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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

                                        Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 

Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Buca Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım 

Müdürlüğü’nün Hukuki Statüsünü, Teşkilat Yapısını, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını, 

Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek ve hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde 

yürütülmesini sağlamaktır. Bu yönetmelik Buca Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünde 

görevli personelin görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 18/m maddesine ve “Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin 

Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar’’ hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
  

Tanımlar 

MADDE 3 

Yönetmelikte adı geçen;    
a)İ.B.B.   : İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni,                                                                                                                                                                                                                        

b)Belediye  : Buca Belediyesi’ni, 

c)Meclis  : Buca Belediyesi Meclisi’ni, 

ç)Encümen  : Buca Belediyesi Encümeni’ni, 

d)Başkanlık  : Buca Belediye Başkanlığı’nı, 

e)Başkan  : Buca Belediye Başkanı’nı, 

f)Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısı’nı, 

g)Müdürlük  : Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nü 

ğ)Müdür  : Kentsel Tasarım Müdürü’nü, 

h)Personel  : Kentsel Tasarım Müdürlüğü personelini, 

ı)R.R.R. Projesi : Röleve, Restitüsyon, Restorasyon projelerini, 

i)Koruma Kurulu : İzmir bir numaralı ve üç numaralı (Yenileme Alanına Özel) 

                                     Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunu,  ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

                                                           Kuruluş ve Teşkilat 
 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 03.09.2014 Tarih ve 2014/129 Sayılı Meclis Kararı ile 

ihdas edilmiştir. Müdürlük 27.01.2015 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlük, teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekilde oluşmaktadır. 
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a)Müdür 

b)Şef 

c)Teknik işler ve proje servisi 

ç)İdari İşler servisi 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile 

koordineli olarak çalışır. 

 

Bağlılık 

MADDE 6 

Müdürlük Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. 

 

                                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
                                                   Görev, Yetki, Sorumluluklar 

 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7 

 a)Buca Belediyesi sınırları içerisinde kamusal alanların daha yaşanılır ve estetik 

hale getirilmesi için kentsel tasarım projeleri üretir ve/veya ürettirir. 

 b)Buca Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan kent mobilyaları tasarlar 

ve/veya tasarlattırır. 
 c)İlçe genelindeki estetikten uzaklaşmış bina cepheleri için cephe düzenleme 

projeleri üretir ve/veya ürettirir. 

 ç)Halkın kentsel tasarım ve kent estetiği konusundaki duyarlılığını arttırmaya 

yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapar ve/veya yaptırır. 

 d)Kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesini sağlayacak nitelikte sosyal 

projeler hazırlar, uygular ve/veya hazırlattırır, uygulattırır. 

 e)Bu amaçla, çeşitli yayın, harita, broşür, kentsel tasarım kılavuzu, kitapçıklar 

hazırlar ve/veya hazırlatır. Ayrıca bu konuda eğitimler alır/ verir ve sergiler düzenler. 

 f)Müdürlük çalışmalarını destekleme amacıyla kentsel tasarım, sokak 

sağlıklaştırma, kent mobilyaları tasarımı gibi konularda yarışmalar düzenler, yurt içi ve yurt 

dışında düzenlenmiş yarışmalara ve/veya etkinliklere katılır, bu amaçla baskı, yayın vb. 

hazırlıkları yapar ve/ veya yaptırır. 

 g)Personelin gelişimi için, kurs ve seminerler ile yurt içi-yurt dışı inceleme 

gezilerine katılım sağlar. 

 ğ)Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğunda ki, proje ve uygulamaları 

denetlemek, kontrollüğünü yapmak ve/veya yaptırtmak. 

 h)Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere yurttaşlarla ortak akıl 

çerçevesinde, kent yaşamının iyileştirilmesine yönelik fikir ve uygulama projelerinin 

geliştirilmesini ve/veya ihtiyaç duyulması halinde Başkanlık Olur’u alınarak, fikir ve 

uygulama projeleri komisyonu oluşturmak ve koordine etmek ve yürütmek. 

 ı)Fikir ve uygulama projeleri komisyonundan gelen fikir ve projelerin mevzuat ve 

yönetmelikler kapsamında değerlendirmek ve uygulama stratejisini belirlemek üzere ilgili 

Başkan yardımcısı başkanlığında, ilgili birim amirlerinden oluşturulacak Kentsel Tasarım 

Koordine ve Değerlendirme (teknik ve sosyal nitelikli) Komisyonu oluşturulmasını sağlamak 

ve koordine etmek. 
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Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

 a)Müdür, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün yönetiminde yetkili ve sorumlu olan 

kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir. 

b)Müdür, müdürlüğün görevlerinin yerine getirilmesinde bağlı olduğu, Belediye 

Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına ve/veya yürürlükteki mevzuatlara karşı 

sorumludur. 

c)Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konular ile ilgili görevleri, Belediye 

Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda yasal mevzuat 

hükümlerini kapsamında, yerine getirir. 

