ev
lclk ve soruüıtluluİları ile leşkilal ]-ap|smı \e işle}işitü düiren]cmektir.

Kİ|,lım
MADDE 2 - (l) Bu l,öncımclik K€pez Be|cdi!€sl Imar 1€ Şehi.cilik Müülüğiinün kııruluş anıa§ı

faalirl alanlan. yönetim §atüsö şeması ile lönelici rc diğer personelin görev r€ sorumluluk alanlannı
kapsalüühadıf.

Dıyanak
MADDE 3 - (ı) Bu yönelmelik: 5393 sayıh Belediye Kanunu ve ilgili yönemelikle.i ilc 3l9,t sayll

imar Kanunu \€ ilgiti Yönetmeliklerinc dalairlrrak hazİlarüüştır.

TAnımlar
MADDE t - (l) Bu rönelmelikle geçen:

a) Başkan ]Kepez Belediye Başkanını.
b) BışkaıJlk ]Kepez Belediye Bışkinlığını.
c) Başkan Yardüınclst Me\zuata göre alaİm|ş \€}a seÇilnıjŞ Başkan Yardııncılanıx.
ç) Birim Kepez Beledıl esı iıııar r e Şehiro lıt M ııdurlugu'ne bağll bürolar Ye şeflikleri
d) EBYS :Elektronik BeIge Yonelim Sisıemini.
c) Encümen :Kgp€z BeIedite Encümenini.
0 idare :Kepez Beledi}esini.
8) KEP :Kayıllı eleklronik posıavı.
h) Mcclis :Kcpez Beledi)e Meclisini.
ı) Müdür :Kcpcz Belediyesi hrıar te Şehircilik Müdüninü.
l) Mıidür]iiİ Kepe/ Bcledı}esı jnıar !e Şehlrcılil Müdtiİlügiuıir
j) Personel :Belediyede No.m Kadfo)€ göre Kepez Belediyesi Imaİ ve Şehi.cilik

Müdülüğinde çalışan memur. işçi \€ sözleşmeli personel ile şirket personolini ifade edeİ.

cenel ilk€|er
MADDE 5 - (l) Müdürliik ıemel ilke olarak:
a) Uygülamalaİa ilişkin kayll !c belgelerin her an denetlme hazır bulundurulmasın!
b) Hizmetlerin temin \e sunununda Yerindelik. kalite ve ihti},aca uügunluğu
c) Ka}ıtlann usuliine urgun. saydam \,e erişllcbilir şekilde tü]lulmasını.

ç) Hil rcllerde gcçica çolüünlcr \ c anl* karaflar lenne siüfdünilebıllrliğl.
d) Bclcdl]e ka}nakıann|lı krıllanımlnda etkıııl|k \e \ criınlil|ğı.
e) Karar alırra- §,gulaına \e ellen|erde şeffınığı.
f) Kurum içi yöneıimde \€ kenli ilgilendiren L.trarlarda kauhmc|l|k
g) ljygulamalarda adaleıi. hizmetıe eşiıliği ve hesap \€nlcbilirliği esas alır

iKiNci 8öLüM
orgınizasyon Y.p|§|, Görct, Yetki ve sorümlulukıAr

orgıtnİz6Jyon yİpt3l
MADDE 6 _ (l) Müdürliüi lınar ve Şehircilik Müdiİlüği aşağıda gösterilen birinrlerden oluşur:
a) Plan|aİra ve inur dııruınu birimi; Planlama ve inıaİ duİumu binmine ait görev vc ycükiler şunlarür:
l ) Her ölçeklcki iııar planlnr hazırlamak veya hazrlaunak. ] l9.1 sayılı imaf Kaİununun 8 nci lMddesi

gereği. haarlanan imar plaix ıekliflerini Belediye Mcclisinin onaylna suİımak Bu konula, ıle ll$li imaİ
Komislonu ve Meclis ıoplanlılanna kal|lmat !e plan değişiklikle.iJ-le ilgili ıeknik suııım !,apmak

