
T.C.ORTACA BELEDİYESİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV  YETKİ  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1
Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği “Belediye ve
bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ”
esaslarına  göre  düzenleme yapılması  amacıyla,  Ortaca  Belediyesi  Yapı  Kontrol  Müdürlüğü’nün
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2
Kapsam
Bu Yönetmelik, Ortaca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile
görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

MADDE 3
Dayanak
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6360/6447 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi  Yedi  İlçe  Kurulması  ile  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik
Yapılmasına  Dair  Kanun,  5393  sayılı  Belediye  Kanunu,  5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve
Kontrol  Kanunu,  4857  sayılı  İş  Kanunu,  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanunu,  Belediye  ve  Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ilgili
diğer yönetmelikler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4
Tanımlar
Belediye : Ortaca Belediyesini
Başkan : Ortaca Belediye Başkanını
Meclis : Ortaca Belediye Meclisini
Encümen : Ortaca Belediye Encümenini
Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Belediye Başkan Yardımcısını
Üst Yönetim : Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısını
Müdürlük : Yapı Kontrol Müdürlüğünü
Müdür : Yapı Kontrol Müdürünü
Şeflik : Yapı Kontrol Müdürlüğündeki kadrolu ilgili şefliği
Birim : Yapı Kontrol Müdürlüğündeki ilgili birimi
Personel :  Yapı Kontrol Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
çalışan tüm elemanlar (Memur, Sözleşmeli Memur, İşçi ve diğer personel)

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

MADDE 5
Kuruluş



Yapı Kontrol Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği “Belediye ve
bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”
hükümlerine dayanılarak Ortaca Belediye Meclisince kurulmuştur.  

MADDE 6
Teşkilat
Müdürlüğün Teşkilat yapısı aşağıdaki şekildedir.

a) Müdür
b) Şef
c) Memur
d) İşçi
e) Diğer personel

MADDE 7
Bağlılık
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 8
Müdürlüğün Görevleri
Yapı Kontrol Müdürlüğü kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıdaki görevleri
yapmakla yükümlüdür.
a) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın stratejik planı, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat
ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde yapı kontrol
çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek.
b) İlçe sınırları içerisinde yapının; yapı ruhsatı ile birlikte ve yapı ruhsatı alınmasından itibaren
fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının ve fenni mesullerin yapıyı ruhsat ve eklerine
uygun olarak yaptırmasını arazide kontrol etmek.
c)  Ruhsatsız,  ruhsat  ve  eklerine  veya  imar  mevzuatına  aykırı  olarak  yapılan  yapı,  yapı  sahibi,
müteahhidi  ve  fenni  mesulü  hakkında  ilgili  mevzuat  hükümleri  doğrultusunda  gerekli  yasal
işlemleri yapmak, 
ç)  İnşaatların  su  basman  vizelerini  ve  yapının  tamamlanması  aşamasında  iş  bitirme  belgesi
düzenlemek.
d)  Yapı  denetim  şirketlerine  ait  hak  edişleri  onaylamak,  Mal  Müdürlüğü’ne  hak  ediş  ödeme
yazılarını yazmak, iş deneyim belgeleri, işyeri teslim tutanağı, yıl sonu seviye tespit tutanağı ve sicil
durum belgelerini düzenlemek.
e) Haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkım işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.
f) Yazılı dilekçeleri değerlendirmek, yerinde tespit yaparak neticeye ulaştırmak.
g) Belediye sınırları içerisindeki tüm mahallelerdeki yapılaşmaları bir program dahilinde kontrol
etmek.
h)  Yıkılacak  derecede  tehlikeli  binalar,  metruk  haldeki  binalar  ile  ilgili  gerekli  yasal  işlemleri
yaparak  kamunun  sağlık  ve  selametini  tehlikeye  düşürecek  durumların  oluşmasını  engellemek,
yıkılması ile ilgili işlemleri yapmak,
ı) Belediye  sınırları  içerisinde  bulunan  mevcut  yapılaşmanın  İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü  ile
birlikte imar planına mevzuatlara, proje ve eklerine uygunluğunu sağlamak.
j)  Belediye  sınırları  içerisindeki  yapı  ruhsatı  taleplerinde  projeleri  inceleyerek  yapı  ruhsatı  ve
kullanma izin belgelerini düzenlemek,
k) Kaçak yapılaşmayı önlemekle ilgili eğitim, seminer ve toplantılar düzenlemek,



l) Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat
harçlarını ve ücretlerini hesaplamak, tahakkuk ettirmek,
m) Ruhsat ve eklerine aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan yapılar hakkında İmar kanununun 32 ve 42
maddeleri uyarınca karar alınması için Encümene teklifte bulunmak,
n) Proje müelliflerinin sicil durum belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini tutmak.
o) Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma kurulunun yapacağı kurul toplantılarına katılmak,
p)Yapı  Kullanma  izin  belgesi  verilmeye  hazır  yapılarda  bulunan  asansörlerin  tescilini  yapmak,
Uygunsuz kullanıldığı tespit edilen asansörleri kullanım dışı bırakmak,
r) Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
s) Banka veya şahısların ekspertiz raporu taleplerini yerine getirmek,
ş) Yapılara ait onaylı Mimari projeleri Kat irtifakı/Kat mülkiyeti kurulması için elektronik ortamda
Tapu Sicil Müdürlüğü’ne göndermek
t) Yapılar ile ilgili her türlü Resmi Kurum yazışmalarını yapmak

MADDE 9
Yapı Kontrol Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yapı Kontrol Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
c) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın stratejik planı, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat
ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde Müdürlüğü yönetmek.
ç) Müdür, Müdürlük görevlerine giren veya üst yönetimce verilen işlerin zamanında, eksiksiz ve
süratle yapılmasını sağlamak.
d) Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Müdürlük personelinin verimini arttırmak için motivasyonu sağlamak için gerekli  çalışmaları
yapmak.
 e)  Üst  yönetim  (Başkan,  Başkan  Yardımcısı)  tarafından  yasalarla  verilen  her  türlü  ek  görevi
yapmak.
Müdür, Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. derece Disiplin amiridir.
Müdür,   görev  yetki  ve  sorumlulukların  gereği  gibi  yerine  getirilmesinden,  Başkan  ve  Başkan
Yardımcısına karşı sorumludur.

MADDE 10
Yapı Kontrol Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

Yapı Kontrol Şefinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) İnşaat ruhsatı alınarak yapılan yapıların ruhsat ve eki projelerine uygunluğunun denetlenmesini
ve bununla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b) Yapıların, temel üstü vizesi yapmak ve iş bitirme belgesi vermek.
c) Yapı denetim şirketlerine ait hakedişleri onaylamak, iş deneyim belgeleri, işyeri teslim tutanağı,
yıl sonu seviye tespit tutanağı ve sicil durum belgelerini düzenlemek.
ç) Hatalı ve tehlikeli yapılar ve hafriyat ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
d) Kamu kuruluşları ve mahkemelerden gelen taleplere cevap vermek.
e) Birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak müdürlük makamına
sunmak.
d)  Resmi  yazıların  hazırlanmasını,  genelge  esaslarına  göre  tanzim ederek  veya  ettirerek  işleme
koymak.
e) Şeflikteki işleri  organize etmek, personeli  denetlemek, görev bölümü yapmak ve aksaklıkları
müdüre bildirmek.



f) Şeflikten ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları
müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.
g)  Şefliğe  gelen  evrakı  ilgili  personele  havale  ederek,  takibini  yapmak,  evrağın  gerekli  sürede
çıkışını sağlamak.
h) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek.
ı)  Yapı  Kontrol  Müdürlüğü  görevlerinden  Yapı  Kontrol  Şefliğini  ilgilendiren  hususların
uygulanmasını sağlamak, resmi süreçleri takip etmek.
i) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev yetki ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.

MADDE 11
Kaçak Yapı Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
a)  Ruhsatsız  ve ruhsata  aykırı  yapılan yapıların  tespitini  yapmak  yıkım kararı  alınan yapıların
yıkımını bütçe imkanları dahilinde bir program doğrultusunda gerçekleştirmek. 
d)  Yıkılacak derecede  tehlikeli  binalar  ve metruk haldeki  binalarla  ilgili  gerekli  yasal  işlemleri
yaparak kamunun sağlık ve selametini tehlikeye düşürecek durumların oluşmasını engellemek.
d) Kamu kuruluşları ve mahkemelerden gelen taleplere cevap vermek.
e) Birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak müdürlük makamına
sunmak.
d)  Resmi  yazıların  hazırlanmasını,  genelge  esaslarına  göre  tanzim ederek  veya  ettirerek  işleme
koymak.
e) Şeflikteki işleri  organize etmek, personeli  denetlemek, görev bölümü yapmak ve aksaklıkları
müdüre bildirmek.
f) Şeflikten ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları
müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.
g)  Şefliğe  gelen  evrakı  ilgili  personele  havale  ederek,  takibini  yapmak,  evrağın  gerekli  sürede
çıkışını sağlamak.
h) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek.
ı)  Yapı  Kontrol  Müdürlüğü  görevlerinden  Yapı  Kontrol  Şefliğini  ilgilendiren  hususların
uygulanmasını sağlamak, resmi süreçleri takip etmek.
i) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev yetki ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ( Görevin Yerine Getirilmesi, İşbirliği ve Koordinasyon)

