
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜLÜĞÜ 

  
  Birim Görev Tanımı 
  

                İmar Birimi: 

1. İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak. 
2. Yetki sınırları dâhilinde her tür ve ölçekteki imar planları, parselasyon planları, ruhsata 

esas jeolojik etütler, hali hazır harita, kontrol ve onay işlemlerini yerine getirmek, 
3. Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, 

Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylatmak, 
4. Köy Yerleşik Alan ve Civarı alanlarının tespitine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve onaya 

sunmak, 
5. 3194 sayılı İmar Kanununa göre belediye mücavir alan sınırı dışında bulunan alanlarda 

yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini vermek, kaçak yapıların denetimi ve gerekli 
cezai işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 
doğrultusunda il belediyesi mücavir alan sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve 
Ulusal Adres Veri Tabanı çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak, 

7. Mülkiyeti idaremiz adına kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre gerekli 
imar planı, tevhit, ifraz ve yola terk ile ilgili iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak, 

8. Köyler için yörelerimize uygun tip konut projeleri geliştirmek, uygulanmasını teşvik 
etmek, 

9. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş 
bildirmek, 

10. Tapu Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek. 
  
  
  

11. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sıralı amirler tarafından talep edilen faaliyet raporlarını 
hazırlamak ve bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısına sunmak. 

12. Vaziyet planlarının tanzimi ve onaylarını takip etmek. 
13. İlimizde turizm hareketlerinin geliştirilmesine yönelik diğer mahalli idareler ve kamu 

kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirmek. 
  
           İnşaat Hizmetleri Birimi; 
  

1. Yapı denetimi görevi verilen, yapım, güçlendirme, bakım ve onarım işlerinin Kamu İhale 
Mevzuatı ve yürürlükteki teknik şartnamelere göre belirlenen fen ve sanat kurallarına 
uygun yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak. 

2. Yapım, güçlendirme, bakım ve onarımlarla ilgili idarenin taraf olduğu idari ve hukuki 
işlemlerde teknik bilirkişilik yapmak, 

3. İdare adına yapı ruhsatı tanzim edilmesi gereken yapıların 3194 sayılı İmar Kanununa 
göre inşaat ruhsatlarının alınması iş ve işlemlerini yürütmek 

4. Sorumluluk alanına giren yarışma ve diğer ihale usullerine göre yaptırılacak olan proje, 
zemin etüdü vb. hizmetlerin sözleşmesine göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 

5. Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Hakkında Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek. 

6. Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak. 
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           Kudeb Bürosu 
 
1. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan Basit Onarım uygulamaları öncesinde 
yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini 
düzenlemek. 
 
2.  Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, Basit 
Onarımların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun 
bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek. 
 
3.  Basit Onarım kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması 
durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek. 
 
4.  Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan 
ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki Basit 
Onarım uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin 
vermek ve denetlemek. 
 
5.  Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan 
hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, 
 
6.  Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve,  restitüsyon ve restorasyon 
projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için 
kullanma izin belgesi düzenlemek. 
  
  
                                                                       
 
7. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan 
inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa 
edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı 
durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek. 
 
8.  Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek. 
 
9.    Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan 
maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek. 
 
10.    21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3.5.1985 
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanuna aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde 
bulunmak. 
 


