
T.C.  

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli personelin 

çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 22/04/2006 tarihli Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esasları 

belirleyen 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” 

ile Belediyemizin birimlerinin yeniden yapılandırılması gereği Belediye Meclisinin 06/07/2007 

tarih ve 70 Sayılı kararına dayanarak hazırlanmıştır. 

İlke  

MADDE 4- (1) Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve diğer ilgili kanunlar, 

genelgeler, yönetmelikler ve diğer güncel mevzuat doğrultusunda planlı ve denetimli bir 

yapılaşmayı temin ederek fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir ilçe 

oluşturmaktır. Bu görevin uygulama ve eylemlerinde şeffaflık, adalet, etik değerlere bağlılık, 

hizmette eşitlik, kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik müdürlüğün temel ilkesidir. 

 Tanımlar 

 MADDE 5- (1) Bu yönetmelikte, 

a) Başkan : Bakırköy Belediye Başkanını, 

b) Belediye : Bakırköy Belediye Başkalığını, 

c)  Meclis : Bakırköy Belediye Meclisini, 

d) Encümen : Bakırköy Belediye Encümenini, 

e) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürünü, 

f) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder. 



 İKİNCİ BÖLÜM: 

          Kuruluş ve Teşkilat Şeması 

Kuruluş 

MADDE 6-(1) Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğü Bakırköy Belediye 

Meclisinin 06/07/2007 tarih ve 2007/70 numaralı kararıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak 

kurulmuştur. 

Teşkilat şeması 

MADDE 7-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bir müdür, yedi adet şeflikten ve Müdürlük 

kadrosundaki yeteri kadar personelden oluşmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürü en az 4 yıllık 

lisans eğitimini tamamlamış mimar veya inşaat mühendisi olacaktır. 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şeflikleri  

a) Deprem Güvenliği ve Zemin Etüt Şefliği, 

b)Harita ve Numarataj Şefliği, 

c)Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Şefliği, 

ç)İmar Durumu ve Planlama Şefliği, 

d)Proje Onay Şefliği, 

e)Yapı Denetim Şefliği, 

f)Müdürlük Kalemi ve Arşivi Şefliği, 

(3) İmar çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek 

için İmar ve Şehircilik Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni şeflikler kurulabilir 

veya kurulmuş şeflikler birleştirilebilir, şefliklerin bazı görevleri diğer şefliklere verilebilir, 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

Görev tanımı, Görev, Yetki ve sorumlulukları 

Görev Tanımı 

MADDE 8-(1) Bakırköy Belediyesi sınırları içinde 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı 

Denetim Kanunu ve yürürlükteki tüm mevzuat ile İstanbul İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, 

Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; İmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış 

olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat 

projelerinin tasdikini yaparak Yapı Ruhsatı düzenlemek, Harita ve Numarataj işlemlerini 

yapmak ve Belediye sınırları içindeki İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar 

çerçevesinde işlemler tesis etmek, verilmiş olan Yapı Ruhsatlarını takip etmek, tamamlanmış 

binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek. 



(2) İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Personel özlük işlemleri ve 

Müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak. 

 (2) Müdürlük bütçesini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde 

işlemleri yürütmek.İmar ve Şehircilik Müdürünün  Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

MADDE 9-(1) İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri 

a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile verilmiş 

görevlerin tam ve eksiksiz olarak zamanında yapılmasını temin etmek ve değişen 

mevzuatı takip edip uygulamak, 

b) İhale sorumlusu olarak Müdürlüğün ihtiyacı halinde kanunlar ve mevzuat 

doğrultusunda gerekli ihaleleri şeffaflık ve eşitlik çerçevesinde yapmak veya 

yaptırmak, 

c) Harcama sorumlusu olarak müdürlük bütçesini en verimli şekilde kullanmak, 

d) Birinci sicil amiri olarak tarafsızlık ilkesi ile memur sicillerini tanzim etmek, 

e) Müdürlüğün  çalışma  esaslarını gözden geçirerek planlamak ve programlamak, 

çalışmaların bu plan ve program uyarınca yürütülmesini sağlamak, 

f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu 

sağlamak, 

g) Çeşitli kademe ve derecede personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, 

ğ)   Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını hazırlatarak Başkanlık Makamına sunmak, 

h)   Müdürlüğün bütün birimlerinin çalışmalarını izleyip denetlemek ve değerlendirmek, 