2) KafafJ baglarüzn lnılr p]at ıekhftcrir baş\lru $hıbıne leb]lğ elmel
\
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3) Koruıİ]a Am:üçlı inrar Planı Kapsamndaki Alanlard.. Belediİe Mecli§ince ulgun görülen hcr
ölçekıcki imar plaD lekliflerini caluktale Kül§ir Varllklann Konıma Böl8e Kurulu'nun otuyına sunnrak

J) Beledi},cmiz adari smün içcrisinde kalan Bclediyemiz gojelennin inrar planlarıru hazıİlarnal ve),a

hazır|atnak haarlanan iınar Plalll teklifini ilgili Maİamın onayrna surrmak. Konu iIe ilgili arazi tespit çalışnası
yapmak.

5) onaylanan ima, planru bir ay süİeyle askıya çıka-rılrp ilaİ ediıınesini ve bu sürcdc yap an itirazlann
ince|enmek iizere. Beledile Mecljsinc gönderilıncsinj sağlaJrıak. meclis kamjı sonrası imar planlnın
keslnlcşllrilmesi işleİnlerini ]apmak

(,) Her ai, kcsinleşen imar plarJan ı savısal ona,iıa lşlemek. ilnar planlnln güncelhğjni sağlarnak, farkh
zaİranlada \apılan planlama çalışmaliınnın bülür eşılnl ücsinı sağlaültİ.

7) ] 19] sa\ülı lınal Kanrrnır]ıu] .15 İıaddesi 8ercgi Beıediıe Mcc|isince u)"gun goriilen Mücav|r Alan
sınlrı Teklifleri ile Mticavir Alan Ko},lerinin Bcleditc st rlarıı]a Kıılıına Tekliflerhiıı gerekçe rnFJor]annı

haz,rllnüak. ilgili bakanlığln orra}lna srlnnülk
ıj) Birime Iür ıle cdilen. Be|edi--cnize kaİ$ açılan dalalard;t gerekli $\unüanın }apılabilnıesı için

ıcknrk ..]por hazırlamrak ilgili Mahkemc},e sunulmasl aüaclila mahİeüenin isıediği bilgi \e bclgcler ile blrhkıe
Huİuk lşıen Müdürlüğiinc 8öndermek

9) Belediye Biriırıleriıe. inür mevzüatl kapsanunda geİçekleşıirdlkleri tiziki mekefu ilgilendiren
projclerinin prge v€/veya r"aplm aşanülarlnda gerekli dcsleği sağlaırnk

l0) ilgili kuİun kııİuluŞ. gerçek ve 1üze] kişilerin ıal§plen dognrllusunda imar durumu bcı8esi
hazırltımak inuİ plan| ilzennde işlem€k. ilgrlilerine },astıl süreler içensinde ıebliğini \apılnk. fiziksel Yc sarı$1
onamda a§i\lemek. Hazjİlaün iİür dunxnü belgelerinın ımaİ plarİr ilc ut8unluğıınu konırol cünek.

l l) GöreY aian| içindeki konular|a ilgili kamu kuruluşlan. iİıahkemeler gerçek ve ıüzel kişilerdeo gelcn
yazl l,e dilekçelere yasa ve ]önetmelikler çeryevcsinde cevap vennek. verilen cevaplarln ilgilisinc yasalım
uygun şakilde ulaştr.ırrak.

b)Hariıabirimi: Haritr birimine alı görev re yelkiler şunlardı,:
l) imaİ planı bülıınrnatan a|arılarda yap acak plar ara alılık ıeŞkil cdccek haliluzl. haritalar J-apmak

ve)n Fptırmak. plan reçi/.r-onu vera dcğişiİliği lapllacak alanlarda i5€ halihazrr hariıalan giincel|emek !e
ajrl\lelncI

