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T.C. 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Temel İlkeler  ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 -Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğündeki personellerin 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.   

Dayanak 

MADDE 3 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 

5272 Sayılı Belediye Kanunu, 

3194 Sayılı İmar Kanunu, 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği, 

4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun, 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 

 

 

 

Temel İlkeler 

MADDE 4 –Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 

 a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

 b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

 c) Hesap verebilirlik,  

ç)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esastır. 
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Tanımlar 

MADDE 5 -Bu Yönetmelikte geçen: 

a) Belediye                 :   Küçükkuyu Belediyesi’ni, 

b) Başkanlık               :   Küçükkuyu Belediye Başkanlığı’nı, 

c) Başkan                   :   Küçükkuyu Belediye Başkanını 

d) Encümen                :   Küçükkuyu Belediye Encümenini, 

e) Meclis                    :   Küçükkuyu Belediye Meclisini, 

f) Müdürlük              :   Fen İşleri Müdürlüğü’nü 

g) Müdür                    :   Fen İşleri Müdürü’nü, 

h) Personel                 :   Fen İşleri Müdürlüğü Personelini 

ı) Yönetmelik :   Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Bağlılık 

 

Teşkilat 

MADDE 6 -Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

a. Müdür  

b. Fen İşleri Personeli 

Bağlılık 

MADDE 7 -Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48.Maddesi gereğince varsa 

Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Belediye Başkanına 

veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi 

eliyle yürütür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 8- 

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerinin kamu ve vatandaşların 

taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında; 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve Yönetmelikleri, bu kanunla ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ayrıca diğer ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

 

Müdürlük Yetkisi 

MADDE 9 – Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 

yetkilidir. 

 

Müdürlüğün sorumluluğu 

MADDE 10 -Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca ve Belediye Başkan Yardımcısınca verilen ve 

bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla 

yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Müdürün ve Personelin  görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 11 - 

1-) Fen İşleri Müdürü  

a)Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder, 

b)Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

c)Belediye Başkanının ve /veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, 

yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, gerektiğinde organize edilmesine ilişkin 

dahili düzenlemeleri yapar, 

d)Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlar; başkanlık makamından aldığı talimatları 

yerine getirir, 
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e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere 

planlar,  

f)Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin 

gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur. 

g)Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlar, 

h)Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki kurul, komisyon vb. toplantılara katılarak bağlı olduğu Müdürlüğü 

temsil eder, 

ı)Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi 

şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar. 

i) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın 

planlamasını yapar, 

j) Müdürlüğünün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi 

takip eder ve uygular,  

k) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitimlere 

katılmasını sağlar, 

l) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen 

kararların uygulanmasını sağlar, 

m)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar 

doğrultusunda yürütülmesini sağlar, 

n)Müdürlüğü ile ilgili tüm yazışmalarda yetkisi bulunmaktadır. 

 

(2-)Fen İşleri Personeli 

a)Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer 

ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder, 

b) Kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin kendine yüklediği sorumluluklar dâhilinde Müdürlüğünün 

görev alanına giren aşağıdaki görevleri; geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.  

c) Müdürlüğünün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek 

sonuçlandırır,  

d) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri 

düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,  

e)Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydeder, ilgili birimlere iletir, cevaplandırır ve 

sonuçlandırır, 
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f)Kaçak inşaat yapılmasını önlemek için etkin denetim tedbirlerinin alınmasını sağlar, 

 

g)Yapılan şikâyetleri anında ve yerinde kontrol ederek olumsuzluğu giderir ve şikâyet sahibini   

bilgilendirir, 

h)Ruhsat müddeti içerisinde bitirilemeyen yapılara, yapı inşaat ruhsatı yenileme işlemi yapar, 

ı)Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapar, 

i)Belediye sınırları içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını 

sağlar, 

j)Uygulama imar planlarını veya tadilatlarını yapar/yaptırır ya da ilgililerince teklif edilen plan veya 

tadilatları tetkik eder, 

k)3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesi gereği, hazırlanan imar planı tekliflerini Belediye Meclisinin 

onayına sunar, Bu konular ile ilgili İmar Komisyonu ve Meclis toplantılarına katılır ve plan 

değişiklikleriyle ilgili teknik sunum yapar, 

l) İlgili Kurum görüşlerinin teminini sağlar, 

m)Planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan 

itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesini sağlayarak, meclis kararı sonrası 

işlemlerini yapar, 

n)Belediye sınırları içerisinde Resen veya talebe bağlı olarak ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas taleplerini 

incelemek ve belediye encümenine sunarak takibini yapar ve  muhataplarına tebliğini sağlar, 

o)Adres kayıt sistemi çalışmaları kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen adres 

bilgilerinde meydana gelen değişmeleri izler, eksik veya hatalı tespitleri düzelterek, bilgilerin 

güncellenmesini sağlar, 

ö) İlgili kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda imar durumu belgesi hazırlar. 

İmar planı üzerinde işler, İlgililerine yasal süreler içerisinde tebliğini yapar, fiziksel ve sayısal ortamda 

arşivler, Hazırlanan imar durumu belgelerinin imar planı ile uygunluğunu kontrol eder, 

p)Mimari, statik, avan, makine ve tesisat projelerini tasdik ederek Yapı İzin Belgesi (Ruhsat) düzenler, 

r)Tamamlanan yapılara Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi düzenler, 

s)Belediye Birimlerine, imar mevzuatı kapsamında gerçekleştirdikleri fiziki mekanı ilgilendiren 

projelerinin proje ve/veya yapım aşamalarında gerekli desteği sağlar, 

ş)Yeni yapılacak binalar için proje kontrolleri yapılan projelerin ve eklerinin 4708 sayılı Yapı Denetim 

Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tamam olduğunu kontrol ederek dosyalarını kabul eder, 
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t)4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğine göre yapı denetim kuruluşlarının 

hakkediş işlemlerini yapar, 

u)Yapı Denetim kuruluşlarında görevli personel ve müteahhit değişikliklerini Bakanlığa bildirir, 4708 

sayılı kanuna aykırı binalara, yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve 

mühendislerden birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi durumunda yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı 

durdurur, 

ü)Yatırım programına alınan her türlü yatırım işlerinden, Yol açılması, yapılması ve düzenlemesi, her 

türlü alt yapı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işlerini tamamlar,İhaleli işler 

kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi,taş kaplaması yapımı, tretuvar yapımını sağlar, 

v)Kanalizasyon şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlar, 

y)Vatandaşlara ait kazıları inceleyerek  kazı ruhsatı düzenler, kontrol ve kabulünü yapar, 

z)Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneğini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivler, 

Arşivdeki evrakların ve dosyaların daha düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemlerin alınmasını 

sağlar. 

 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. 

 

Yürürlük  
MADDE 13- Bu yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakiben 

yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  
MADDE 14 -Bu Yönetmelik hükümleri, Küçükkuyu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.  

 


