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KAT|PLER:

ÖZÜ : Bclcdiyemiz lmaı ve §ehircilik Müd{lrlüğü ilc
Koltilr ve Sosyal lşler Müdürlğğü'nün Kuruluş, Görcv
ve Çalışnıa Esasları Yönctmelikleıinin görüşülmesi.

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20, rnaddesi gereğince 2016 yılı
KASIM ayı olağan^ toplantrsınr yapmak ve gündemdeki konuları görüşnıek üzere; 0I.11.20l6 Salı gilnü
(bugün) saaı: l6: W' da (birinci oıurum) Belediye Başkanı Mehmeı TUTAL başkaılığında ve yukanda
isimleri yazılı bulunan üyelerin işıiraki ile Belediyedeki mutat ıoplanıı salonunda ıoplandı. Toplantı
yeter sayısırun mevcut olduğu görüldükıen sonn gört§melere geçildi.

Belediye Meclisimizce gcçen ay yapılan M-07.10.20l6 urih ve l l sayılı toplanıısına ait meclis
kaıaılaı üyelere dağıtıldı ve okundu. Söz alan olmadı. Oy'a sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi ve
gündem maddclerinin gör§üImcsine geçildi.

G{JNDEMİN ı. MADDES| : Bctedİyemiz İmaruc Şchircilik Müdürİüğü ile K0ltür vc
Sosyıl İşler Mildiirltğii'nün Kuruluş, Görev ve Çıtşmı Esaslın Yöneıııeliklerinin 96rilşülmesi.

Yaz İşIeri Müdürii konu ilc ilgili olarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesine
istinaden haarlanacak birim|erin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslaıına ilişkin yönetmeliklerini
hazıılayıp meclise sunduklannı belirtti. Meclis ve Belediye Başkanı Mehmcı TUTAL. İmar ve Şeh.
Md.lüğü ile Kül. ve Sos. İşl.Md.lüğilnün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslanna İlişkin Yönerrneliklerini

ar ve Şeh. Md.lüğü ile Kül. ve Sos. lşl.Md.lüğltsıtln "Kurutuş,
iıişkin y etmelikleri" oy birliği ile kabul edildi.
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T.C.
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞl
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KuRuLUş, cönsv vE çALışMA EsAsLARI vöxtrrunriĞi

ninirıci söLüır,t
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE l- (l) Bu yönetmeliğin amacı, Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve
yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kıpsam
MADDE 2- ( I ) Bu yönetmelilq İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, gö.ev, çaiışma usul ve esaslarını
kapsar.

Hukuki dıyınık
MADDE 3- (l) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 5393 sayılı Belediye Kanunı,22l02f200'l
l rih vc 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürüİlüğe giren 8elediye ve Bağlı Kuruluşıarl ile Mahalıi
ldare Biılikleri Norm Kadro İlke ve Standanlarına Dair Yönetmelik, 07llDt20}9 tarih ve 2'1369 sayılı Resmi
Gazeıe'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlarl iıe Mahaııi İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve sıandartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik. l2lo9l20|o tarih ve 27697
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İıe Mahaııi İdarc Birlik|cri
Norm Kadro İlke ve Sıandarılarına Dair Yönetmelikıe Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yöneımelik ve diğer ilgili
mevzuat hüktlmlerine göre hazırlanmıştır.

Tgnım]ar
MADDE 4_ ( l ) Bu yönetmelikıe geçen,

a) Belediye
b) Başkan
c) Bşkan Yardımcısı
ç) Meclis
d) Encümen
e) Müdürlük
f) Mildür
g) Personel

: Seydişehir Belediyesini.
: Seydişehir Belediye B§kanını,
: ilgiıi Beıediye Başkan Yardımcısını,
: Seydişehir Belediye Meclisini,
: Seydişehir Belediye Encümenini,
: İmaı ve Şehircilik Müdürlüğünü,
: İmar ve Şehircilik Müdürünü,
: İmar ve Şehircilik Müdürlliğli çalışınlarını ifade eder

İKiNCİ BÖLÜM
Kuruluş vc Mlldllrlüğün Görev]eri
KuruIuş
MADDE 5- (l) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro llke vc
Standaftl8ıına Dair Yöneımelik hükümlerine dayanı|arak kurulmuştur.