2) Beledile ınılulle Ye mücaYir alan sırurldrı ıçiııde irnar planı ol.tn alarülarü ] l9.1 sayll lıüar Kaıuııu
l8 İraddcsi u!arnca arsa ve arazi düncnleünesi \apınavltlptınnak. Jizikscl \c sai,ısal onılnda arşi\lcllrck

]) Beledi\e sıııırlon içerısüıte bıılunın kadasırı] pırsellenn 9l}lst!llİşılnlmasını gcrçek]cşlinİek
{) cerelllğindc araz l o|çu lcn \İpılarak koordı lılı olçu krokl§|nı. lol koıu lulanlğl lr1zırlanük
5) Yap denetlı finrıaları ıariıfılıdan lapıınlan \apl ap|ikaıo krokisi. vali)el plttıı. ıcİıcl ü§ıü dlçii

kfokisı. bina 1espiı kokisi. .öperli bina kfokilenni konırol eımek. ona),la uk l,e gereklağinde arazidc koıııroliinü
yapDıak

6) ltalihazır harita },apınıının altlığm oluşıuran }üze) ağıID ait nirengi poligon vc ni\clının
nokıalanrun yaşatllİıasın| sağlaİrıa} !e bunlaİa ail bilgileri ani!ıeyip. ihıiyaç duyan kııruıİı !€ kişilere lemrck

7) Beledi}c sınırlan içerisinde rc§.n \eta ialebe bağlı olarak ifr.tz, tcl,hiL İ-ola ıcrk rc ihdas la|ep]crinj
incclcmek !e beledi}e encümenine sunarnk ıakibini yapmak ve mulıalaplanna ıebliğini sağ|arİı.tk.

8) Beledi}emjzc kaJşü afllan davalaİda gerckli müdlırlü görüşünian tcrilerek ve teknik rnporlan
hazflanaral. ilgili maikcm€ye sunulnasü aİucıyla Hrıkuk işlen Mudurluğüe göndermek. Gerekıiğindc
mal eınc keşifl9rine kaıllınak

9) Göre! alanı içindeki konularla ilgili Kafiu Kuruluşlan. Malücmeler. gerç.k !c ıiızel kiŞilcrden 8elen
lazı re dilekçelere }asa ve }öneİneliklcr ç€rçevesindc cc.,ap vermck. \erilen çevap|ınn ilgilisine },a§alard
u\ gun Şckilde ı aştrmük

c) Adres !€ Nurrıarataj Biİinü: Adres \€ nıımaİaıaj birimine aiı görel,ı€ Yeüilcr Şııİılardıı
l) Mahalle. Yol, Bina. Numanııai vb. veİilcnn güncel olarak elde ediIip bi]gi§aYaı ortamlndil verl

laban|nda birbirleriyle lliŞkilenni sagamak ve verilcn dcrleverek Kcnı R€lıberinde valandaşln luz|ncıilre
sun ıiü

2) Ma}rılle. Yol. Bina. Nıuİnıalaj \b \crılcrln Mekans.ıl Adres Kallı Slsıcminde dc kcndl
snndan]anna u\ gün şckllde iürgımek \c 8ııncel kiılıiüslnü §lg]aılıak

]) Adres kal|ı slsıcmi çal§ıniılan kapsarfunü Bcledi\e .le nıııcalir alan sınürlan |çıırdc bclirlenen Adrcs
bilg|leriııde meydana 8clen değişmeleri i/cıilck cksik veva haıa]ı 1espilleri dü4lıerek. bilgilenı
8rinccllcrUnesini sağlanrak

.1) fuledjt.e !c mücaIir alan sınırları içinde adrcs \c nurnardıa.J bil8ilcrinc ilişkin Nüfus ve Vaüandaşlık
il Miıdüflüğii l,e Beledı\e bünİesindeki müdiifliiklerden 8elcn ıalcpleri ka§|lalİı.ık.

