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BÖLÜM ]
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlaı ve İlkeler

adı geçen

Amaç
MADDE l - Bu-yönetmeliğin amacı, Emlak ve istimlak Müdiirlüğüniin görev, yetki vesorumlulukları ile çalışma usul ve esaslannı diizenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Emlak ve istimlak Müdİirlüği,indeki personelin görev, yetki vesorumlulukları ile çalışma usul ve esaslannı kapsaı.

Dayanak
MADDE 3 - Bu yönetmelik, 5.393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir BelediyesiKanunu ve ilgili mevzuat hiikümlerine ijtinaden hazırlanmıştıı.

Döşemealtı Belediyesini
Döşemealtı Belediye Başkarunı
Emlak ve İsıimlak Müdiirlüğtinü
Emlak ve İstimlak Müdiirünü
Belediyeyi ilgilendiren kanun, tiizfü, yönetmelik, genelge ve tebtiğini
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gcirev ve Çalışma'ftlneİİıeliğini ifade eder.

ilkeler
MADDE 5 - Yiiriirliikteki meızuat ve belediye başkanın,n belirleyeceği esaslar çerçevesinde,belediye misyonu, vizyonu ve belediyenin ııeaeneı oo!-ıtr.*au ytı.tiriım"ı.i-...)rüo ,yg*olarak çalışmak.

*,..*luuo-,k 
Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak, çalışanlann kuruma bağlılığını

_ Hizmet kalitesini iyileştirmek, tiim
yapılmasını sağlamak,

iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında

Mevcut kaynakları en verimli şekilde kullarımak, hizmet maliyetlerini düşiirmek, zamandantasarruletmek ve zıımanl doğru kullanmak
Belediye personeli ve halkımızın- Belediye ve Müdiirlüğe olan güven duygusunu geliştirmek,hizmet alanların şikAyetlerini ortadan ka|dırard *.."*ly.uru sağlamak.Hızlı, kontrollü ve otomatik bir ewak .irt.ri- oirşr..ak, müdürlük iş ve işlemlerininyapılmasında teknoloji yi azami seviyede kullanmak,



BÖLÜM II
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 6 -Emiak ve istimlak Müdiiılüğü bir Müdiir, iki Birim ve bu birimlerde görevli yeterikadar personelden oluşur.

- Müdtir
- Teknik personel
- İdari personel

Bağlılık
MADDE 7 - Emlak ve İstimlak Müdiirlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği BaşkanYaıdımcısına bağlıdır.

BÖLÜM III
Görev, yetki ve sorumlulukları

Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 8 _

Emlak ve istimlik Müdiirlüğü Belediyeye ait taşınmazlann kayıtlannın dıizen]i olaraktutulmasl, takiP ve kontroliiniin ,ugl*ru.,, İ<ullanış şekillerlnin tespit Jn; önerilerdebulunulması ve değerlendirilmesi ile ilğli iş ," İşl"ml".İ yapa..

. BelediYe mülkiYetindeki.talıllazlaln satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bun]ar üzerindesınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yıırii.ı*t. uuı*ar,'m"r^at iİ.i.irj. y:tı.t,..ı.,

şüyulu yerlerin nza en veya mahkeme yoluyla şüyusunun giderilmesini temin etmek vesatışlara iştiraki sağlamak,

BelediYeYe ait veYa tasamıfundaki taşınmaz malları, tesisleri, büfe ve büfe yerlerini kirayaverne ve tahliyesine ilişkin iş ve işlemleri ytlhtm"k.