Mildürlüğün göıevleri
MADDE G (t) Müdürlliğün görevleri:
Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinın ıale

l/
I

üzerine imar durumu düzenlenmek.



İmar durumu ve iIgili yönetmelikler doğultusunda proje onayı yaparak yapı ruhsatı düzenlemek.
Tesisat projelerinin onaylanması ve ısı yalılım raporunun verilmesi.
Ruhsaı müddeti dolmuş yapılar için ruhsaı ıemdini yapmak ve ınuvakkal inşaat iznı verilmesi için encümene

gönderılmesini sağlamak.
Hatalı hafriyaı ve ıehlikeli yapılarla ilgili ıncvzuaı hükümlerini Yapı Konlrol MildUrlüğü ile koordineli bir

şekilde çalışmak.
Müteahhillerin ve yapı deneıim firmalarının sicillerinin tuıulması.
lfraz tevhid. yola terk ve sınır düzeltmesi işlemleriyle ilgili Emlak ve İstımlak Müdüı|üğUnce hazııIanan

encümene ıeklif belgesini imar planı ve ilgili y-öneımelikler doğrulıusunda inceleyerek karar a|ınmık üzere

encümene havale etmek.
Hazırlanan değişiklik dosyalarının imar Kanununa. uygulama iınar planına, Planlı Alanlaı lmar Yöneımeliği ve

Plansız alanlar imar Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ederek onaylayırak kaıar alınmak üzere encümene
havale etmek.

üçüNcü BöLüM
pcrsonelin Niıelikleri, Görev yetki ve sorumlulukları

\-, Tcşkilıı
MADDE 7

(l) imar ve Şehircilik Müdürlüğü idari ıeşkilaıı müdür. şef, teknik personel ve büro personelinden

oluşur.
(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzrrine m{ldür

yetkilidir.

personelin unvgn ve nilelikleri
MADDE 8- ( l) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nilelikleri aşağıdaki gibidir

a) imar ve şehircilik müdürü:65? sayılı Devleı Meınurları Kanunu'nun atamaya ilişkin h0kümleri
ve "Mahalli idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yğnetmelik"
hükümleri doğrulrusunda atanır.

b) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeliçalışan tüm personeli kapsar

MOdllrüa görev. yetki vt sorumluluklırı
MADDE 9- (l)

a. Müdürl0ğO Başkanlık huzurunda ıemsil eder.

b. MüdürlüğOn yöneıiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c. Çahşmaları yasalara uygun olmak kaydıyla yaztlı ve sözlü ıalimatla yür0tür.

d. M{tdürlttğün sevk idare ve disiplininden sorumludur.
e. Personeli aıasında yazılı görev dağılımını yapar.
f. Müdurlüğün harcama yeıkilisi Ve Müdürlükte çaIışan personelin birinci sicil amiri olup, memur

personelin b§aıı ve pcrformans değerlendirmesini yapar,
g. MOdürlüğOn çaıtşma usul ve esaslarını bclirleyip, progıamlıyarak, çaltşmaların bu progrımlar

doğrultusunda yOr0tllImesini sağlaı,
h. MOdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemleıinin zamanında ve doğru olarak yerine

gctirilmcsini sağlaI,
i. İmar ve Şehircilik M0dürlüğü ile diğer modürl0kler arasında koordinasyonu sağlaı.
j. Üst makamlarca verilecek benzeri niıelikıeki diğer görevleri yerine getiıir.
k. MltdürlüğOn işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanhk Makamınca uygun görü|en programlaı gereğince

yilrütülmesi için karar verif, ıedbirler alır ve uygulaıır.
l. Modürlüğün işlevlerinin yürtttülmesinde ihtiyaç duyulan yeni ıedbirlerin ve yetkilerin alınması için

Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
m. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza 1,eıkisine sahiptir.