5) Cnirev alanı içindeki konularla ilgili Kanu Kunnuşhrı. Mahkcmcler. gerçek \e ıüzcl kişilerden 8elen
}azl lc dllekçelere }asa ye yönetme|iklcr çerçevesinde ccvap verİrek. \€rilcn ccvaplann ilgilisinc ıas.:tlard
uygun §ekilde ürlaştrrılük.

ç) Prqje Kon|İol te koıttrol binınınc aiı görev ve vclkiler şudardüri
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l) Ycıi Yap,lacak olnn binal.nn nılısal eklcri olan mirnari. slatik ve ınekiruk projelerin deneıimini
\apfuak. projclcri r-önetmelikleİ çerçevesindc incelemck vc onaylamak, Eksiklikleri vaİsa vazült olarak ilgisinc
iade eımck U ! gun olanlann n ıs.ıl işle ıinin ] apılınas, iç!İ diğer belgclcri ilc bi.l ıklc rüh§at birjmine aktarmak.

2) Mc\cuü binalarda veya projclerde tadjlaıla il8ili lalcplefh ıniİülfi. sıatik ,ü,e ,nekanik onatlaJüru
ı apmak \c büıün projelerin biöirinc utlmunu tctklk elınck

3) Mocuı !,apılann ilave 1,e}" degişiİliklennc ili§kin tadilaı pfojeleri le raporlannın yerindcki hali ile
uygunlıığUn[ kontrol etmek onanıa işlemini _ı?pnak.

t) Yeni rapılacal olan ve mevcul binalaın yan8ın !önemeliğine uygunluğ!İu konırol etmek vc
gefekıiğindc hfaiye Müdürtüğii ile inibat hıfinak.

5) Binalann ısı}alitım. kalofifer ıesisa1, asansör vb, tesisat projclcfinin uygunluğunu konıroı eırnek.
6) Asansörlü bimlann a§an«ir ıes.il projelerin incelemek onaıİu işlenıIcnni l,iirülmck ve asansör

tescil belgesıni düenlemek,
7) A$llsdr pen\odik konırol [innasıru bclırlcntek. pen\odik konırol sonuçlarıru incclctnek. u}guı

olınalan ısaİsorlen rüijrlenrck tc ürreYzuanali surecıı tıkibini laplİak
tj] zcntin etül çal§malantla ltgili olarak: 5.]9.] sı\1l| Bcledite Kanunu ile ıanmlanın velki İla içinde

!e büü Jlanlın elkilqen alanlardı. dcpreü ve Zeüıüin incelelDe aınaçlı ıapor. cliil. hanta. plan\c proie ıapmai.
yaplırınak. yüriilınek ve 8elişlirnıck

9) Belediyelcrdeü! diğer kaı,ttı kurum ve kılnllıışlanndan. özel veta ıüzel kişi|erden gclen ve imaJ
plailanna esas olaraİ hazlrlafunlş }erleşİnc ul,gunluk. .|coloJik. Jeofizik ve jeoleknik incelcıre raporlarl
lraİklnda görüş vermek

l0) zcmin l,e zeınin lıareke(leri. deprem. afcı lehlike ve risklerınc !önclik olarak kamu kurum re
kufl]uşlan vanlnda. ainiversile vcJ-a diğer bilimscl kurumlarla onak işbirliği yaparakl plan. proje. uygulaün .

araştlrma incelenıe. 8eliştirme. izlc te le değerlendirme çalışmalann }iinilmek.
ll) oörcv. _vetki vc soru lrrlü alanı içerisinde gerçekleştirdiği projclerinin sonuç ürilİılcrini cBs

tabanlı o]uştunnak ı€ya oluşluru|maslru sağamal.
l2) Müro böl8eleme çal|şma]anff }apmak leya taptınnak
l]) Planlı Aıadaf Tip inaİ Yönetmeliğinin 57. Maddesine göİe lnur PlarİJıa Esas Jeoıojik. Jeofızik.

