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T.C. 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 
 

İMAR DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İMAR DENETİM-2 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İmar Denetim Dairesi Başkanlığı İmar Denetim-2 Şube 

Müdürlüğü'nün Çalışma Usul ve Esasları ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirlemektedir. 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2018 gün ve 882 

sayılı kararı ile uygun görülen İmar Denetim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönergede ifade edilen; 
a) Belediye: İzmir Büyükşehir Belediyesini, 
b) Belediye Başkanı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını, 
c) Meclis: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini, 
ç) Encümen: İzmir Büyükşehir Belediye Encümenini, 
d) Genel Sekreter: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İzmir  Büyükşehir  Belediyesi  İmar  Denetim  Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 
f) Daire Başkanlığı: İmar Denetim Dairesi Başkanlığını, 
g) Daire Başkanı: İmar Denetim Dairesi Başkanını, 
ğ) Başkanlık/Üst Yönetim: Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve 

Daire Başkanını, 
h) Şube Müdürlüğü: İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğünü, 
ı) Şube Müdürü: İmar Denetim-2 Şube Müdürünü, 
i) Birim Şefliği: İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütüldüğü hizmet 

birimlerini, 
j) Birim Şefi: Şube Müdürlüğüne bağlı Birim Şeflerini, 
k) Personel: Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan memur, sözleşmeli personel ve diğer destek 

hizmet çalışanlarını,  
l) Yönerge: Bu Yönergeyi, 

tanımlar. 
 

 

 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://eislem.izmir.bel.tr/EImzaliBelgeSorgulama.aspx?V=BE8ALCDUN adresinden yapılabilir.
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İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat, Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Teşkilat 
MADDE 4- (1) İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğü, 2 Teknik Birim ile İdari İşler Biriminden 

oluşmaktadır. 
Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 5- (1) İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde bulunan Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, 
Karabağlar, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menemen ve Narlıdere ilçe sınırlarını kapsamakta olup, 
görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Sorumluluk alanı içinde yer alan ilçe belediyelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan 
Belediyemiz bünyesindeki diğer birimlerden ve vatandaşlardan Müdürlüğe iletilen taleplere ilişkin 
gerekli işlemleri yapmak, 

b) 5216 sayılı yasanın 11. maddesi kapsamında sorumluluk alanı içinde yer alan ilçe 
belediyelerimizin imar uygulamalarını denetlemek,  

c) İlgili kurum ve kuruluşlardan, belediyemiz bünyesindeki diğer birimlerden ve 
vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze iletilen taleplere ilişkin olarak ilgili ilçe belediyesince gerekli 
işlemlerin yapılmaması durumunda, 5216 sayılı yasanın 11. maddesine göre İmar Kanununun 32. ve 
42. maddelerine göre işlem yapmak, 

5216 sayılı yasanın 11. maddesine göre yetkilerimizin kullanılmasında öncelik sıralaması 
aşağıdaki şekildedir. 

1) Özel kanuna tabi alanlarda yapılan tamamı ruhsatsız yapıları değerlendirmek, 
2) İmar Planındaki kullanım amacı ve yapılaşma koşulları göz önünde bulundurularak tamamı 

ruhsatsız yapılan yapıları değerlendirmek, 
3) Ruhsat ve eklerine aykırı olarak izinsiz kat ilavesi yapılan yapıları değerlendirmek,  
4) Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatları değerlendirmek, 
5) Ruhsat ve eklerine aykırı olarak değişiklik yapılan imalatları değerlendirmek, 
6) Riskli alanlarda ve Kentsel Dönüşüm Alanlarında bulunan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 

aykırı yapıları değerlendirmek. 
ç) Başkanlık Makamınca verilen talimatlar doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi 

kapsamında 775 sayılı yasaya göre işlem yapmak, 
5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre yürütülecek işlemlerde öncelik sıralaması 

aşağıdaki şekildedir. 
1) 775 sayılı yasanın 18. maddesinin 1. fıkrasına göre kamu alanlarında  izinsiz  yapılan yapılardan, 

kamu alanının Belediyemiz tasarrufunda bulunması durumunda yıkım işlemlerinin 
Müdürlüğümüz koordinasyonunda Belediyemizce yapılmasını sağlamak, 