Disiplin amiri olarak personeline, mevzualta öngörü

ı1
n disiplin cezalarını verir.

l, Ö1



o. MtldürlOğOne bağlı kadro görevlerinin yerine geıirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar,
rastlayacağı aksakl ıkları giderir.

p. Müdürlük personele, ilgili yöneımelik çerçevesinde sicil raporu d0zenler, ödül ve takdimame, yer
değiştirme gibi personel iştemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına öneıileıde
bulunur.

q. Sorumlu olduğu ıüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlaıını tespit eder,
r. Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,
s. Müd0rlOğUnün faaliyet alanına giıen konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlaıla habcrleşir,
t. 5393 sayılı kınunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yeıkilerin yerinde ve

zamanında kul lanılmasından sorumludur.
u. Gerekli gördüğO konularda mimari ve estetik kurul görüşüne başvurabilir

Müdıırlıığe bığlı scrvisler, ve görevleri
MADDE ı0- (l) Servis şefleri, Modürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar. tiızükl€r.
yönetmelikler, Bşkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde. üst amirlerinin yazılı ve sözlü talimatları

doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olaıak yürOtOlmesinde Müdürlük Makamına kaşı
ıam yetkili ve sorumlu kişidir.

a) Bağlı servisler: imar ve Şehircilik Müd0rlüğüne bağlı aşağıda belinilen isimlerle vc yine aşağıda

belirtilen görevteri yapmakla yükümlü olup her servise bir şef görev|endirmesi bu yönetmeliğin yürillüğe

girmesinden sonra başkan oluru ile müdur ıarafından görevlendirilecektir.

o plınlımı servisi
o Hıritı ve çıp servisi
. zemin eıüd servisi
. proje ve yıpı denetim servisi
o Ruhsıl servisi
o Emlık büro servisi

l) Servis şe0crinln görevlcri:
a. Büıoda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamtılığını takip etmek yetkisine sahiPtir, büroda

çalışan memurların düzenli çalışınalarını sağlamai ve denetlemek, disiplini sağlamak,

İazİşmaıar, ıakip etmek, havale edilcn evrakların yasal sOrelerinin takibini sağlamak Ve geiekli tenkitleii
yerine getirmek
İılUaU.lUgUn işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun gö len programlar

gercğincc yürüıülmesini sağlama yetkisine sahiptir,
Üuauıugtİn işlevlerinin yürüıülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması iÇin

Mtldüriyet Makamına önerilerde bulunma yeıkisine sahiptir.

Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,

Büroda ygrütülen tüm faalİyeıleri kendi yeıki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmeh Planlamak
ve programlamak,
Müdür ıaıafından verilen diğer görevleri ifa etmek.

Evrakların usulUn€ uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde iIgiliye bilgi vermek,

İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sığlamak,
Büfonun iş ve iş|emlerinin usulüne uygun olarak tarn ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen

görevlerin gereği gibi ycrine gelirilmesinden sorumludur.
Evrakların dosyalandırılarak arşivlendiriImesi işlemlerini ıakip etmek,

Büro ile ost amirleıi arasındaki koordinasyonu sağlamak.
MOdürlUğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağ|amak.

b.

c.

d.

e.

f.
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i.
j.
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l.
m
n,
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p.

Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

Kendine verilen işleri. ilg ili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yuruttıp, süresinde biti rilmesini sağ|ar.

Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürl
üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,

lı
_),l

leri aıasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak



Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları gidericı ıedbirler alır. uygulama birliğini sağlar ve personeller

arasındaki görüş farklllığtndan doğan anlaşmazlıkları giderir.

Plınlımı servisi görevleri:

a) Seydişehir Belediyesi sınırları dıihilinde. Çevre DtDeni Planı ve Nazım Imar Planlanna uygun

olarak l/l000 ölçekli Uygulama imaı planlarınr, plan revizyonlarını veya plan değişikliklerini

yapmak veya yapttrmak. belediye meclisince görüşülmek üzere bu çalışmalan başkanlığa

göndermek.

b) li5000 ölçekli onaylı Nazım imar Planında değişiklik gerekıiİTneyen ve Uygulama lmar

planında ilgilisince veya Belediye mülkiyetinde yer alan yerlerde belediyece YaPılacak veYa

kamuya ait yatırımlarla ilgili yapılacak tüm değişiklik ıekliflerinde, Mekansal Planlar YaPım

Yönetmeliği'nin 3l. maddesine göre teklif dosyasının incelemesini yapmak. gerekli diğer

işlemlerini yapmak, eksik belgesi olmayan dosyaları belediye meclisince görüşülmek üzere

başkanlığa göndermek,

c) Konya Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan l/1000 ölçekli Uygulama imar Planı. lmar

Planı Revizyonu. Plan değişikliklerinin askıya çıkanlması ve kesinleşmesi sürecini takip etmek.