Jeotcknik Etüı Rapo.u özeıi hazırlamak \e irnar duİrunuİu ek olaraı sulınak
l.ı) Gerçekleştirilen her ıürlü salü çalüşmasllü ı-erinde konlrol eım€k (sondaj- sismik mikoıremor \b )

!e imar Plaİuna Esas JeoloJik. Jeoıeknik Etü1 Raporü Tckruk Şannamesinde belirtilcn şartlaırı ııygunluğünıı
denedemek

l5) cöre! alaru içindeki koıularla ilgili Knı ıı Kuruluşlm. Malıkeıneler. gerçek Ve lürcl kşilerden
gcleıı \azı \ c dilekçelere ]a§a \ e töncıınelikler ç€rçevcsinde celap Yenİck. \crilen ccvaplann l]gllisi,ıe }asaıara
u\ gün şekıldc ulaştrmalr

d) \'ıpı Rııhs{t Binİ! Yapı ruh§1ı bırıüİıne ılı 8orc\ \e \eıkller şunlardır:
l) Ycılı ),apılacjİ binalar için proje ko ırollcn \apılan projelefin re cklc.inin ]708 sa\ılü Yapı Denelim

Kanunu !e ılgili vönetmelik]eri çcrçe\esinde ıaİrram oldlısıfu konlrol cderek dosYalannı kabul etmek
2) Ruhsala esas alan hcsaplanfu lap.lraİ ] lLr.+ sallll lrrı.t Kallunu te ilgtti !dncılnelikleri ile Belediye

Kanunu'nda b.linileır haİç hemplarlfu r-aparak. ıahsilatlarl sağlamak,
]) 319.1 sayılı imar Kanunu. -1708 savılı Yapl Denetim Kanımu ve i|gili yöİeunelik]en kapsanünü

ruhsaı aİnlıraslru gereküren her ıuİlü imalal için (tad]laı. i§im değişik]igi. ck bnu. kal ila!€si. \cnıden. Yenilemc
rulısau tb. ) nüsal bel8esi diizenlemek,

-l) Hazlrlanrruş }apı ruhsatlan \€ eki bel8elerinin arşi\lenm€sini sağ|aıüaı,
5) Kaı inifat ı§ kaı müıki),eli Pro_ielenni inccleyerek harcını hesaplaınak ü€ lasdlk eamek
6) Kaı idfak ,l,e kaı mülkryeti projclcnnin tarama işlcminin yapllaraİ Tapu Müdiirlüğiine

göndcnlınesini sağlamak,
7) Bağımsız bölüm plarüru incelcye.ek onaylaınık
8) Yanan Yıkılan Yapl Fonnu diizğ emek,
9) Görc\ alaJu içindeki konıJarla ilgili kanu kıüfuluşları. mal*cmcler. gerçek vc lüzcl kişilerden 8cleı)

lazı ve dılekçclcfe i,asa \.e töncımelikler çelçevesinde cel,ap lennck. vcrilen celaplaf|n ilgilisinc iasalaia
u\ gun sckılde ulaŞlırmak

l0) Yelki ve so lulü a laııl na 8ifen ıd;rrece r cn ]cn diğer göre\ le.i r apnıaİ,
e) Yapı Denetim \c Hıkcdış Binnl Yapı dcıcıinı ve hakkediŞ biriİine aiı görel ve teıkılcri şun]ardı.:
l) Yiıpı Deneırın sistcllıiırdcn vapı deneıİ kurulıışliürırırn talep eılünŞ oIdukları se\i\clcri (lıo](). o/o2().

o/o10. y60,o/s30.%95. %10()) ara,,i konrollerindcn sonn ona},laıü*
2) Yiıpı dcnelinı kufuluŞ]afı|ııİ ıalcp eııikleri lüked|ş dos}alannı konto| edip Qlükkuklanru \azaJak

