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ETüD VE PRoJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (ı) işbu Yönetmeliğin amacı; izınir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi

Başkanlığının teşkilat yaplslnı, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
(2) işbu Yönetmelik hükiimleri; İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

biinyesindeki Projeler Şube Mtidürlüğü, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube MüdürIüğü ile Kent
Estetiği ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - (l) Bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye

Kanunu l5lb maddesi ile yürürlükteki ilgili mevzuatadayanılarak hazırlanmıştır.
Tanrmlar
MADDE 3- (l) Bu Yöııetmelikte geçen;
a) Kurum: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
b) Başkan: İzmir Büyükşelıir Belediye Başkanını,
c) Belediye Meclisi: izmir Büyükşehir Belediye Meclisini,
ç) Belediye Encümeni: izmir Büyükşehir Belediye Encümenini,
d) Genel Sekreter: izmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: izmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanhğı: izmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığını,
g) Daire Başkanı: izmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanını,
ğ) Müdürlük: Projeler Şube Müdürlüğü, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü ve

Kent Estetiği ve KentselTasarım Şııbe Müdürlüğünü,
h) Müdür: Projeler Şube Müdürü, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü ve Kentsel

Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürünü,
ı) Etüt: Pğe üretimi ve yönetiminin her aşamasındaki analizçalışmalarını,
i) Proje: Kentin kamu ihtiyaclnl Ve yararlnl gözeterek ve kentin tarihi ve doğal çevresini kgruyarak

hemşerilerinin yaşam kalitesini arttıran ve kent ekonomisinin gelişimine destek veren çağdaş, özgün ve
sistematik ürün veya hizmeti,

j) Teknik Personel: Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan, koordine edilen, uyumlaştırılan, izlenen,
optimizasyonu sağlanan tüm projelerde gerekli görülen uzmanlıklara sahip personeli,

k) İdari Personel: İdari işleri ytirütmekle görevli, sekreter, takip memuru, veri hazırlama ve kontrol
işletmeııiııi,
ifade eder.

İrİNcİ göLüiu
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDI 4- (1) Daire Başkaırlığı; Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Başkana karşl

sorıımludur. Daire Başkanlığı, aşağıda belirtilen Müdürlüklerden oluşmaktadır;
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b) Tarihsel Çevre ve Kültiir Varlıkları Şııbe Müdiirlüğü,
c) Keırtsel T'asarım ve Kent Estetiği Şube Müdi.irlüğü.
Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 5- (l) Daire Başkanlığı'nın görev, yetkive sorumliıIııkları şunlardır;
a) Belediyemiz tarafından 52l6 Sayılı Kanun ve Stratejik Planında gerçekleştirilecek olan ve yatırım

programında kapsamıııda yer alan, Belediyeniıı bağh birim.lerince ihtiyaç olarak tespit edilen veya vatandaş
talepleriniır Başkaıılık Makamının OLUR u doğrultusunda ilgili müdürliikçe 3l94 sayılı iınar Kaııunq,2-863
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıııı Koruma Kanununu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yeııilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Flakkında Kanun,6360 sayılı l3 ilde
Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe Kurulması ile Bazı Kanuıı ve 'Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapı.lmasına Dair Kanunu ve diğer ilgili ınevzuatlar çerçevesinde ihtiyaçların uygun şartlarla,
zamanında karşılanmaslııl Ve kaynakların verimli kullaırılmasıırı, projelerin yürütülmesini, geliştirilmesini
sağlamak ve sonuçland ırmak.

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- ( l) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Daire Başkaırlığı ve bağlı Müdürlüklerin yürütmekle olduğu bütün projeler ve ona bağlı

hizmetlerin ilgilitüm mevzuata uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılınasını temin etmek,
b) Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlükler tarafindan yürütülen projelerle ilgili stratejik planın, yıllık

plan ve hedeflerin, bunlara ait yatırım programlarınln ve bütçelerin hazırlanmaslnl Ve onaya sunulmasını
temin etmek,

c) Daire Başkanlığına tahsis edilen yıllık bütçenin, ilgili mevzuat çerçevesinde ve bütçe hedefleri
doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek,

ç) Başkanlık taraflndan verileıı görevlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlaınak,
d) Kendisine bağlı tüm teknik ve idari personelin uzmanlıkları doğrultusunda yetki alanlarına giren

görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takip ve kontrol etmek,
e) Kendisine bağlı tüm Müdürlüklerin sürekli gelişimini sağlamak ve ptkilive verimli çalışması için

gerekli tedbirleri almak,
f) Kendisine bağlı Müdürlüklerin koordinasyonunu sağlamak,
g) Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlükler taraflndan yürütülen projelerle ilgili olarak bağlı

bıılurıduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst makamlara gerekli bilgi, belge ve raporları sunmak.
Projeler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (l) Projeler Şube Müdürlüğünün görev, yetkive sorumlulukları şunlardır;
a) Proje/projeler üretilirken en öncelikli amacln kamu yararının olduğu kamusal ihtiyaçları