kesinleşen planlama çalışmalarının Mekansal planlar yapım yönetmeliği,nin J4. maddesi

uyannca gerekli yerlere dağıtımını yapmak,

d) Plan yapım sürecindel Kamu Kurum ve Kuruluşlanndan her türlü bilgi belgeleri talep etmek.

görüş almak, yerinde tespit amacıyla arazi çalışması yapmak, veri toplamak, elde edilen

aıaştırTna verilerini dilzenlemek,

e) Uygulama imar Planları, plan revizyonlan veya bu planlara ait değişiklik ıekliflerine yapılan

itirazları incelemek, belediye meclisince değerlendirilmek üzere itirazlan başkanlığa göndermek,

gerektiğinde meclise veya imar komisyonuna yazılı veya sözlü görüş vermek, konuyla ilgili

s)

fı

h)

i)
j)
k)

kararların uygulanmasını sağlamak.

Belediyemizin davaya konu olmuş planlama çalışmalanna ilişkin meclis kaıarlaıı hakkında ilgili

mahkemelere ve Hukuk servisinin yapıığı mahkeme savunmalanna esas bilgi ve belgeleri

hazırlamak. keşiflerde bilirkişilere ıeknik bilgi sunmak. mahkeme kararlan doğrultusunda

gereken plan çalışmalarını yapmak veya yapıırmak,

ırıııtly.ıı ya da kullanım hakkı belediyemize ait olan taşınmazlaıa ilişkin imaı çapı düzenlemek,

gerekıiği hallerde nazım ve uygulama imar plantan. bu planlarda yapılacak revizyon veya

değişiklikleri hazırlamak veya hazırlatmak.

kentte estetik bir yapılaşma oluşturulması, şehirciIik ilkeleri ve plaıılama esaslarına uygun

olarak yapılaşmanın kontrol edilebilmesi amacıyla 3l94 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyannca

yapılacakifrazıevhiıyolaterkişlemleriveyaaynıkanununl8.maddesiuyanncayapılacak
parselasyon işlemlerinin onaylı imar planı ve plan notlanna uygunluğunu denetlemek,

bnuyl, n-,-r" uygulama imar planlan hakkında tereddüte di§ülen konularda görüş vermek,

Planlama çalışmalanna ilişkin İmaı Komisyonuna bilgi ve teknik hizmet vermek

sayısaı/sayısaİ olmayan imar planlannın Belediye,nin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik

olarak güncelliğini sağlamak

Gerek nazım planlar ile ilgili gerekse uygulama imar planları ile ilgili arşivleri tutmak. bilgileril)

I
a.l

derlemek.

dl



m) kentleşmeyi ve yapılaşmayı hava tbıoğraflaıı yoluyla izlemek. plan yolu ile müdahale

edilebilecek kentsel problemlere çözüm üretmek amacıyla planlama çalışması yapmak.

n) İmar uygulaması yapılamayan yerlerde, imar uygulaması yapıIsa da yapılaşma olmayan yerler

ile mevcuı imar planının ihtiyaçları karşı layamadığının şehircilik ilkeleri ve planlama esasları

kapsamında tespiı edilmesi durumunda ve bu konuda imar planının değiŞtirilmesinde hem

belediye meniaati hem de kamu yararı görülecek yerlerde imar planında revizyon ve

o)

p)

değişiklikler yapılmak üzere çalışma .vapmak ve birim müdtıılüği.ine sunmak, gerektiğinde

belediye meclisine bu konu ile ilgili gündem oluşturmak,

Planlama işlemleri ile ilgili yazışmalaıın yapılmasını sağlamak.

İmar Müdürlüğünce l/l000 ölçekli Uygulama imar Planı. Plan Revizyonları ve gerektiğinde

yapılacak plan değişiklikleri ile ilgili yapacağı hizmet veya mal aIımları ile ilgili teknik

ynnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştiritmiş ihalelerin, şartnameIer doğrultusunda

yapılmasını kontrol elmek,

Konya Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi başta oımak üzere, gerekıiğinde diğer

birimleri ile koordinasyonu sağlamak, Büyiiıkşehir Belediyesi imaı komisyonu toplantılanna

gerek görülmesi halinde kaıılmak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen her türlü imara

iıişkin k*arıa.,n belediye içinde ilgili birimlere bildirilerek uygulanmasını sağlamak ve