Defi efdarlüğit 8ö dermek
1ı Dcncrdarllğa cönden|cn |Ld(edlşlertn Yapı Dcncl,m slsıemInden odeme onarrnü şİplnak
.+ı B(mış oıan inşJilliüf,n xlBF'lenni//ap, Dcnel,n sısıemlndcn düşürüllnesı.
5ı Yapı dcneum mev/uaıl ı} ıl8ıl,/tekçelere cc\Jp \em,el.\f
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6) Grrğ, alafl içindeki konularla ilgili kamu kunııuşlan. mahlemeler. g€rçek ve ıOzel kişilerden g€len

yazl vc dilekçelere tasa ve !.,önelmellİler ç€rçev€sinde ccvap lerrnek verilen cevaplann ilgilisine l,asalaİa
uvgun şekilde ıılaşunnak

7) Yetki te soruınhlluk alanına gren idalcce vcrilen diğcr görevlen yapmak.
f) Yapü Kullanma izni (iskan) Binntii Yapı kııllanıü izıİ (iskan) biriınine ail görcv ve .v-elkiler

şuİrlardıfi
l) Yapılaf,n ruhsal \c eklerine u)guDluğunüı ]]()8 satılı Yapı Dencııİ Yasası lc Yapı Denctiıİı

U\$ılama Yönemrc]iğinc göre konırol ederek \apı la üınen bıllıği lakdirde tarnanİ,tün, küsmen kullantlniasü

uİüıjn kısrnrların taiüünlannıası halinde ise ta]€p edilcn kısnlınln },apl kullanİü izitt b€l8c§ini ıanzim eımck
2) sGK ilişiksizlik bclgcsiru i§emek,
]) Vergi Daircsi iskT haİcıru lahsil edilnesıni sağlamak
])'/o80 \'e y.l()0 seviJ"eye geImiŞ olanbiııalann maha|linde koniroliinii yapınak.
5) o/.trO irıaıatı bilıniş \,cYa iskan b€lgesi aıınıŞ bİıalann müıcahhillerine EKAP ii/-crinden iş bitirmc te

iŞ dcne}ım b€lgesi düzeüıleınck,
6) Görev alaru içindeki konulaila ilgili kamu kuru|uşıan. nühkemcler gerçek,lc lüzel kişilerden 8elen

lazı ıe dilekçelere yasa vc yönelmeliklcr çerçevesjndc ccvap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara

uvgun şekilde ıılaşümük.
7) Yelki ve sorunluluk alar0rıa glren i.larece vcrilcn diğer görğvleri yapmak
8) Beledi}€miz Meclisince tabııl edilen Tenıc Yöneımeliğine uy8un olarak iştcrlerine tenıe izrİ

g) Kaçat Yapl Takip Birimi:Kaçak rapü ıakrp binI ine ait göİo,İe ycakıleİ şuıılardlri
l) Beledi\e \€ mücaviİ alan srnırlan içinde ruhsalsız,\,e nrhsata alkın inşli faalitel yaPtlmasını

önle ek üçin zabİa Müdiirlüğünün tespitlenne ] l9l sl\ ı lı ilıı:ü K unu kapsamlnda gcrcklı işlemlcri taPmak.
2) Ruhsa6lz !el,a rııhsala atklrü bina },apıldığıılın tespali halinde rapı laıil ıuıanağl lanzim etınck \e

in§aall ınüıülemek, luıiınağl ilgilisine lebliğ elnek. edilnüc^c inşaıta asmak \c bir ömcğini muhlan blnlnuk
l) Kaçak tapılann nıhsat Ie eklcrinc utgıln hılc gclinlııccve kadar sirz konılsıü J-erlerin lıizınel kesinli

tollU}unıl ilglll lufuııı \c Iurulıı)lam blldInllcL
.t) RulısalsüZ \e}a nı]ı§al ekle.ine aj.'kın }apıııl) ıespil solıucunda ] l94 saylll lınar Kanunu'nıuı 32 Ye.l2

ıncı maddelerinc göfe işlem vapılnuk ıizere Be]cdi\e Enciıİeninc sct,k eunek
5) Tuıanaİta belirıilcn süre içinde nüsal al|fuıüz \e / \cYa yapr rulrsaı vc cklerine u!,gun tülc

8€ıirilmezs4 \arsa.İ-aPı sahibirun iırİaz ile biİlikıe dosta],| gerckli karan almak iizcrc Encümene göndermek ve
Savcülüğa suç duprusun(la bulunulnta§ı huslsümda Hukuk ışleri Müdurlüğiine }aı ile bildirınek.