karşılamak ve bunu karşılarken mevcut velveya gelecekteki hem görünen hem de görünmeyen maliyet, değer
ve kaynakların kısa, orta ve uzun vadeler içinde hazırlanmasını, koordine edilmesini, uyumlaştırılmasını,
izlenmesini optimizasyonunu sağlamak

b) Sürekli gelişiın ve parça-bütün çift yönlü etkileşimi içinde kesintisiz, sistematik, akılcı ve özgün
ürünü veya hizmeti üretmek

c) Müdürlük bünyesindeki tıim teknik ve idari personelin, uzmanlıWuzmanlıkları doğrultusunda
yetki alanlarına giren görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takip ve kontrol etmek ve
Müdürlük tarafından yürütülen projelerle ilgili olarak bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı ve diğer üst
makamlara gerekli bilgi, belge ve raporları sunmaktır.

Tarihsel Çevre ve Kültür Varhkları Şube Müdürtüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (ı) Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüntin görev, yetki Ve

sorumlulukları şun lardır;
a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tarihi, kültiirel ve doğal mirasın ortaya çıkartılarak

korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması Ve geleceğe aktarılması yönünde tespit Ve değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,

b) Tarihi çevre Ve kültür varlıklarının koruırması, geliştirilmesi ve yaşatılarak kente kazandlrılması
amacıyla doku ölçeğinde kentsel tasarım Ve çevre düzenleme projeleri, yapı ölçeğinde rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri hazırlamak, tarihi doku içerisiırde yeni yapı, park, açık alan ve kentsel mobilya
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c) 5366 sayılı Yıpraııan 'farihi ve Kiilt|irel Taşınmaz. Varlıkların Yenilenerek Koru.nması ve
Yaşatılarak KuIlaııılınası Flakkıırda Kaırı"ın ve ilgili diğer mevztıat kapsamında her türlii daırışınaırllk, mal ve
hizınet alımları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

ç) İlçe Belediyeleri ve Kor'uma Kı-ırulları ile birlikte koordinasyon içinde tarihi, kentsel, arkeolojik ve
doğal sit alaırlarında korı"ıma ve kullaırma kararlarıııı geliştirmek, koruma planları arasındaki bütünlüğü
sağlamak, lıalkın koruma konı-ısundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik biçimlendirme ve bilgilendirme
çalışmaları yapmak, tarihi Ve kültürel mirasın yaşatılmasını, keııt kültürü Ve kentlilik bilincinin
gel iştiri lmes in i sağlayacak n ite l ikte projeler hazırlamak ve uygı; lamak.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9- (l) Kentsel Tasarım Ve Keıit Estetiği Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve

sorumIulukları şunlardır ;

a) Proje/projeler iiretilirken Kurumuır tasarrufunda bulunan, kamu malı olarak terkin edilmiş kıyı ve
dolgu alanları, meydan, yaya yolları ve açık alaıılar gibi kaın-usal kullanlm alanlarının mek6nsal ve görsel
kalitesini geliştirmek adına kentsel tasarım projeleri hazırlamak, bu alanlarda yer alan her türlü kentsel
mobilya ve öğelerin tasarımları Ve yer seçimlöri konusunda öneriler geliştirmek

b) Kamu ve özel mülkiyete konu alaırlarda her tür ilan, reklam ve tanıtım amaçlı görsel iletişim
elemanlarının kullanımı Ve yer seçimini izmir İlaır ve Reklam Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlemek

c) Kamu ve özel ınülkiyete ait bina cephelerinde var olan yapı elemanlarının kullanımını ve
cephelerin görsel niteliğini düzenleyen pğeler üretmek.

UÇUNCU BoLUM
Çalışma Usul ve Esasları

Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 10- (1) Belediyemiz Stratejik Planında ve Yatırım Prograınındayer a|an projelerin ilgili

mevzııatlar çerçevesind e yapar, yaptırır ve gerekli onayları alarak sonuçIandırır.
(2) Evrak akışlarının düzgün bir şekilde yerine getirilmesini ve bağlı müdürlüklerin iş ve işIemlerini takip
ederek denetlenmesini sağlar.
(3) Müdürlüklerde tutulacak defter ve kayıtlarda Daire Başkanlığı ve bağlı Müdıiritıklerde tutulacak defter ve
kayıtlar ile ilgili Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü taraflndan yayınlanan Standart Dosya
Planı uygulanır.

Yönergeler
MADDE 11- (1) İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben Daire Başkanlığına bağlı

M üd ürl ük l er Yönergel eri n i ayrıca hazırlay acaktır'
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Yürürlükten Kalkan Yönetmelik 
Diğer Hükümler

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bundan önceki Yönetmelik
yürüırlükten kalkmış olur.

Yürürlük
MADDE 1ş- (ı) Bu Yönetmelik, izmir Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip, Meclis

Kararının kesinleşmesinden sonra 3011 sayılı Kanuırun 2 nci Maddesi uyarınca ilanını takiben yiirürlüğe
girer. 

.

Yürütme
MADDE 14- (l) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Ust Yönetici adına Etüd ve Projeler Dairesi

Başkanlığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.
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