denetlemek,

Belediyenin kültür varlıklarını koruma_Tabiat varlıklannı koruma kurulları ile ilgili

işIemlerini dilzenlemek, uygulamaların onaylı imarlı planlanna uygunluğunu denetlemek, yasal

olmayan çalışmalan ilgili birimlere bildirmek,

ılçemiz sınırlan içerisinde l0. maddede belirtilen çalışmalaıa ek olarak, kent içerisinde fizıksel,

mekansal ve sosyo_ekonomik olarak kente enıegre olamayan bölgeleri belirlemek, doğal afet

riski altında olan yerlerde düa nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanlannı oluşturabiImek ilÇeye

değerkazandıracakkentseldönüşümveyenilemefaaliyetlerikonusundaçalışmalaryapmak,
geiektiginde bu konuda çevre ve şehircilik Bakanlığı ve uygulama yapmış oıan. Konya ili başta

olmak tizere diğer il sınırlarındaki ilçelerden görüş almak, gerektiğinde teknik destek istemek ve

bu konuda kurum ve kuruluşlaı ile proje odaklı her türlü işbirliği, protokol ve yazışmaları

yapmak,

lmar mevzuatı kapsamında birim müdürlüğü ve belediye başkanlığınca verilecek görevleri

yerine getirmek, talep edilen diğer çalışmaları yapmak

r)

s)

0

u)

a. Halihazır harita yapımı, yaptırılması ve kontrol0 yapmak,

b. İmar uygutaması yaptmı, yaptırılması ve konlrolü yapmak,

c. ifraııevhiı, ihdas yola terk değişiklik dosyalarının yaPıml, yapıırllması ve kontroliı yepmak,

d. İmaı çapı, imar durumu hazırlanması ve bunlar için gerekli olan ön çalışmaların yapılması,

e. Geçiş yolu ön izin ve izin belgeterinin verilmesi,

i Harita TUS' larının imar çapına uygunluğunun konırollerinin yapılması,

g.YapıDenetimBürolarıkontrotıındeyap,laninşaılarınaplikasyonlarınınkonırollerinindenetlenmesi

Harita ve çap seııisi görevleri;

Z€min etlld servisi görevleri;

a. Kurumumuza gelen. özel firmataı tarafından haz

teşkil edecek olan zemin ettit (Jeoİeknik) raporlarl ve

n, bina ve bina t0r0 yapıların statik projelerine esas

i çalışmalarını incelemek ve onavlamak,
ırlana



b. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile basit yapılar için (inşaaı ıaban alanı 500 mJ,yi geçmeyen

çardaklar ile. bodrum kat hariç enısal alanı l20 nı:,yi geçmeyen bağ evleri, hazır prefabrik yapılar ve

konteynır yapılaı gibi) arazide yapllacak zemin çatışmaları ve önceki çalışmalar baz a|ınarak Gözlemsel

zemin Etüı Raporu hazırlamak: zemin Etüı Bilgi sisıemine yüklemek ve konya Büyükşehir Belediyesi

Zemin Eıü( Bilgi Sistemi Numarası (ZBS No) almak.

c. 5686 §ayıh Jeoıermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama YöneımeIiği gcreğince

Belediyemiz görev, yeıki ve sorumlulugundaki Jeotermal alanda ıeknik nezaıetçi olarak arama/işletme

ruhsaıı işlemlerini lakip etmek veya etlirmek: araşıırma, etüı ve sondaj çalışmalarını yaptırmak,

Proje ve yıpı deneıim scrvisı görevı€ril

a. Mimari proje ön konırollerinin mevcut kanun ve yöneımelikler, imar planları. imar çapı, seydişhir ve

Konya Büyükşehir plan notlarına göre yapılarak sonuç landırı lması

b. Ruhsaı aş&masında y"p, j.n",i_ ,ur"fından gelen projelerin ilgili mevzuatlar çcrçevesinde konırolünün

yapılarak ruhsat birimine ruhsaıa esas bilgilerin aktarılması

c.Yapıdenetimetabio|mayanpr_ojelerinilgilimevzuatlarçerçcvesindekontıoıünonyapılarakruhsaı
bilgi|erinin Ruhsaı servisine aktarılması

