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ISTANBUL BUYUKSEHIR BELED!YESI

BOGAZII IMAR SUBE MUDURLUGU

GOREV yE ALISMA YONETMEL!!

BIRINCI BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak ye Tanimlar

Amaç ye Kapsam

MADDE 1 - 1 Bu yonetmeiiin amaci; Bogaziçi Imar 5ube MüdUrlüiinün tekilat

yapisim, hukuki statUsünU, görev, yetki, çahma usul ye esaslarini belirieyerek, hizmetlerin

daha etkin ye verimli bir ekilde yürutUlmesini saglamaktir.

2 Bu Yonetmelik; Istanbul BUyukehir Belediye Bakanligi Bogaziçi Imar Sube

Müdtir1Uinün 3194 sayili imar kanunun verdigi yetkilerle plana uygun olarak; plan, ruhsat,

iskan, imar uygulamalari, yapi denetimi ye koordinasyonunu kanuniar cercevesinde sagiayan

ye Bogazici Imar Sube MüdurlügUnun tekilat ye kuruluunun iieyi artlarina dâhil esas ye

usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 -1 22/11/1983 tarihli ye 18229 sayih resmi gazetede yayimlanarak kabul

edilen 2960 sayili Bogazici Kanunu'nun 6.maddesi ile kuru1mu olan Bogaziçi Imar Sube

Mudtirlugune alt olan bu yonetmelik; 657 sayih Deviet Memurlan Kanunu, 5018 sayili Kamu

Mali Yönetimi ye Kontrol Kanunu, 4857 sayili I Kanunu, 4734 sayih Kamu Ihale Kanunu,

3194 sayih Imar Kanunu 46'nci madde lie sorumluluk aiam yeniden tayin edi1mitir.,3621

sayih Kiyi Kanunu,5216 sayih BUyUkehir belediyesi Kanunu,2863 sayili Külthr ye Tabiat

Variikianm Koruma Kanunu,2634 sayih Turizm Tevik Kanunu ye tabi oldugu diger mevzuata

dayamlarak hazirlanmitir.

Tanimlar

MADDE 3 - 1Bu Yönetmeiikte ifade ediien;

a Bakan: Istanbul Buyukehir Beiediye Bakanim,

b Belediye/BUyUkehir Belediyesi: tstanbui BUyukehir Belediyesini,

c Belediye Meclisi: tstanbul Buyiikehir Belediye Meclisini,

d cahan Personel: Bogaziçi Imar Sube Mudliriugu bunyesinde gorevii turn memur,

içi, söz1emeii personel ye diger personeli,

e Genel Sekreter: Istanbul BUyükehir Belediye Genel Sekreterini,

f Gene! Sekreter Yardimcisi: Bogazici Imar 5ube MudUrluguntin bagh bulundugu

ilgili Genel Sekreter Yardimcisini,

g Ilce Belediyesi: BUyukehir beiediyesi simrlari icinde kalan ilce belediyesini,

h Ilk Kademe Belediyesi: BuyUkehir Beiediye simrlari içinde ilçe kurulmaksizin

oluturu1an ye BUyUkehir ilce belediyeleriyie ayni yetki, imtiyaz ye sorurniulukiara

sahip belediyeyi,

i Müdtirlük: Bogazici Imar 5ube Mudurlugunu,

j 5ube Müduru: Bogazici tmar 5ube Müdilrünü,

k MUdtir Yardimcisi: Bogaziçi tmar 5ube Mudurlugiinde, 22.02.2007 tarih ye 26442

sayih Resmi Gazetede yaymlanarak yurUrluge giren Belediye ye Bagh Kurulu1ari ile
lirlikieri Norm Kadro Ilke ye Standartlarina Dair nt4neJjj<

görevpan kadrolu MUdür Yardimcisirn,

5ube Mudurlugunde kadrolu 5efi ifade eder
/ - r
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!IUNCI BOLUM

Teki1at, Görev, Yetki ye Sorumlulukiar

Teki1at

MADDE 4 - 1 Bogaziçi Imar $ube MudUrlugu Idari Tekilati; müdUr, ef, memur,

sözlemeli personel, içi personel ye diger personelden oluur.

2 Birimlerin iç organizasyon yapilannin tekili, söz konusu ilgili mUdiirlugtin teklifi

ye bagli oldugu Ust amirin onayi ile gercekletiri1ecek bir iç dUzenleme ile gecerlilik kazanir.