2) 775 sayılı yasanın 18. maddesinin 1. fıkrasına göre kamu alanlarında izinsiz yapılan yapıların 
tespiti durumunda, konuyu ilgili ilçe belediyesine aktarmak, ilgili ilçe belediyesi tarafından 
işlemlerin yürütülmemesi durumunda, izinsiz yapılan yapının imar planındaki kullanım amacına 
göre değerlendirilerek yıkımın Müdürlüğümüz koordinasyonunda Belediyemizce yapılmasını 
sağlamak, 

3) 775 sayılı yasanın 18. maddesinin son fıkrasına göre özel kişilere ait arazi ve arsalarda mülkiyet 
sahipleri dışındaki kişilerce yapılan izinsiz yapıların arsa sahiplerinin talebi üzerine yıkım 
işlemlerinin yapılması için konuyu ilgili ilçe belediyesine aktarmak, ilgili ilçe belediyesi 
tarafından işlemlerin yürütülmemesi durumunda, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi kapsamında 
yıkımın Müdürlüğümüz koordinasyonunda Belediyemiz tarafından yapılmasını sağlamak, 

d) Valilik Makamınca "Genel Hayata Etkili'’ kararı verilen muhtemel afete maruz alanlar ile 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Afete Maruz Bölge” ilan edilen yerlerde 7269 sayılı Umumi Hayata 
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Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a istinaden 
Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluğundaki yasal işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli 
koordinasyonu sağlamak. 

e) 5216 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanun ile değişik 7/z maddesine göre, afet riski taşıyan 
veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda İlçe 
Belediyelerinin talepleri halinde Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluğundaki yasal işlemlerin 
yürütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, 

f) 22.02.2018 tarihinde yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 3. fıkrasına göre 
ilçe belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığının denetiminin yapılıp yapılmadığının takibini yapmak. 

g) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince, "Birinci Sınıf 
Gayrisıhhî Müesseseler" için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla 
oluşturulan İnceleme Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere temsilci bulundurmak, 

ğ) Müdürlüğün her türlü idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek, 
h) Müdürlüğe gelen ve giden her türlü evrakın elektronik ortamda kayıt işlemlerini yapmak ve 

ilgilisine iletmek, 
ı) Müdürlüğümüze ait her türlü evrakın ilgili mevzuata göre arşivleme işlemlerini yapmak, 
i) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı işlemlerini yapmak, 
j) Taşınır malların ilgili mevzuata göre işlemlerini yapmak, 
k) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, 
l) Harcama giderlerine ait Muhasebe işlemlerini yapmak, 
m) Personel özlük işlemlerini yapmak, 
Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 6- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde Yönergenin 5. 

maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Başkanlık/Üst Yönetimin emir ve direktifleri 
doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılması sorumluluk alanıdır. 

(2) Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  
a) Şube Müdürü, Şube Müdürlüğü’nün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir ve 

Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm personelin amiridir, 
b)Şube Müdürlüğü'ne yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış görevler ile birlikte Yönergenin 5.  

maddesinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü 
tedbiri alır, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personel özlük hakları ile ilgili yetkisi 
dahilindeki işlemleri yürütür ve personelin düzenli işe gidiş gelişini takip eder,  

ç) Şube Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin Birim Şeflikleri arasında 
dağılımını ve denetimini sağlar, 

d) Diğer Müdürlükler ile ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler 
arası sağlıklı bilgi alış verişinin yürütülmesini sağlar, 

e) Şube Müdürlüğüne bağlı birim şeflikleri arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar, 
f) Şube Müdürlüğüne bağlı birim şefliklerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, 

yönlendirir ve onaylar,  
g) Birim şefliğinde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak teknik personelin hazırladığı birim 

şeflerince parafe edilen raporları inceler, onaylayarak Daire Başkanına sunar,  
ğ) Şube Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin, iş akış şemalarının hazırlanmasını sağlar, 

bu dokümanlardaki değişiklikleri yapar, ilgililere iletir, 
h) Şube Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale 
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getirilmesini sağlar, 
ı) Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Şube Müdürlüğünce yapılan işlerde kalite 

sistemini geliştirme çalışmalarında bulunur, 
i) Hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için programlar yapar, 
j) Stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programı çalışmalarının yürütülmesini sağlar, 
k) Şube Müdürlüğünün bütçesinin etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar, 
l) Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir, 
m) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılır. 
İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğüne bağlı alt birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 7- (1) Şube Müdürlüğüne bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönergenin 5 

inci maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Müdürün emir ve direktifleri doğrultusunda 
verilen görev ve yetkilerin kullanılması sorumluluk alanıdır. 