d.lnşaatruhsaıınaesasharçlarınhesaplanarakruhsattalebindebulunankişiveyakişilerebildirilmesi
e. yapı denetim kuruluşlarının inşaiı seviye ıalep|eri, hak ediş ıaleplcrinin 4708 sayılı yapı denetim

kınununa göre konırolü ve onayının yapılması

f.Katirtifakvekatmülkiyeıp.ojeıe,ininmimariprojeyeuygunluğununkonıroledilmcsivcharçucrctinin
ıalcp sahibine bildiriImesi

g. Ruhsat aşamasında elekırik projclerinin mimari projeye uygunluğunun kontrol edilmesi

h.lnşaaıbaşlangıç"ş".as.nd"rcmelkonırolünün,biıimindeiseiskAnruhsaıtvermeyeyönellkprojeye
uygunıuk konırolıınOn yapılmast

i.SeydişehirBelediyesineaitprojelerinhazırlanarak,sahadaprojesineuygunyapılmasınlsağlamak
j. Mevcut yapılarla ilgili hazırlnan tadilaı ve güçlendirme projcleri. ıeknik raporları incclemek ve

onaylamalı
k. tş bitirme ve iş dcneıIeme bclgeleri düzenleme

l.BinalardazamaniçindeoluşanhasarAusurlarınıespitiileilgiİikontrolleriyapmak
m. Yapılan binaların ruhsaı ve eklerine uygun olup olmadığını dcneılemek,

n. VaıandaşIarın sözlü ve yazılı olaıak bilgilendirilmesi

o.Emlakservisindengeİenkamulşhrmayaesasyapılarileilgilibedeltespitininyapılarakrapor
dOzenlenmesi

p.SeydişehirBelediyesisorumluluksınırlarıiçindekiasansörlerin.AsansörİşletmeveBaklmYöneımcliği
gereğilyılınldoldurmuşolmakkaydlyla'yıldaenazbirkerekontroliınüyapıırmakiçinATipiMuayene
Kuruluşunu belirlemek ve kontrolunü yapıırmak,

r. Isınmadan Kaynaklanan Huuo İırııııginin Konırolü yöneımeliği' gereği. merkezi lsıtma tcsisine sahip

kaıı yakıt yakan kazanlaıın .Aıeşçi Bclgeli yakıcılar tarafından yakılması için Başkanlık ıatimatıyla ilan

yapılrmak ve kontrol etmek

Ruh3sı 3eıabı gErevıerii

a. ilk müracatların alınıp ilgili birimlere dağıtı|ması,

b. Zemin Eıiıdü yaptlmış 
-Mimari,staıiı<.Eıekırik.Mekanik ve Harita(TUS) yön0nden eksiği bulunmayan

projelerin Yapı Ruhsatı dOzenlenmesi,

c. Devam eden pğelere uygun görüldüğü takıirde Tadilaı Ruhsatı verilmesi,

d. Belediyece onaylanmış pİo.!el"e göre yapılan inşaaılara Yapı Kullanma İzni verilmesi,

e. Yeni inşaat yapılacak yada çevre düzenlenmesi yapılacak yer|ere Yanan ve Yıkılan Formu düzenlenmesi,

f. Basit tamir-tadilai izinlerinin düzenlenmesi,

g. Kaçak yapıların ıespiıi ve işlemlerinin ip edilmesi.

J
6



h. Arşiv hizmeılerinin verilmesi ve Arşiv Yönetimin Sistemi.

i. Yıkılacak derecede ıehlikeli yapıların ıespiti ve işlemlerinin takibi,

j. Gelen dilekçe ve resmi yazıların cevaplandırılması.

k.YaplDeneıimfirmalarınıntaİibi.hakedişlerinonaylanması.seviyelerininonaylanması.
l. Vatandşlara sözlü bilgi verilmesi.