6) Beledir e E nciımcni tıkl ma iliŞkin kararlanrü. it8ili kaınü kıünrmu ı e kuİuluşıari bildiİmck te \ ıh ml

içan il8ıli birimi bilgilendirmek,
7) lskan belgesi olan biıralarda çatı. su },ahlıml gibi basit tamir/tadil kapsamna 8ircn işlere izin Yennck,
8) Metİuk yapılan tespil clmek ve yüküm işlemini ıakip etmek
9) Görev alanı içindeki konularla ilgili kanu kunıluşlan. nühkemeler gcİçok ve ıiizel kişilefden geleıı

ı-azı ve dilekçelefc yasa le yönctmelikler çerçevesindc ccvaP vermek. verilcn cclapların ilgilisinc !"asalarİ
u\ güıı şekilde ı]]aslrnna-k

l0) Yelki !e sorun uluk aIaruıa giren idarece \erilen diğeİ göro4eri rapmak
ğ) Arşiv Bırimi: Arşi\ bifimineaiı göİc\ ve leıkiler Şunlardrü:
l) Ruh§adl bimlara aiı doşalann arşi\leüİes| \,c bl lgisJtar kar darıüİn luıuh asl.
2) Ruhs.llsız biİıalara aiı dostalann eüşi\leniP bil8lsata. kai ıılanrün ıuıulmas|.
]) Müdıİlıj}çe \ap,lan ıün 1azışmalann birer önrcğj konulaflna gore a\n a\,rl kla§örlerde a§i\]cnmesi.
.l)Birim arşıındc dazefılenen e\rak]anıı kurum ilrşiliİıe ıesliminin !apılması

Müdüriin görcr,, ]eıki vc §orumluluklar|
MADDf, 7 - (I)Müdiir gdre\ ve hjzı eılenndcı ölün] BelediYe Başkanl vc bağlı olduğu Başkaıl

tafdııncısüna karşı sorunİu o|upi
a) Bu Yöncıınelikıe belirlenen Müdiirlüğün görcy alaıüna giren tüm hizmcılcnn ilgili ıne,ü,zuaıa ui,gun.

elkili. veriır i \€ ekonomik !üniliilmesiru sağlanük.
b) Müdürlüğiio göre\ aıanıM giren konulaJıa ilgili. ıne,ü,zuatl. ),arg kafarlarıfu t,e J-a}lnlan taİip eımck.

p..§onelini bilgilendirmek ve eğiImek.
c) Miidülaık görev kapsamına giren bütiin işlefi s.lk \l idaıc ede.ek gereken deneıiİılen tapmak
ç) Müdürliik personc|inin doğum yaİdıml, ailc J-ardnnı \e b€r,zeri özlük hak|anndaki değişikliklcrc

ilişkin dcğişikliklenn ireneİck zalrüiında ilgtli birinıe bildiİilmesinin sağlanması,
d) ]lgili vönetncliğe uygün olarak mİdiirlüğün laŞıfur kayıt Ye kont ol yeüililerinj beliılemek ve 1aşnür

iŞlcm]eriniır gerçeklcŞınesini sağlamak.
e) Müdürlüğiln çalıııü \€ slratcjik plar annın. faalirel raporlarünrn. performans dcğer|endirmesine esas

olaclrl npor !e is|aıisıiklc* 

rV, 

^*rannl 
\unıılncl.

