
T.c.
MARMARAEREĞLisi seı-eoiye BAşKANLlĞı

iMAR VE şEHiRciLiK MüDüRLüĞü
GöREV VE ÇAL|şMA YöNETMELiĞi

BiRiNci BöLüM
GENEL HÜKÜMLER

AMAc

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı imar ve
Şehircilik Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki Ve sorumluluklarl ile görevli personelin
çallşma usul Ve esaslarlnl düzen|emektir,

KAPsAM

Madde 2: Bu yönetmelik, lmar Ve Şehircilik MOdürlüğü'ndeki personelin görev, yetki
Ve sorumlulUkları ve müdürlüğün çallşma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli Ve 5393 saylll Belediye Kanununun 15/b
bendi hükümlerine dayanllarak hazlrlanmlştlr,

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adl geçen;

1.Belediye: Marmaraereğlisi Belediyesi'ni
2,Başkan: Marmaraereğlisi Belediye Başkanl'nı
3.Başkan Yardlmclsl:Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardlmclsl'nl
4.Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi lmar Ve Şehircilik Müdürü'nü
5.Müdürlük: lvlarmaraereğlisi Belediyesi lmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nü
6.Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi lmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çallşan
personelitanımlar.

TEsKiLAT VE BAĞLlLlK

Madde 5: imar ve ŞehirciIik Müdürlüğü Belediye Başkanl Ve Başkan'ln yetki Verdiği
Belediye Başkan Yardlmclsl'na bağll olarak çallşmaktadır. imar Ve Şehircılik
l\,lüdürlüğü Müdür,Şef, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen,Daimi işçi , Büro
personeliVe Hizmet Allml ile çallşan teknik Ve idari personelden oluşur,

lmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat işleri birimi, idari lşler Birimi, Planlama
Birimi Ve bu birimlere bağll olarak Proje Kontrol, Yapl Ruhsatl, Yapı Kullanma izni,
Yapl lnşaat Denetim, Kaçak Yapl, imar Durumu, Planlama, Sit Alanları, Kıyı
Planlama, Harita Kadastro, Kamulaştlrma Ve Numarataj servislerinden oluşur.



iKiNci BöLüM
GÖREV, YETK| VE SORUMLULUKLAR

Madde 6:

1. l\4armaraereğlisi Belediyesi slnırları içinde 3194 saylh lmar Kanunu,4708 Saylll
Yapı Denetim Hakklndaki Kanun, Ve mevzuata dayall ilgilitüm yönetmelikler, ilgili
genelgeler, planlar Ve mevzuat çerçevğsinde, İmar Durum Belgesi düzenlemek, iIgilisi
taraflndan hazlrlanan yapllara ait projelerin (mimari, zemin etüdü, betonarme-statik,
elektrik, mekanik tesisat) incelenip, tasdik edilerek Yapl Ruhsatl düzenlemek,
Belediye sınırlart içinde imar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde
işlemler tesis etmek, Yapl Denetime ilişkin tüm iş Ve işlemleri yürütmek, Verilmiş olan
yapl ruhsatlarına göre tamamlanmlş olan binalara yapl kullanma izin belgesi
düzenlemek.
2. llgili kişi kurum Ve kuruluşlarla gerekli yazlşmalarl yapmak.

MÜDÜRÜN GÖREV. YETKi VE SORUMLULUKLAR|

Maddğ 7:

1. lmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yer alan Ruhsat lşleri birimi, idari lşler Birimi,
Planlama Birimi Ve bu birimlere bağll olarak Proje Kontrol, Yapl Ruhsatl, Yapl
Kullanma lzni, Yapl inşaat Denetim, Kaçak Yapl, imar Durumu, Planlama, sit
Alanlarl, K|yl Planlama, Harita Kadastro, Kamulaştlrma Ve Numarataj servislerinde
yürütülen işlemlerin 5393 saylll Belediye Kanunu,3194 sayllü |mar Kanunu,47o8
saylll Yapl Denetim Hakkündaki Kanun, ile mevzuata dayall tüm yönetmelikler, ilgili
genelgeler, meri planlar ve mevzuat çerçevesinde doğru, eksiksiz Ve kusursuz
yapllmaslndan, yapllan iş Vğ işlemlerden ilgili Başkan Yardlmcıslna bilgi Vermekten
sorumludur,
2, lmar Ve Şehircilik Müdürü görev Ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanl Ve
Başkan Yardımcısı'na karşl sorumlu olup, bağll olduğu makamlarln sözlü Ve yazlll
önergelerini uygular, müdürlük personeli içerisinde görevlendirme yapar.
3. Ayrlca, müdürlüğün ayniyat işlemlerini, Stratejik Plan, Performans Programl Ve
bütçesini düzenler.