Birim Şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 8- (1) Şube Müdürlüğüne bağlı olarak, ilgi mevzuat çerçevesinde Yönergenin 5. 

maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Şube Müdürünün emir ve direktifleri 
doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılması sorumluluk alanıdır. 

(2) Birim Şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  
a) Şube Müdürünün verdiği emir ve direktifleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir, 
b) Şube Müdürünün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılır, 
c) Birim Şefliğinde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde, etkili ve 

verimli çalışmasını sağlar, 
ç) Belediyemize bağlı olan ilçe belediyelerinden, Belediyemiz bünyesindeki diğer 

birimlerden, vatandaşlardan, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ve kendilerine sevk edilen 
evrakları ilgili personele sevk eder, ilgili personel ile birlikte değerlendirir, ilgili makama yazılan 
yazıyı inceler, kontrol eder, gerekiyorsa düzeltme yapılmasını ister ve parafe ederek Şube 
Müdürüne sunar, 

d) Birim Şefliğinde bulunan Şube Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı bilgisayar, yazıcı vb 
malzemelerin korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlar, 

e) Birim Şefliğinde görevli personelin eğitim gereksinimlerini tespit eder ve yeni personelin 
oryantasyonunu ve eğitilmesini sağlar, 

f) Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirir, 
g) Birim Şefliği ile ilgili stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programı çalışmalarını 

yürütür, 
ğ) Birim Şefliğinde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak teknik personelin hazırladığı 

raporları inceler, parafe ederek Şube Müdürüne sunar.  
Teknik Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 9- (1)  Şube Müdürü ve Birim Şeflerine bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde, 

Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Şube Müdürü ve ilgili Birim Şefinin 
emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılması sorumluluk alanıdır. 

(2) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Kendisine havale edilen evrakları inceler, değerlendirir, ilgili makama yazılacak yazıyı 

hazırlar ve parafe ederek Birim Şefine iletir, 
b) Şube Müdürünün veya ilgili Birim Şefinin verdiği emir ve direktifleri zamanında ve 

eksiksiz yerine getirir, 
c) Görevlendirildikleri komisyonlardaki görevlerini eksiksiz ve süresi içerisinde yerine getirir, 
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ç) Şube Müdürünün veya ilgili Birim Şefinin katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılır, 
d) Sorumluluğunda bulunan ve Şube Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı bilgisayar, yazıcı vb 

malzemeleri korur ve bunları kullanma kılavuzlarına uygun kullanır, 
e) Yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak Şube Müdürü tarafından belirtilen periyotlarda 

raporlama yaparak ilgili Birim Şefine iletir, 
f) Görevlendirilen personel, Şube Müdürlüğü ile ilgili stratejik plan, faaliyet raporu ve 

performans programı çalışmalarını yerine getirir. 
İdari Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 10- (1)  Şube Müdürüne bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönergenin 5. 

maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Şube Müdürü emir ve direktifleri doğrultusunda 
verilen görev ve yetkilerin kullanılması sorumluluk alanıdır. 

(2) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Kendisine havale edilen evrakları inceler, değerlendirir, ilgili makama yazılacak yazıyı 

hazırlar ve parafe ederek Şube Müdürüne sunar, 
b) Şube Müdürünün verdiği emir ve direktifleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir, 
c) Görevlendirildikleri komisyonlardaki görevlerini eksiksiz ve süresi içerisinde yerine getirir, 
ç) Şube Müdürünün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılır, 
d) Sorumluluğunda bulunan ve Şube Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı bilgisayar, yazıcı vb 

malzemeleri korur ve bunları kullanma kılavuzlarına uygun kullanır. 
Denetim 
MADDE 11- (1) Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Müdürlüğün bağlı bulunduğu Daire 

Başkanı veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından denetlenir. Gerekli görülen durumlarda denetim, 
Genel Sekreter veya Belediye Başkanı tarafından da yapılabilir. 

(2) Müdürlük; Üst Yönetim talimatı üzerine, çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 
inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları 

Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları 
MADDE 12- (1) Şube Müdürlüğüne gelen evraklar, Şube Müdürü tarafından ilgili Birim 

Şefliklerine ve/veya ilgili personele, Birim Şefleri tarafından ilgili personele gereği yapılmak üzere 
sevki gerçekleştirilir. Mevzuat çerçevesinde değerlendirilen evraklar imza aşamaları 
tamamlandıktan sonra ilgilisine gönderilir. 