t] '\



0 Miidiirlüğiin genc] iş ytlriittlınii konuİannda ilgili ve yetkili merci]ere ıltüdürliik göniŞü hazırlamak.

8) Müdülüğiin büçc laslağını hazırlahak: harcama yelkilisi olarak 50l8 sayılı yasada bclirlenen iş ve

işlemlefin 8crçekleştirilmesini sağlaıİırk
ğ) Disiplin arniri sıfaııyla ilgili kanun ve röneıntclikler çerçelesinde l]arekeı etmek.
h) calışna alafuna giren,ı,e başkan}İ makamlnca \erilen diğe, göre,ı,len Yapmak

o.ı3k hükOmler
MADDE E - (1) imal ve Şehircilik Müdiirlüğıinğn tüm peİsoneline ilişkin ona} hüüİ er
a) Teıkil işlerirır. göreve gidecelJeıi Yerleri ve Yaplüklan, yapaciülan işleri gizli luıar. Bu konuda

relkili \e il8ili]cfden başkasına açlklamada buluürmaz.
b) slnıı clikeı !e unvan farkı gözetmcdcn her valandaşa eŞiı davrarur
c) ltles.lı bİiminde [üsa incrindek elraklannl kcndilennc ai| dolap vc İİL:tsa göz]erilıe kotar \c kiliıler
ç) Hcrhangi bir ncdcnlc gorc\ lc.inden a\nlın pcrsonel. lionılıük !e saklalı)aklı gorc\lı c\rakı

kendlsırdeu sonİakl 8or9\,e başlatan personclc derrcılıcdikçc 8öre\inden atnlamaz, Delir ıcslİ ce§cllc.i
Miidüırlaikıe saklanlr

d) Müdülüğü ilgıleı]dircn çeşiıll hizmcııcrİr ııtumlu ve düZeoli )iirütühncsi. personcl af.sündaki
ahengin sağlafu ası için herkes gltvrel gösterir. olıunsu. bir durumda konu Müdiire lansılülır. Müdür bu ltususla
gerckli önlemlcri a]ır.

e) Müdürlüğe gclen evraİın önce ka}d yaplhr. \,etkili ıanfından halale cdilir. Personcl. yaPllması
gcrekli lşlemlcri zamaruncla !e noksansız taPmakla \likümlıidür,

Yİztşmcla,
MADDf, 9 - (l) Belcdiye birimlcİi aİasündaki yazışnralar müdiirün imzlsı ile }tirüıiılür. Belediye dışı

laz§malaf Başkan yada görcvlendircccği Başkan Yardlmcı§ürun iırızası ile $ifliıülür.

üçüNcü BöLüM
Geİtkçe

Gerekçc
MADDf, l0 - (l) 5]93 saYllı Beledi]e Kanunu'nun 15 Maddesi (b bendi) u}arınca belediyeler

\öneıınclik çıkamıak ile velkilcndlrilmişlerdif, Bll scbeple Beleditcİlizin organi/as!,on vapıslnln veniden
düzenlcnnıcsi §onucu bazı bırlü]ı]crin kajdınlınası \c\a \cru kurulnusı );t da sıaıülerinin dcğişnıesi. gcli§en

leknoloji \e olomaslon sısıemlnc u!üm saglarıma$ \c bu \önde \apülalr lcni mevzual deği§ik|ik|erin€ gorc
işlem taptlırıs| ncdeni\]e iınar rc Şehircitik Müdurlügıı Göre\ Yeık, \c Çalışına Yöneımcliğı[in \iiruİlağc
konulmaslİL:t ihıi),aç du!ulmuşıur

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
son Hükümler

yürürlülük
MADDE 1l - (l) Bu Iönclmclik KePez Belcdiyc Mcçlisince kabul cdlldiği ıarihıe riirürlüğe girer,

Yüriitme
NlADDf, 12 - (l) Bıü Yölrcltİelik hiikiinrl€rini] Kcpcl Beledı]-,e BaŞkın| çürülü,

Burçİr soYSAl.
Mcc]is Kıııbi

Sc!ıın oZTURK AYGöREN
Mccli§ Kaıibi -a 

f'O{,*",

,/

t*