Mudurlugun Görevleri

MADDE 5- 1 Ruhsat - Iskân ye Izin I1em1eri;

a Proje Onaylarmin yapilmasi,

b Yapi Yikma Belgesi verilmesi

c Temel, temel iistü ye tadilat ruhsati ye istinat duvari ruhsati verilmesi

d Yapi Kullanma Izni verilmesi,

e cati yapim izni ye bahce duvan yapim izni

1 Basit Tamir Izni duzenlenmesi.

g Statik rapor tutulmasi,

h Kat irtifaki ye Kat mUlkiyeti tesis i1em1eri

i Suret ye fotograftasdik ilemleri.

i Mahallen tetkik

2 Harita !le Ilgili Görevleri;

aBogazici OngoriinUm Bolgesi ye Sahil Seridinde ruhsat verilebilecek yapilara kot

kesit belgesi, inaat-istikamet rölövesi dUzenlemek yapi parsellerinin kadastra,i revizyonlari ile

topografik durumlanm saptamak,

bRuhsat almarak inaatina ba1anan yapilann temel Ustu aama1annda konumlarini ye

subasman kotlanm gosteren belgeyi dUzenlemek, inaat bitiminde gerekirse gabari kontrolü

yapmak,

cMudurlugun diger teknik efliklerince stirdürulen ilemlerde gerekli durumlarda

harita hizmetlerinde yardimci olmak Ornegin: Yapi Kontrol Birosunda kadastral adresi

bulunamayan kacak yapilari belirlemek, Mudiirluge bildirilen goçuk, duvar yikilmasi, mail-i

inhidam durumlanndaki yerlerin ada, parsel, tespitlerini yapmak

dMevzuata uygun yola terk, yoldan ihdas, tevhit ye ifraz ilemlerinin plana

uygunluklarrni kontrol edip, bunlara ait dosyalan tamamlamak ye karar aimmak Uzere

Belediye Encumenine takdim etmek,

eYol istikametleriyle ilgili hesabat haritasi dUzenlemek

3 Yapilarin Denetlenmesi Ile Ilgili Görevleri;

a2960 iii Yasa geregi Ongothntm Bolgesi ye Sahil Seridinde kaçak yapilamayi

önlemek ciyJ, i kontroller yapmak,

deva
R elerine uygunlugunu denetlemek ye projesme



cRuhsatsiz veya ruhsat ye ekierine aykiri yapilarla ilgili yasal i1emleri yapmak,

dBelediye EncOmenince verilecek yikim kararlari ile ilgili ilemleri yerine getirmek,

eBogazici OngorUntim Bolgesi ye Sahil Seridindeki mevzuata aykiri yapilarla ilgili

yikim kararlanmn uygulanmasim organize etmek.

fDogal zemine yapilabilecek tabribatlan önlemek ye planda yeil alan statflsundeki

yerlerin korunmasim saglamak,

gCan ye ma! guvenligini tehlikeye duUren yapilan belirlemek ye gerekli önlemlerin

aimmasini saglamak

4 Planlama lie Ilgili Görevler;

aTeklif edilen plan degiikliklerini degerlendirmek ye Bogaziçi Kanununa uygun

ilemlerini yapmak,

bPlan degiikligi için gerekli kamu kurum ye kurululannin gorulerini almak,

cHazirlanan plan tadilatlarini, BUyükehir Belediye Meclisine sunmak,

dMeclis Karan alinan plan tadilatlarini Yüksek Koordinasyon Kurul Karari alinmak

Uzere Bayindirlik ye tskan Bakanligi Teknik Aratirma ye Uygulama Gene! Mudur!ugune

iletmek,

eBogazici Imar Yüksek Koordinasyon Kurul Karan ile onaylanan plan

degiikliklerinin dagitim ye ilan ilerini yapmak,

fKesinleen plan tadilatlarinin tasnif ye ariv ça1imasim yapmak,

gPlan itiraziarini incelemek ye mevzuata uygun olarak degerlendirmek,

hUygulama Imar Planlari ile ilgili tereddUte duUlen konularda gorU oluturmak ye

ilgili mercilerden gorU almak

5 Imar Durumu lie ligili Görevler;

aYazih ye cizimli imar durumu düzenlemek

bKisitlthk belgesi vermek, halihazir harita, kadastral ye imar plani ömekleri çikarmak,

cUygulama liar Plam ile ilgili tereddüte duuIen konularda goru oluturmak ye goru

almak,

dGerekli durumlarda plan revizyonu i1eminin balatilmasim saglamtk.

6 Yapi Tesisatiari lie Ilgili Görevieri;

aYapi Izin Belgesi verilen yapilara ait tesisat projelerinin yurUrlUkteki mevzuata gore
tetkik ederek, onaylamak,

bIsi yahtim projelerini onaylamak ye isi yalitim kontrol belgesi vermek,

cYapilardaki asansörlerin insan, yUk ye yemek taima amacli ilgili mevzuat uyarinca
yilhk periyodik fermi muayenelerini yapmak ye asansOr iletme ruhsati vermek,

dYapi Kullanma Izin Belgesi iskân belgesi verilmesine i1ikin i1em1erde yaplyl
yerinde tesisat yOntinden inceleyerek, yapi muayene raporu dflzenlemek ye projelerini
onaylamak.