(2) İmza aşaması tamamlanan fiziki evrakların arşiv nüshaları, kayıt işlemleri sonrasında 
Standart Dosya Planına uygun olarak arşivlenir.   

Denetim Birimlerinin çalışma usul ve esasları 
MADDE 13- (1) Denetim Birimlerinin, 5216 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında yapılan 

iş ve işlemlerine ilişkin Çalışma Usul ve Esasları şunlardır. 
a) Belediyemize bağlı olan İlçe Belediyelerinden, Belediyemiz bünyesindeki diğer 

birimlerden, vatandaşlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birime iletilen taleplere ilişkin 
gerekli inceleme yapılır, 

b) Konuya ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için ilgili ilçe belediyesine yazı hazırlanır ve 
ilgilisine bu yazı hakkında bilgi yazısı hazırlanır, 

c) İlgili İlçe Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması durumunda konu hakkında 
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ilgili kişiye veya kuruma bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır, 
ç) İlçe belediyesi tarafından yazımıza dönüş yapılmadığı taktirde belirlenen aralıklarla 

yürütülen işlemler hakkında bilgi istenmesi için tekit yazısı hazırlanır, 
d) İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre değerlendirilen evraklar ile ilgili; İlçe Belediyesinden 

"onarılmıştır/yıkılmıştır" veya "gerekli önlemler alınmıştır" şeklinde gelen yazılara istinaden, 
yerinde yapılan inceleme sonrası, gerekli iş ve işlemlerin tam olarak yapılmadığının tespit edilmesi 
durumunda, imar mevzuatı kapsamında yürütülecek yasal işlemler hakkında Belediyesine bilgi 
yazısı hazırlanır, ilçe belediyesinin talep etmesi halinde İmar Kanununa istinaden 5216 sayılı 
Kanunun 7/z maddesi kapsamında Başkanlık Olur'u alınır ve konunun Belediyemiz ilgili 
Birimlerine aktarılmasına yönelik koordinasyon sağlanır, 

e) İmar Kanunu'nun 39. maddesi dışındaki konulara ilişkin, İlçe belediyelerden gelen yanıt 
doğrultusunda bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen öncelik sıralamasında (a) ve (b) bentleri 
kapsamında değerlendirilen hususların Başkanlığımızca takibi yapılır, takibi ilgili İlçe Belediyesi 
tarafından yapılacak evraklar hakkında ilgilisine bilgi verilir, 

f) İlçe belediyesince gerekli işlemlerin yapılması durumunda belirlenen aralıklarla yürütülen 
işlemler hakkında bilgi istenmesi için yazı hazırlanır, 

g) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yürütülmesi gerekli 
evraklarda, İlçe belediyelerce gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda, bu Yönergenin 5. 
maddesinde belirtilen öncelik sıralamasına göre 5216 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, ilgili ilçe belediyesinden konuya ilişkin arşivlerinde bulunan tüm belgelerin 
açıklayıcı görüşleri ile birlikte gönderilmesi için yazı hazırlanır, 

ğ) İlçe belediyesinden alınan bilgi ve belgeler incelenerek, belirlenen eksiklik ve aykırılıkların 
giderilmesi için ilgili ilçe belediyesine yazı hazırlanır, 

h) İlçe belediyesi tarafından gerekli işlemlerin yapılarak Başkanlığımıza bildirilmesi 
durumunda ilgilisine bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır, 

ı) İlçe belediyesi tarafından gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda, 5216 sayılı Yasanın 
11. maddesi kapsamında işlem başlatılması için Başkanlık Olur'u hazırlanır,  

i) İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri kapsamında yasal işlemlere başlanır (ilgili 
belediyesince 32. ve / veya 42. maddeleri kapsamında işlemlere başlanılmış ise kalan işlemler 
sonuçlandırılır), 

j)  Mahalline gidilir, yapının durumu tespit edilir ve yapı tatil zaptı düzenlenir, 1 nüsha yapı 
yerine asılır, 1 nüshası ise muhtara bırakılır, 