Em]ık bOro servisi görcvlcriı

a. KamulaştIrılmasl yapılacak taşınmazların Kamulaşttrma Kanununa uygun o|arak işlemlerini yapmak"

b. Vaıandaşlarla Belediyenin hissedar o|duğu taşlnmazlarda, Belediye hissesinin diğer hissedarların yazılı

talebiüzerine. hisse satışı ile ilgili işlemleri yapmak,

c. Taşınmaz ıakaslarının işlemlerini yapmak.

d. ihdas dosyalarındaki ihdas alanlaıının bedellerinin ıespiti ile ilgili işlemleri yapmak.

e. Belediye mülkiyeıindeki ıaşınmazlarln kurumlara yapılan ıahsisleri ile ilgili işlemleri yapmak,

f. Saıışı yapılacak ıaşınmazların ihale sürecine kadar yapılması gereken işlemlcri yapmak,

g. İmar ve Şehircilik Mttdilrlüğünde kul|anılıcak olan sarf malzemelcri temin etmek,

t. vuaoıugu.uz bonyesinje çallşan ve Şehir dışına rcsmi görevle gidcn memur peısonelin hırcırah

evraklarını (Ödeme Evrakları) hazırlayıp ilgili servise sevkini sağlamak,

ı.Müdürlüğümtlzsorumluluğundabulunanhizmeıalımlaııiçinihaleişlemleriniyapmak.

Person€lin görev y€ıki ve sorumluluklırı

MADDE l l- ( l) Müdürlük emrinde g

yöneımelikler, Başkanlık
doğıultusunda gecikmesiz

gene lge Ve

ve eksiksiz olarak yapmakla yUkümlüdürler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmeı ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

ılgiIi lcrine vcrilir

örevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlaf, tiizükler,

bildirileri ile ilgili mevzuaı çerçevesinde ve üst amirin emir|cri

Hizmeılerin icrası
rrıioon iı_ ( l ) imar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmişıir 

...

a) Görevin ı..urıu, ır,ıuoiırıoi" g.ı.n""rrux bilgisayara işlenip zimmeı defterine kaydedilerck gereği için

b)cörevinplanlanması:imarveŞehircilikMüdürlüğündekiçalışmalaı.müdürvebliıosorumlusu
ıarafından düzenlenen plan içerisinde yürütüıür,

c) Görevin icrası: imar ve Şchircilik Müd0rlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken ö?,n

ve süraıle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon
Ül»6e 13- (l) Belediye birimleri ırısındı vc birim içi işbirliği ve koordinısyon;..

a)lmarveŞehircilikMOdürıüğüitediğerbirimleru.*,n-du,"birimiçikoordinasyonmüd0rıarafından
sağlanır.

b) imar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm yazllar kayıt memurunda ıoplanır, konularına göıe

dosyalandıkıan sonra mudüre verilir,
c1 MUdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe ilelir,

Oİ Şenil<te görevli personel evrakları niıeliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyonı İma

özel ve tüzel kişilerle 1,ıpacagı önenıli

Başkanı veya ilgili Başkan 1,ardımcısı im

Şchircilik Müdürlüğü, Valilik ve ıüm kamu kurum ve kuruluşları ile

İşnlulonn,. soruıılu- persoııet, şef ve müdür0ıı parafı ile Belediye

ile yürüıür.
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yaz



BEŞİNCi BÖLÜM
Denetim, Sicil ve Disiplin

MlldOrlllk içi de netim
MADDE 14- (l) MüdUrlük denetimi gerek görüldüğündc müdür ıarafından da yapıhr,

a) Personel en yakın amirinden bşlayarak denelime ıabi tuıulur.

b) imar ve şehİrcilik Müdurü, Mudü;lüğün tüm personelıni her zaman gerck gördüğünde deneılemek ve ilgilileri

yönlendirmek yeıkisine sahipıir.

Personcl sicil ve özlük dosyalarl
MADDE t5_ ( l) Devleı meınurlarının liyakaı vc ehliyetlerinin tespiıinde, kademe ilerlemelerinde. derece

ygkselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kanıu hizmeıi ile ilişkilerinin kesi|melerinde özlük ve sicil

dosyaları başlıca dayanıkıır.

Disiplin cczaları
ılİboı 16_ (l) lmar ve şehircilik Müdürlüğü ça|ışan ıOm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 saYılı Dcvlel

Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yırgılanması Hakkında Kanun

hükOmlerine ve yürürlUkıeki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür,

ALT!NCt BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükilmler

Yöneımelikte yer almayan hususlar

MADDE t?_iı)Bu y-öneımelikıe yer almayan hususlarda yürurlğkteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde

harckeı edilir.

Y ürürlük
MADDf, lt- (l) Bu yöneımelik. Belediye Meclisinin onayından sonra yürilfl0ğe girer

Y ürü(nıe
MADDE l9- (l) Bu yöneıınclik hükümleri. Başkan taratlndan yürüıülür,
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