_ Taşınmaz satışı, tahsisi, trampasl ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin tapu dairelerindeki tiimişlemleri yerine getirmek,

, -5393.sayıh 
Belediye Kanınu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı ihale kanunu,2942sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4650 Kamulaşh..u r**unau o.glşltıiı. İ"p,ıu,,^rrİ"aui. tununve saYılı Yasalar ve diğer yasalar çerçevesinde taşınmaz mal alııİı've d;İ;;;;şİemleri ileBelediye Başkanınca verilen diğeı görevleri yürüt;k. -

, . 2886 sayılı yasa hiikümlerine göre müstakil
hazırlamak ve sonuçlandırmak,

veya hisseli taşınmazların satış işlemlerini

Belediyenin hissedarı bulunduğu gayrimenkullerin; 3l94 sayılı yasanın l7. Maddesine göreParsel hissedarlarına hisse satışını yapmak, turnrıuştr.rn, kunrn, kupramındaki kıymet takdir vediğer komisyonların kurulmasınrcuğüumuk, 
-



Imar planı uygulamasında yol, yeşit alan veya kamuya tahsisli yerler İ.izerinde kalan
gecekondu sahiplerine arsa tahsisi işlemlerini yürütmek,

KiraYa verilecek taşınmazlann kira sözleşmelerini ve şartnamelerini hazırlamak,
sözleŞme/Şartname hiiki.imlerine 

_ 

uyulup uyulmadığını kontrol 
"t."k, uy-uy*ların tahliyesinİ

temin için ilgili birimleri bilgilendirmek,

Kamu yarannın gerektigi hallerde gerçek ve özel hukuk tiizel kişilerinin mülkiyetinde
bulunan taŞınmaz mallarının Döşemealtı Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işİemleıi,
kamulaŞtırma bedelinin hesaplanması için takdir komisyonu oİuşturulması, İuİrr11- malın ve
irtifak hakkınln idare adına tescilini, kullanılmayan taşııım.v mahn geri veİilmesini idareler
aıasında taŞınmaz mallann devir işlemlerini, karşılıklı hak ve ytütımltıltıkler ile bunlara dayalı
uyuşmazhkların çöziim usul ve yöntemlerinin belirlenmesini sağlamak.

KamulaŞtırılacak saha içinde (yol, yeşil alan, park, pazar yeri vb.) kamulaştırmaya tabi tesisi
oluP, 

_ 
olmadığını varsa plan i.izerinde tespitini istemek. Kamulaştırılacak alhların çaplarının

ÇıkarılıP, taPu kayıtlarını temin etmek, Kamulaştınlacak yerin kİymet takdirini yaphrmak ve
işlemlerini sonuçlandırmak,

_ KamulaŞtırma tebliğ, ferağ, tescil, tahliye, iş ve işlemlerini ytirütmek, sonuçlanmasınr temin
etmek,

Müdürün Görevleri
MADDE 9-
A) Kuruluş içindeki yeri

Emir Alacağı Makam : Belediye Başkanr ve Belediye Başkan Yardımcıları
Emir vereceği personei : Müdiirltit personeli

B) Görev, yetki ve sorumlulukları
BaŞkanlık makamınca müdürlüğe verilen yetkileri kullanarak bu yönetmelikte belirtilen tiim

görevlerin yerine getirilmesini sağ]amakla yfüümlü olup, Başkanlık Mak'amına kaışı .o-.nıudu..
Müdi.irltik faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
BaŞkanlık makamından alacağı tiim emirleri Mtldtlrliik personeline iletmek, uygulanmasını

sağlamak.
Müdiiıliik personelinin çalışmalarını diizenlemek ve denetlemek.
Müdiirliik personeli arasında göıev ve iş böli,imi,inü yapmak.
Müdürlük Personeline ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet içi eğitim çalışması yapılmasını

sağlamak.
Mer'i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra

edilmesini sağlamak.