RUHSAT isLERi. iDARi iSLER. PLANLAMA BiRiM soRUMLUsu GöREV YETKi
VE soRUMLuLUKLARl :

Madde 8:'l. Başkan, Başkan Yardlmcllarl ve Müdürden gelen yazlll ve sözlü talimatlan
değerlendirerek konuyıa ilgili görevlendirmeleri yapar.
2. imar Durumu Birami taraflndan hazırlanan Marmaraereğlisi llçesi sünlrlarl içindeki
parsellere 3194 sayılı lmar Kanunu, , imar planl, Klyl Kenar Kanunu'na uygun olarak
yazllt Ve çiziIi imar durumu belgelerini kontrol edip birim amiri onaylnl yaparak
l\4üdürlük onaylna sunar, imar uygulama haritalannl inceleyerek onaylar.
3. Yapl Ruhsat Birimi'nde yeni inşaat ruhsatl Verilmesine esas evraklarln kontrolü,
projelerin 3194 saylll lmar Kanunu ve buna ek otopark Ve slğlnak Yönetmeliği,,
Binalarln Yanglndan Korunmast Hakklnda Yönetmelik Ve 4708 sayıll Yapı Denetim



Kanunu, Deprem Yönetmeliği Ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde uygunluğunun
kontrolü, mimari Ve betonarme poeleritasdik ederek Müdürlük onaylna sunar.4. Ruhsatll binalarla ilgili Ruhsat Yenileme, Tadilat, llave lnşaat, Tamirat lzni
taleplerinin yukanda belirtilen mevzuata göre değerIendirerek kontrolünü yapar Ve
projelerini onaylar
5. Tescilli Eski Eserlerin röleve- restorasyon projelerinin onayını yapar.
6, 4708 saylll Yapl Denetimi Kanunu ile ilgili yazlşmalarl, hak ediş dosyalarlnl, iş
bitirme belgelerinive seviye tespitlerini kontrol ederek onaylar.
7. Kültür Varl|klannü Koruma Kurulu ile yapllan yazlşmalarl kontrol ederek onaylar.8. Trafo yerleri Ve otopark geçiş-kullanma i(ifak hakkl tesis edilmesine ilişkin
krokileri inceleyerek onaylar Ve konuyla ilgili yazlşmalarl Müdürlük onaylna sunar.
9, Mahkemeler, resmi kurum ve kuruluşlar ile Vatandaşlarla yazlşmalan kontrol
ederek onaylar.

PERSONEL GÖREV YETKi VE SORUMLULUKLAR| :

Madde 9:

A. Mühendis

'1. Müdür taraflndan kendisine Verilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat iIe müdür Ve
bağll olduğu üst sorumludan alacağl talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili,
ekonomik Ve verimli yürütülmesini sağlar.
2, 3194 saylll lmar Kanunu, Deprem Bölgelerinde Yapllacak Yapllar Hakklnda
Yönetmelik Ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde betonarme projeleri tetkik
ederek onaylar.
3, Ruhsat yenileme, yapl denetim hak edişleri Ve yapl kullanma izni aşamalarlnda
yapllan yerinde tetkik eder.
4. 4708 saylh Yapl Denetim Hakkl'ndaki Kanun gereği Müdürlükteki tüm işlemleri
yürütür.
5. Bayündlrllk Ve lskan Bakanllğl taraflndan yayınlanlp yürürlüğe giren "Bina Ve
Bina Türü Yapllar lçin zemin Ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı" ve "zemin Ve
Temel Etütlerinin Hazlrlanmaslna llişkin Esaslaı'' ile 3,194 sayılı lmar Kanunu,
Deprem Bölgelerinde Yapllacak Yapllar Hakklnda Yönetmelik ve diğer ilgili
yönetmelikler çerçevesinde zemin Ve Temel Etül Raporlarlnln JeolojiVe Geoteknik
tetkiklerini yapar, onaylar.
6. 4734 saylll Kamu lhale Kanunu Ve 4735 saylll Kamu lhale sözleşmeleri
Kanununa uygun olarak lş Deneyim Belgeleri (Yüklenici iş durum-Yüklenici iş bitirme-
Alt yüklenici iş bitirme) düzenler, silah taşlma-bulundurma ruhsatl içjn de kullanılan
bu beıgelerin ll Emniyet Miidürlüğü yazlşmalarlnl yapar.
7. 4708 saylll Yapü Denetim Hakklndaki Kanun gereği Müdürlükteki tüm işlemİeri
yürütür.
8, Yapl denetim hak edişleri Ve yapl kul]anma izni aşamalannda yapllarl yerinde Ve
arşiv dosyalarından tetkik eder,
9. Baylndırllk Ve lskan Bakanllğl taraflndan yaylnlanlp yürürlüğe giren "Bina Ve Bina
Türü Yapllar için zemin Ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatl" Ve "zemin Ve Temel
Etütlerinin Hazlrlanmaslna ilişkin Esaslar" ile 3194 saylll lmar Kanunu, lBŞB lmar
Yönetmeliği, Deprem Bölgelerinde Yapllacak Yapllar Hakklnda Yönetmelik Ve diğer
ilgili yönetmelikler çerçevesinde zemin Ve Temel Elüt Raporlarının Jeofizik
Tetkiklerini yapar



B. Mimar:

1. Müdür taraflndan kendisine Verilen iş Ve işlemlerin ilgili mevzuat ile müdür Ve
bağll olduğu üst sorumludan alacağl talimat Ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili,
ekonomik Ve Verimli yürütülmesini sağlar,
2. Marmaraereğlisi Belediyesi slnlrları içinde parsellere talep halinde kat adedi-
yaklaşma mesafeleri inşaat nizamlarlnl belirten imar durum belgelerinin tanzimi -
harita biriminden lmar Kanunu'nun 16 ve 18. maddelerine göre Mudiırlıigümüze
iletilen harita uygulamalarFParselasyon planlarlnl değerlendirir.
3, llçemiz slnlrlarl içinde özel mülkiyete tabi yapllacak olan yeni inşaat ruhsatl
talepleri; lmar Planı-lmar Kanunu Ve otopark, slğlnak Yönetmelikleri -Binaların
Yanglndan Korunmasl Hak. Yönetmelik -4708 saylll Yapl Denetim Yasasl
çerçevesinde inceler, Yapl inşaat alanFYapl denetim Alanl-slğlnak hesaplarınl
yapar.
4, Ruhsatll binalarda tadilat, ruhsat yenileme, ilave inşaat taleplerini, aynl yasalar
çerçeVesinde değerlendirir.
5, K.V.K. Kurulunca tescili yapllan Eski Eser niteliğindeki yapılarln hali hazlr
durumunu gösteren röleve projelerini yerinde tetkik ederek, restorasyon ve tadilat
projelerini ilgili yönetmeliklere göre değerlendirir.
6. Taşlnlr l\,lal Yönetmeliği gereğince taşlnlr kaylt kontrol yetkilisi görevini yürütür.

c. Tekniker ve Teknisyen:

'l. Müdür taraflndan kendisine verilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ile müdür Ve
bağll olduğu üst sorumludan alacağl talimat Ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili,
ekonomik Ve Verimli yürütülmesini sağlar.
2. 3194 saylll {mar Kanunu gereği kadastralVe imar parsellerinin imar planına göre
isabet ettikleri konumlarlnl belirler, yola terk, tevhid, ifraz, ihdas Vb. uygulamalara
göre parsellerin incelemelerini yapar,
3, Yena inşaat Ve tadilat ruhsatı müracaatlarlnda metrajlarl yapar_
4, Yeni inşaat, tadilat Ve ruhsat yenileme müracaatlannda ruhsatl düzenler.
5, Yeni inşaat ruhsatl müracaatlarlnda inşaata başlanlp başlanmadlğlnı Ve tadilat
ruhsatl ile ruhsat yenileme müracaatlarlnda pro]eye uygunluğunU tespit etmek için
yerinde tetkik yapar.
6, 4708 saylh Yapl Denetim Hakklndaki Kanun gereğiyeni inşaat müracaatlarlnda
YlBF evraklarlnl inceler, hak ediş evraklarlnl inceter Ve ödeme emrini Mali Hizmetler
Müdürlüğü'ne ya da Tekirdağ Valiliği Çevre Ve Şehircilik ll Müdürlüğü'ne gönderir,
binalann yerinde kontrolünü yapar, kaba inşaat Vizesini yapar, yllsonu seviye
tespitlerini onaylar, |ş Bitirme Belgelerini onaylar.
7. Yapl Kullanma lzin Belgesi düzenlenebilmesi için lmar Kanunu Ve ilgili diğer
mevzuata göre arşivdeki gerekli belgeleri tamamlattlrarak binayl ruhsat eki projesiyle
yerinde tetkik eder, yapl kullanma izin belgesini düzenler, fotoğraf tasdikini yapar,
işyeri açacak bağımslz bölümlerde işyerlerinin projesine uygun olduğunu belirleyerek
uygunluk belgesini düzenler.
8. Marmaraereğlisi slnlrlarl jçindeki parsellere kat adedi-yaklaşlm mesafesi-inşaat
nizamlarlnl belirten imar durum belgesini düzenler.
9, Parselin bulunduğu yapl adaslna ait imar durum bilgilerini içerğn kitle etütlerini
imar planlarlnda güncelleştirir.



,10. lmara açılan yeni alanlar Ve imar planı değişikliklerine göre güncellenmesi
gereken kitlelerin etütlerini yapar.

1 1. Harita alt biriminden lmar Kanunu'nun 16 Ve 18, maddesine göre,Müdürlüğümüze
iletilen harita uygulamalarlnl değerlendirir.

D. İdari Personel:

,l. Müdür taraflndan kendisine Verilen iş Ve işlemleri, ilgili mevzuat ile müdür Ve
bağll olduğu üst sorumludan alacağl talimat Ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili,
ekonomik Ve Verimli yürütülmesini sağlar.
2. Kayda gelen Vatandaşlarln konulanna göre müracaat etmelerini Ve harçlarln
yatlrllmaslnl sağlar.
3. Evrakların ilgili birimlere havalesini sağlar.
4. Kayda gelen evraklarln eksiklerinin belirlenmesi için öntetkik yapar. Çıklş
işlemlerinde dizi pusuIaslnı hazlrlar,
5. lşlemi tamamlanan evraklann çüklşlarınl yapar,

. ü_çüNcü BöLüM
lşBlRL|Gl VE KooRDlNAsYoN

BiRiMLER ARASı i§BiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

Madde 10: Müdürlük dahilinde çallşanlar araslndaki işbirliği Ve koordinasyon, Müdür
taraflndan sağlanlr.

DiĞER KURUM VE KURULUSLARLA KOORDiNASYON

Madde 11:

,1. MüdürlükIer arasl yazlşmalar ile özel, tüzel kişiler Ve diğer şahıslarla yapllan
yazlşmalar Müdürün imzasl ile yürütülür.
2, Müdürlüğğn Belğdiye dlşl Valilik, Büy0kşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarl ile gerekli görülen yazışma|arl; Müdür Ve Başkan Yardlmclsü'nln parafl,
Beledıye Başkanl'nln Veya yetkiverdiği Başkan Yardımclsl'nln imzasl ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞiTLi VE soN HüKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YüRÜTME

cEsiTLi VE soN HüKüMLER

Madde 12:

1. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrllmalarü durumunda görevleri gereği yanlarlnda bulunan her türlü
dosya, yazl Ve belgeleri zimmeti aIt|nda bulunan eşyaları bir çizelgeye bağll olarak
yeni görevliye devir teslim yapma|arl zorunludur,
2. Çalışanın ölümü halinde, kendisine Verilen yazl, belge Ve diğer eşyalar birim
amirinin hazlr|ayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.



llrladde 13: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte Var ise önceki,
Marmaraereğlisi Belediyesi lmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten
kaldlrılmlştlr.

YüRüRLÜK

Madde 14: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendigereği Marmaraereğlisi
Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 301'1 saylll Kanunun 2inci maddesi
gereği mahallinde ç|kan gazete veya diğer yayln yollafl ile ilan edildiği tarihte
yürürlüğe girer,

YüRüTME

Madd0,15: Bu yönetmelik hğkümİerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanl yürütür.