ı)    Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin  sicillerini  tutmak, hak edişlerini kontrol 

etmek, yıl sonu tespit tutanaklarını  düzenlemek ve Bakanlığa göndermek, 

i)     3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesindeki yıkım işleminin uygulanması için 

işlemleri tamamlanan dosyaları Fen işleri Müdürlüğüne göndermek, 

(2)  İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri 

a) Müdürlüğün faaliyet alanına ilişkin görevlerde yasalara uygun olarak karar verme 

tedbirler alma ve uygulama yetkisi, 

b) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derecede imza yetkisi, 

c) Disiplin amiri olarak, emrindeki personele mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını 

verme yetkisi, 

ç) Müdürlüğe bağlı şefliklerin çalışmalarını denetleme ve değerlendirme yetkisi, 

d) Müdürlüğe bağlı personele tezkiye, mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını 

tespit etme, takdirname , ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başaknlık 

Makamına önerilerde bulunma yetkisi, 

e) İdari ve teknik konularda gerektiği hallerde kurul oluşturarak bu kurula Başkanlık etme 

yetkisi, 

(3)  İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumluluğu 



a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik il kendisine verilen 

görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı 

sorumludur. 

Şefliklerin Görevi 

MADDE 10-(1) Deprem Güvenliği ve Zemin Etüt Şefliği 

a) Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, yürülükteki mevzuata göre gerekli işlemlerin 

yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 

Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin 

onaylanmak, mevcut binalarda talep halinde statik kontrol yapmak, yıkılacak durumdaki 

binaları tespit etmek ve yıkım kararlarını almak işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip 

ederek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

      c) Güçlendirme ile ilgili proje mellifi ve Yapı Denetim Kuruluşlarının teklif projelerini 

onaylamak, 

 

      2) Harita ve Numarataj Şefliği 

       a)Mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda Numarataj ve bina kimlik çalışmasını 

tamamlamak, güncellemelerini yapmak, 

       b)İnşaat İstikamet ve Kot-Kesit Rölevesi düzenlemek, 

       c)Binalara kontur ve gabari tespiti yapmak, tevhit ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas gibi 

işlemlerin Encümene Teklif Belgelerini düzenlemek, 

       ç)Cadde, sokak, meydan, park ve bahçelere isim verilme tekliflerini Meclise sunmak, 

       d)Coğrafi bilgi sistemi(GİS) ile kent bilgi sisteminin kurulmasına yardımcı olmak, 

       e)Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler 

sunmak, verilen kararları uygulamak, 

       f)Meri mevzuatının öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri uygulamak, 

       g)İmar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalayıp ve çoğaltarak tesbit edilen ücret 

karşılığında isteyenlere vermek, 

       ğ)1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini 

sağlamak, 

 

       3)Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Şefliği 

        a)İnşaat ruhsatı almak için Belediyeye başvuran kişi veya kuruluşların mimari projelerine 

uygun olarak tanzim edilen sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma, havalandırma 



tesisatı ve ısı yalıtım proje ve hesaplarının kanun ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 

uygunluğunu inceleyerek onaylamak, 

        b)İnşa edilen binaların onaylı tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma soğutma havalandırma vs. 

projelerine uygunluğunu kontrol ederek uygunluğu halinde yapıya kullanma izni verilmesi için 

makine elektrik raporu tanzim etmek, 

        c)Binaların kaba inşaatı bitince ısı yalıtım muayenesi yapılıp projeye uygun ise ısı yalıtım 

muayene raporu tanzim etmek, 

        ç)İlçe genelindeki asansörlerin A tipi muayene kuruluşlarınca muayenesinin yaptırılıp, 

yaptırılmadığının kontrolünü sağlamak, 

        d)Servise intikal eden şikayet dilekçelerinin gerektiğinde yerinde incelenerek ve gereğinde 

ilgili birimlerle koordinasyon kurarak gereğini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapmak, 

 

       4)İmar Durum ve Planlama Şefliği 

        a)Belediye sınırları içinde, imar durumu tanzim etmek, 

        b)Belediye sınırları içinde, planlama çalışmalarını aksatmadan yürütmek, 

        c)Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli, Nazım İmar Planlarına 

uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapmak veya yaptırmak ve hazırlanan 

planları Belediye Meclisi’ne göndermek, 

        ç)Belediye Meclisinden çıkan plan kararlarının ilgisine göre İstanbul Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere 

göndermek, 

        d)1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi 

sürecinde yapılan itirazların incelenerek, Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak, meclis 

kararı sonrası işlemlerini yapmak,    

       e) Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü 

usul çerçevesinde yapmak, 

   5) Proje Onay Şefliği, 

a) İmar Kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna 

uygun, mimari projeleri, avan projeleri, temdit ve tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip 

etmek, 

    6) Yapı denetim Şefliği, 

a) Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadele etmek, Belediye sınırları içindeki 

her türlü inşai faaliyetin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu denetlemek, inşaatların ruhsat ve 

eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel 

olacak çalışmalar yapmak, 



b) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim 

etmek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 31. Maddesi’nin uygulanması için ilgili kurumlara yazmak, yıkım 

kararının uygulanması için Fen İşleri Müdürlüğü’ne yazmak, ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılar ile 

ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde müdürlükçe yapılacak işlemleri yapmak, kontrol ve takip 

ederek  sonuçlandırmak, 

c) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesine 

ilişkin işlemleri yapmak, iskan formu ve iş bitirme belgesi düzenlemek, 

ç) Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak 

ve diğer vizeleri yapmak, 

d) Yapı onarım belgesini vermek ve kontrolünü yapmak, 

e) Yürürlükteki mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda izinsiz yapılmak istenen tamir ve 

tadilatları durdurarak Koruma Kurulu’na bildirmek, 

f) Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat vermek, 

g) Kat irtifak listesini onaylamak, 

ğ) Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni vermek, 

h) Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlamak, Kurulca onaylanana projelere ruhsat vermek, 

ı) Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi ve müteahhit ile ilgili işlemleri yapmak, 

i) Yapı Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar ve mevzuatına göre işlem yapmak, 

j) İstanbul İmar Yönetmeliği gereği bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek, 

k) Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerin tutmak, hakkedişlerini kontrol etmek, yıl sono 

tespit tutanaklarını düzenlemek ve Bakanlığı göndermek, 

7) Müdürlük Kalemi ve Arşivi Şefliği  

a) İmar kalemine gelen ve kaydı yapılan evrakın Müdürlükçe havalesini sağlamak, 

b) Dosyalarda eksik evrak çıkması halinde tutanak düzenleyerek durumu üst makama bildirmek, 

c) Gelen bütün evrakların kayıt defterine geçirilerek numara verildikten sonra bilgisayara işlenmesini 

sağlamak, 

ç) Sonuçlanan evrakları ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlamak, 

d) Diğer birim ve kurumlara gönderilen işlem dosyalarına dizi pusulası tutulmasını sağlamak, 

e) Evrak kayıt defterlerini ve zimmet defterlerini usulüne uygun şekilde tutmak,     

f) Müdürlük işçi ve memur personelin maaş, yevmiye, ikramiye, fazla mesai, sigorta ve sosyal 

haklarıyla ilgili işlemleri, yazışmaları yapmak ve evrakı muhafaza etmek, 

g) Muhasebeye ait tüm yazışmaları incelemek ve düzelterek imzalamak, 

ğ) Ayniyat Mutemedinin yapmış olduğu avans, kred, ve malzeme alımı işlemlerinin takip ve 

kontrolünü yapmak, 

h) Müdürlüğü malzeme, ayniyat ve demirbaş işlemlerini takip etmek, 



Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11-(1) Şeflerin görevleri 

a) Kendilerine müdür tarafından verilen görevleri yasalara uygun şekilde yerine getirmek, 

b) Görevle ilgili konularda müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmek, 

c) Görev bölümü emri ile kendilerine bağlanan memurlara göreve geliş ve gidişlerini takip 

etmek, iş ve işlemlerin düzenli bir biçimde yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve 

bunu denetlemek, 

ç) Müdürlüğe ilişkin görevlerin müdürlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için 

tedbirler almak ve uygulamak, 

d) Müdürlüğün yazışmalarında ikinci derece imza atmak, 

e) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

mevzuat değişikliklerini izleyip uygulanmasını sağlamak, 

f) Müdürlükteki kendisine bağlı personelin ödül, takdirname, birim değiştirme, terfi gibi personel 

işlemleri için müdürlük makamına önerilerde bulunmak, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit 

ederek müdürlük makamına teklifte bulunmak, 

g) Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile 

ilgili hususları incelemek, araştırmak ve alınması gereken kanuni ve idari tedbirlerin müdürlük 

makamına bildirmek, 

ğ) Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili mevzuatı takip etmek, 

h) Personelden gelen evrakları yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek ve 

imzalamak, 

ı) Sorumluluklarında bulunan personele müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak, 

 

(2) Şeflerin yetkileri 

 

a) Müdürlüğün faaliyet alanına ilişkin görevlerin müdürlük makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisi, 

b) Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması 

için müdürlük makamına önerilerde bulunma yetkisi, 

c) Sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi, 

 

 

(3) Şeflerin sorumlulukları 

 

a) Şefler ilgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendilerine verilen görevleri yürürlükteki mevzuata 

uygun ve gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından dolayı müdürlük makamına karşı sorumludurlar. 

 



Diğer personel 

 

MADDE 14- (1) Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık 

onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında 

dağılımı müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, 

yeterlilikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. özellikleri göz önünde bulundurarak görev  

dağılımı yapar. Verilen görev geciktirilmeden ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilir. 

 

 

                                                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                                                          Çeşitli Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 15- (1) İş bu yönetmelik, Bakırköy Belediyesi Meclisince kabul edilip, kararın 

kesinleşmesinden sonra Belediyemizin web sitesinde (www.bakirkoy.bel.tr) yayımlanmasından sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Bakırköy Belediyesi Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

http://www.bakirkoy.bel.tr/