k) İlgili belediyesince para cezası düzenlenmemiş ise İmar Kanununun 42. maddesine göre 
para cezası verilmesi ve verilecek para cezasının tahsil edilmesi için kararın Gelirler Şube 
Müdürlüğüne havalesinin yapılmasına ilişkin Encümen'e yazı hazırlanır, 

l) Konuya ilişkin Encümen kararının alınmasının ardından mülkiyet bilgisi doğrultusunda mal 
sahibine yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alması için tebligat yazısı hazırlanır, 

m) Tebligat yazısının ilgilisine tebliğ edilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığına yazı hazırlanır, 
n) İmar Kanununun 32. maddesinde belirtilen süre sonunda 2. kez yapı yerine gidilerek tespit 

yapılır ve tutanak düzenlenir, 
o) Yapı, aykırılıklar giderilerek yapı ruhsatına uygun hale getirilmiş veya ilgili ilçe 

belediyesinden yapı ruhsatı alınarak uygun hale getirilmiş ise yapı tatil zaptı işlemden kaldırılır ve 
ilgilisine bu doğrultuda bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır, 

ö) Yapının, ruhsatına uygun hale getirilmemesi ve yapının bina niteliğinde olması durumunda 
ilgili ilçe belediyesince Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirimde bulunulmamış ise Cumhuriyet Başsavcılığına  yazı hazırlanır, 
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p) Ayrıca, İmar Kanununun 32. maddesine göre yapının yıkılması ve 42. maddesinin 3. fıkrası 
kapsamında para cezası verilmesi ve verilen para cezasının tahsili için kararın Gelirler Şube 
Müdürlüğüne havalesinin yapılmasına ilişkin Encümen'e yazı hazırlanır, 

r) Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre mahkum olunması durumunda, İmar 
Kanununun 42. maddesine göre tahsil edilen para cezasının iade edilmesi için Gelirler Şube 
Müdürlüğüne yazı hazırlanır, 

s) Encümen kararı ve bu kararın tebliğ tarihinden itibaren yıkım kararına karşı İdare 
Mahkemesine dava açma hakkı bulunduğunun ilgilisine bildirilmesi için tebligat yazısı hazırlanır, 

ş) Tebligat yazısının ilgilisine tebliğ edilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığına yazı hazırlanır, 
t) Yıkım kararına karşı mahkemeye müracaat edilmesi ve davanın belediyemiz aleyhine 

sonuçlanması durumunda mahkeme kararına göre işlemler sonuçlandırılır, 
u) Davanın belediyemiz lehine sonuçlanması durumunda Encümen kararı doğrultusunda 

yıkım tarihinin belirlenmesi için Fen İşleri Dairesi Başkanlığına yazı hazırlanır, 
ü) Yıkım tarihinin belirlenmesinin ardından ilgili kurumlara yapının su, elektrik, doğalgaz, 

telefon vb. hizmetlerden faydalandırılmaması hususunda, ayrıca güvenliğin sağlanması için 
Emniyet veya Jandarmaya yazı hazırlanır, 

v) Zabıta Dairesi Başkanlığına tahliyenin yapılması için yazı hazırlanır, 
y) Yıkım gerçekleştirilerek, yıkıma katılan kurum ve birimlerle birlikte tutanak altına alınır ve  

ilgili kurum, kuruluş ve/veya başvuru sahibine bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır. 
 
(2) Denetim Birimlerinin, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi kapsamında 775 sayılı yasaya göre 

yapılan iş ve işlemlere ilişkin Çalışma Usul ve Esasları şunlardır. 
a) Belediyemize bağlı olan İlçe Belediyelerinden, Belediyemiz bünyesindeki diğer 

birimlerden, vatandaşlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birime iletilen taleplere ilişkin 
gerekli inceleme yapılır, 

b) Konuya ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için ilgili ilçe belediyesine yazı hazırlanır ve 
ilgilisine bu yazı hakkında bilgi yazısı hazırlanır, 

c) İlçe Belediyesi tarafından yazımıza dönüş yapılmadığı taktirde belirlenen aralıklarla 
yürütülen işlemler hakkında bilgi istenmesi için tekit yazısı hazırlanır, 