Emlak ve İstimlak Biriminin Görevleri
MADDE l0-
A) Kuruluş içindeki yeri
Emir alacağı makam : Müdür
B) Görev yetki ve sorumlulukları
Meınurlar, teknik elanıanlar - ve diğer personelin görev. !,elki ve sorunıluluklarıüstleriüı yaptlğı göre,ı, biilüınüyle ken<iisine tevJi eclilen işü..ii nıevzıiata ,1.grn oıoit ,u,, u"zamanında yapmakla görevlidir. Müdiiriın verdiği görevleri iiinu u" titlzıltL;!İ;;;;.k,



talİmatlarına uymak, müdiirlüği.imiizg mi,lracaat edenlerin ve gelen evraklaırn cevaplandırılarak
takibini sağlamaktır. Emlak ve İstimlak Müdtirlüğtindeki iş ve işlemler Müdtır tarafindan
diizen]enen Plan dahilinde yilrütülür. Müdürlükte g<lrevli tİim peİsonel, kendilerine verilen
görevleri yasa ve yönetrnelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BÖLÜM IV
Çalışma Esaslaıı Ve İşleyişi

Görevin planlanması
MADDE 1 1 - Müdürlük biinyesinde birimlerin yapacağı tiim işler ihtiyaç, talep ve öneriler dikkate
alınarak müdiir taraflndan veya görevlendireceği personeller tarafından planlanır ue uygulanması
iÇin birim iÇinden yeterli personel görevlendiıilerek sorumlulan beliıİenir. Verilen görevlerin
zamanında yapılma§ı sağlanır.

Görevin ytirütülme ve Denetim
MADDE 12 - Müdürlük Çahşmalan kişilere bağlı kalrnmadan mevzuata uygun yazıh kurallara göre
yiirütülmesi esastır. Bu durumdan tiim ilgilileı amirlerine karşı sorumludur.

Müdi.irlüğün bütiin iş ve işlemleri her zaman başkanlık makamı ve müdtiri,in denetiminde
Yİirütülür. AYrıca teftiŞ ve denetimle görevlendirilen kişiler tarafındaıı da her an denetim yapılabilir.
Bu tür teftiş ve denetimlerde denetimcilere yardımcı olunması personelin görevidir.

Yazışmalar
M4DDE 13- Müdürlüği,in ilgili birimine havalesi yapı|an yazı, dilekçe vb. evrak Gelen evrak
defterine kaydı yapılır. stiıesi içersinde gecikmeye mahal verilmeden gereği yerine getirilir.

BelediYenin diğer müdiiıliikleriyle yazışmasında doğrudan müdtırtin imzasıyla yapılabilir.
Müdürliikler arasındaki yazışmalar öncelikle ele alınır ve sonuçlandınlır.

Arşivleme:
MADDE 14_

Müdi,lrliikte müafazası gereken tüm evraklar arşiv memuıu veya müdürün görevlendireceği
Personel tarafından arşiv yönetmeliği doğrultusunda müdilrli,ik arşivinde müafaza edilir. Arşiv ve
arŞivleme ile arŞivdeki demirbaş eşya ve evraklann müafazasından doğrudan görevli personeller
ile diğer birim personelleri sırah amirlerine kaışı sorumludur.

İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE l5 - Tüm müdürlük personeli gerek birim içi gerekse diğer müdürlükleriyle tam bir uyum
ve işbirliği içerisinde iletişim ve koordinasyonu sağlayarak çalışmakla ytikümludiir.

_ Birden fazla belediYe birimini ilgilendiren iş veya görevlerde koordinatör müdürlük başkanlık
makaml tarafından belirlenir.

BöLüM V
ortak Hiikümler

Müdürlük Bütçesi
MADDE 16- 50l 8 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağnsına istinaden,

#İİ:'*il"Hİ:aasanlarını 
hazırlamak ve siiresi içerisinde ıııaıl rıizmetıEr ıauotıtgtı,n.



Değişiklik Teklifi
MADDE 17- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması
işlemi Yazı İşleri Müdi.lrlüğüniin koordinesinde gerçekİeştirili r.

BÖLÜM VI
Diğer Hiiki.imleı

Y unİluK
MADDE 18 - Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yiiriirlüğe girer.

Yiirütme
MADDE 19 - Bu yönetmelik hi.ikiimleri Belediye Başkanı tarafından ytirütültiı.