MADDE 12
Çalışma Usul ve Esaslar ( Görevin Yerine Getirilmesi)

a) Yapı  Kontrol  Müdürlüğüne  gelen  evrak  Bilgisayar  ortamında  evrak  kayıt  sistemine
kaydedilerek Müdürün havalesi ile ilgili personele gereği için verilir

b) Yapı Kontrol Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde
yürütülür.

c) Yapı  Kontrol  Müdürlüğünde  görevli  tüm personel  kendilerine  verilen  görevleri  yasa  ve
yönetmelikler doğrultusunda yasal süresi içerisinde sonuçlandırır.

MADDE 13
İşbirliği
a) Müdürlük  ile  diğer  müdürlükler  arasında  ve  müdürlük  içi  koordinasyon  Yapı  Kontrol

Müdürü tarafından sağlanır.



b) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale eder,
gerektiğinde not düşer, gerektiğinde evrak ile ilgili personel ile görüşür.

c) Birimlerdeki  görevli  personel  evrakları  niteliğine  göre  inceler  ve  yasal  süresi  içerisinde
sonuca ulaştırır.

d) Bu  Yönetmelikte  adı  geçen  birimlerde  çalışan  görevlilerin  herhangi  bir  nedenle
görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya,
yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalarla ilgili olarak 18/01/2007 tarih ve 26407
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri
uygulanır.

MADDE 14
Koordinasyon
Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişilerle, Kaymakamlıkla, Büyükşehir Belediyesiyle, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarıyla ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışma ve diğer işlemler; Müdür
ve Başkan Yardımcısı ve Belediye başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının
imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim (İzleme) ve Disiplin

MADDE 15
Denetim (İzleme) ve Disiplin

a) Yapı Kontrol Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir
b) Yapı  Kontrol  Müdürü  1.  Derece  Disiplin  Amiri  olarak  disiplin  mevzuatı  doğrultusunda

işlemleri yürütülür
c) Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi,

ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlerle ilişkin belgeleri kapsayan dosyalar tutulur.
d)

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 16
Eğitim, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Personelin mesleki tecrübe ve bilgilerini arttırmak amacıyla;
a) Kendi görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve

özel  kuruluşlarda  inceleme/araştırma  yapmak  üzere  personel  görevlendirilebilir.  Bu  tür
görevlendirmelerde Başkanlık Makamından, gerekirse Belediye Meclisinden onay alınması
gereklidir.

b) Bilgi  beceri  ve  donanımlarını  arttırmak,  yeni  yetenekler  kazanmak  ve  bilgi  tazelemek
amacıyla,  teknoloji  kullanma  kapasitelerini  arttırmak  amacıyla  hizmet  içi  eğitim
programlarına tabii tutulurlar. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından, gerekirse
Belediye Meclisinden onay alınması gereklidir. Bu tür eğitimler İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilir.

c) Personelin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince işyeri güvenliği ve sağlığını korumak
için gerekli tedbirler ilgili Müdürlük tarafından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile
koordineli olarak sağlanır.

d) Çalışan personelin moral  ve motivasyonunu arttırmak,  personel arasındaki dayanışma ve
kaynaşmayı sağlamak amaçlı yemekli toplantılar Başkanlık bütçesinden karşılanmak üzere
yapılır.

MADDE 17



Kılık, Kıyafet 
Şantiye,  arazi,  inşaat  kontrolü,  yapı  kullanma,  kaçak  inşaatlar  ve  benzeri  yerlerde  çalışanların,
çalışılan  işin  ve  yerin  özelliğine  uygun  giysi  kullanımına  izin  vermek  ilgili  Müdürlüğün
yetkisindedir. 

MADDE 18
Yönetmelikte yer almayan hususlar
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

MADDE 19
Yürürlük
Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20
Yürütme
Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