ç) İlgili ilçe belediyesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması durumunda konu hakkında 
ilgilisine bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır, 

d) İlgili ilçe belediyesi tarafından gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda ilgili ilçe 
belediyesine konuya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri göndermesi için yazı hazırlanır, 

e) Gerekli bilgi ve belgelerin belediyemize gönderilmesinin ardından bu Yönergenin 5. 
maddesinde belirtilen öncelik sıralamasına göre Başkanlık Olur'u için yazı hazırlanır, 

f) Tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda ilgilisine tebliğ edilmek üzere 
yazı hazırlanır, 

g) İlgili ilçe belediyesine işlemlerin Başkanlığımızca yürütüleceği hakkında bilgi verilmek 
üzere yazı hazırlanır, 

ğ) Tebligat yazısının ilgilisine tebliğ edilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığına yazı hazırlanır, 
h) Tahliye ve yıkım işlemlerinin ilgilisi tarafından yapılması durumunda başvuru sahibine 

bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır, 
ı) Tahliye ve yıkım işlemlerinin ilgilisi tarafından yapılmaması ve yapının bina niteliğinde 

olması durumunda, ilgili ilçe belediyesince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmamış ise 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulması için yazı hazırlanır, 

i) Fen İşleri Dairesi Başkanlığına yıkım tarihinin belirlenmesi için yazı hazırlanır, 
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j) Yıkım tarihinin belirlenmesinin ardından ilgili kurumlara yapının su, elektrik, doğalgaz, 
telefon vb. hizmetlerden faydalandırılmaması hususunda, ayrıca güvenliğin sağlanması için 
Emniyet veya Jandarmaya yazı hazırlanır, 

k) Zabıta Dairesi Başkanlığına tahliyenin yapılması için yazı hazırlanır, 
l) Yıkım gerçekleştirilerek, yıkıma katılan kurum ve birimlerle birlikte tutanak altına alınır ve 

ilgili kurum, kuruluş ve/veya başvuru sahibine bilgi verilmek üzere yazı hazırlanır. 
 

(3) Denetim Birimlerinin, 7269 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin z fıkrası 
kapsamında yapılan iş ve işlemlere ilişkin Çalışma Usul ve Esasları şunlardır. 

a) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binalarla ilgili 
başvurularda, Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yerinde inceleme sonucunda, konu 7269 sayılı 
Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yazı ile iletilir, 

b) Mahallinde alınacak ilk acil önlemler için, Afet İşleri Komisyonunun mahallinde inceleme 
yapması sağlanır, 

c) Komisyonca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor imzaya sunularak, ilgili 
birimlere üst yazı ile gönderilir, alınması gereken ilk acil önlemler varsa söz konusu birimlerden 
yerine getirilmesi istenir, 

ç) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen cevap yazısı ekindeki tutanakta;    
(1)7269 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtilmesi durumunda; 

yasal işlemlerimize 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca devam edilir, 
(2)7269 sayılı Kanun kapsamında değerlendirileceğinin belirtilmesi durumunda; tutanakta 

belirtilen hususların yerine getirilmesine yönelik koordinasyon sağlanarak İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğüne bilgi verilir, 
  

(4) Denetim Birimlerinin, Belediye Başkanlığımızca yürütülen, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Alanları ile Kamulaştırılacak alanlardaki  yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile ilgili yapılan iş ve 
işlemlere ilişkin Çalışma Usul ve Esasları şunlardır. 

a) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları ile Kamulaştırılacak alanlardaki yıkılacak derecede 
tehlikeli yapıların mahallinde  tespitleri yapılarak tespit tutanağı hazırlanır, 

b) Belediyemiz ilgili Başkanlıkları tarafından yürütülecek iş ve işlemlere esas teşkil edecek 
tutanak,  Belediyemiz ilgili Birimlerine iletilir.   

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kalkan yönerge 
MADDE 14- (1) Başkanlık Makamının 22/05/2018 tarih ve 132576 sayılı Oluru ile, İmar 

Denetim Dairesi Başkanlığımıza bağlı Yapı Güvenliği Şube Müdürlüğümüzün ismi İmar Denetim-2 
Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup, bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yapı 
Güvenliği Şube Müdürlüğüne ait Yönerge yürürlükten kalkmış olur. 

Yürürlük 
MADDE 15- (1) Bu Yönerge Üst Yönetim tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 
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Yürütme 
MADDE 16- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Üst Yönetim adına İmar Denetim Dairesi 

Başkanı yürütür. 
 
 
 

O L U R 
 

Dr. Buğra GÖKÇE 
Başkan a. 

Genel Sekreter 
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