MUdürün Görevleri

MADDE 6- 1 MUdürUn gorevleri aagida siralanmitir;

a MUdurlugu Bakana kari temsil eder,

u yOnetiminde tam yetkili ye sorumlu kiidir,

4 çakw ye sOzlii emirlerle ytirutOr,

/ - dirdevk idare ye disiplininden sorumludur,



e Personel arasrnda görev dagilimi yapar,

f MUdUrlUkte ca1ian personelin birinci sicil arniri olup, memur, içi ye diger

personelin baan ye performans degerlendirmesini yapar,

g Mudurlügn calima usul ye esaslanni rner'i rnevzuat cercevesinde belirler,

h MUdürlUk bUnyesinde görev yapan bürolarin turn i ye ilemlerinin zamaninda ye

dogru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrica sorumlu oldugu memur, içi, geçici içi,

sözlemeli ye diger personelin özlük ilemlerinin mevzuat cercevesinde yürUtUlmesini saglar,

i Bogazici Imar ube Mudurlugu ile diger Müdtirlükler ye ilgili birimler arasinda

koordinasyonu saglar,

j Ust birimlerce kendisine verilen diger gorevleri yerine getirmek,

Müdürün Yetkileri

MADDE 7- 1 MUdtirUn yetkileri un1ardir;

a Mudurlugun ilevlerine ilikin gorevlerin, Bakanlik Makaminca uygun gorulen

programlar geregince yurUttilmesi için karar verme, tedbirler alma ye uygulatma yetkisi,

b MUdurlugün ilevlerinin yurutulrnesinde ihtiyac duyulan yeni tedbirlerin ye

yetkilerin alrnmasi için Bakanhk Makamina önerilerde bulunma yetkisi,

c MUdürlUk ile ilgili yazimalarda 1 .derece imza yetkisi,

d Disiplin amiri olarak sorumlu oldugu personele, mevzuatta öngorulen disiplin

cezalarini verme yetkisi,

e MudurlUge bagh cahan1ari denetleme ye karilatigi aksakhklari giderme yetkisi,

f MUdürlük emrinde gorev yapan personelle ilgili yonetmelik cercevesinde sicil

raporu dUzenlernek.

g Mazeretine binaen bir gune kadar mazeret izni vermek ye ödUl, takdirname, yer

degitirme gibi personel ilemleri için bagh bulundugu Genel Sekreter Yardimcisi ile

Bakanlik Makamina önerilerde bulunmak, sorurnlu oldugu turn gorevlilerin yilhk izin

ku1lam zamanlarirn tespit etme yetkisi,

h Gecici sure gorevde bulunamayacagi dönemlerde, rnUdtirluge tayin artlarim haiz

olan personelden birini mudurluge vekâlet etmek üzere belirleme ye makarQin onayina sunma

yetkisi,

i Birimdeki turn personele gorev dagilimini yapma yetkisi,

j Mudurlugunun faaliyet alamna giren konularda ilgili kii, birim ye kuru1ularla

haberleme yetkisi,

k Bakanhk makami tarafindan kendisine verilen gorevleri yerine getirrne yetkisi,

Müdürün Sorumlulukiari

MADDE 8- 1 MUdUrUn sorurniulukiari;

a Belediye Mevzuati, goreviyle ilgili diger mevzuat ye bu yonetmelik ile kendisine
verilen gorevierinin geregi gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamamnda ye geregince
kullarnimasindan, bagli bulundugu Genel Sekreter Yardimcisina kari sorumludur.

Müdür

MADDE 9 - 1 Mudurluge atanma usul ye nitelikieri;

a BUyukehir Belediye Bakammn oluru,

b Tercihen üniversitelerin MUhendislik veya mimarlik dallannda en aö1hI
ogrernm goren Yuksek Ogretim Kurumu tarafindan kabul edii , ifrt çr

veya yUrt mezim olan,
t



c 657 sayili Deviet Memurlari Kanununun atamaya i1ikin maddelerinde ongorUlen

art1an taiyan ye ilgili mevzuata uygun olarak son iki yilhk sicil notu olumlu olanlar arasindan

atamr.

Müdür Yardimcisi

MADDE 10 - 1 Müdürlük bünyesinde yapilan görev dagilimi neticesinde kendilerine

verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yurutür ye yerine getirilmesini saglar. MUdUrlük

makamina kari tam yetkili ye sorumlu kiidir.

Sef
MADDE 11- 1 Müdtirlük bunyesinde yapilan gorev dagilimi neticesinde kendilerine

verilen gorevleri, mevzuata uygun olarak yUrütür ye yerine getirilmesini saglar. Bagli

bulundugu Ust makama kari tam yetkili ye sorumlu kiidir.

UcUNCU BOLUM
çeit1i ye Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 - 1 I bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yUrUrlukteki ilgili

mevzuat hukümleri uygulamr.

Yürürlük

MADDE 13 - 1 Bu Yönetmelik huktm1eri BUyukehir Belediye Meclisinin kabulu

ye yerel bir gazetede ilarn ile yururlUge girer.

Yürütme

MADDE 14 - 1 Bu Yonetmelik hUkumlerini BUyUkehir Belediye Bakam ye

Bogaziçi Imar $ube MUdürü yurutür.
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