 ç)Müdürlüğün görev kapsamındaki tüm konularda personeli ile ilgili yetkilendirme 

ve görevlendirmeleri yapar, işlerin koordinasyonunu sağlar, faaliyetleri denetler, varsa 

aksaklıkları giderir. İş bölümünü yapar ve verimliliği sağlar. 

d)Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili (günlük ve yıllık izinlerinin 

kullandırılması, sicil raporları, sosyal haklar, terfi, disiplin cezası, vb.) yetki ve sorumluluk 

dâhilindeki işlemleri yürütür. Onaylar. 

e)Gelen ve giden evrakı inceler. İlgili personele veya birim şefine havale eder ve 

imzalar. 

 f)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını koordine 

eder ve ilgili birime sunar. Gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst 

makamlara sunar. 
g)Müdürlüğün stratejik plan ve performans programını hazırlar. Hedefleri 

gerçekleştirir. 

ğ)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 32.maddesinde belirtilen, harcama yetkilisi sıfatı ile Müdürlük bütçesinde 

öngörülen harcamaları yapmakla ve aynı kanunun 33. maddesinde belirtilen gerçekleştirme 

görevlisini görevlendirmekle yetkilidir. 
h)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük 

dâhilinde görevlerini değiştirmekle yetkilidir. 

ı)Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve 

yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar 

kurmak, haberleşme ağı kurmakla yetkilidir.   

i)Müdürlük görev kapsamında, ihtiyaç duyulan özel faaliyet alanı ya da konuları 

olduğunda, bunlar ile ilgili olarak, yönetmelik çıkartılması teklifinde bulunmakla, Belediye 

karar organlarından karar aldırmakla ve/veya Başkanlık Olur’u almakla yetkilidir. 

 

Şefin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

a)Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin 

Müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılması ve/veya yaptırılmasını 

sağlamak. 

b)Müdürlük görevlerinin yürütülmesi sırasında, personelin mesaiye riayetini kontrol 

etmek. Bu amaçla gerekli önlemleri almak. Sözlü uyarıları yapmak. Sözlü uyarıları dikkate 

almayan personeli tutanakla müdüre bildirmek. 

c)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin yerine getirilmesinde Müdüriyet, 

Başkanlık Makamı ve Belediye karar organlarınca onaylanan programlar doğrultusunda 

mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

ç)Şefliğinde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde 

koordine etmek, planlamak. Personelin verimli ve tertipli çalışması için gerekli önlemleri 

almak. 
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d)Müdürlük sorumluluğundaki alanlarının ve bürolarının emniyetini sağlayıcı 

tedbirleri almak ve yürütmek. 

e)Tüm yazışma, bordro veya tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir biçimde 

yürütülmesini sağlamak. 

f)Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların her yılbaşı 

dökümünü ve sayımını yapmak ve/veya yaptırmak. 

g)Müdürlükçe yapılmasına karar verilerek kendisine iletilen kentsel tasarım projelerini 

birimdeki teknik elemanlarla birlikte hazırlamak ve/veya hazırlatmak. Tamamlanan projelerin 

kontrolünü yaptırmak. İlgili birimlere zamanında ve eksiksiz olarak iletilmesini sağlamak. 

ğ)Uygulanmakta olan kentsel tasarım projelerini denetlemek, denetlettirmek, uygun 

olmayan işlemler varsa idarelere veya kişilere yazılı olarak bildirmek. Kentsel dönüşüm 

kapsamına alınan giren ve süresi içinde yıkımı tamamlanmayan yapıların yıkımlarının 

gerçekleştirmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne yazı ile bildirmek. 

h)Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım 

kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesi ve takibini yapmak. 

ı)Müdürlüğün kullanımındaki telefon faturaları ödemesi, yarışma evrakı kargo ücreti 

ile basın, yayın vb. işlemlerle ilgili ücretlerin zamanında tahakkuku ve gereğinin yapılmasını 

sağlamak. 

i)Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmede avans 

alma ve kapatma işlemlerini düzenlemek, yasal süresi içinde sonuçlandırmasını ağlamak. 

j)Müdürlükte kullanılan malzemelerin ve araç gereçlerin tasarruflu kullanılması için 

gerekli uyarıları ve denetimleri yapmak. 

k)Müdürlük görevlerini yerine getirilmesi için iş bölümü ve dağıtımını yapmak. 

l)Şef görev ve yetkileri kapsamında yaptığı faaliyetlerden dolayı Müdüre, Başkan 

Yardımcısına, Başkana ve yürürlükteki mevzuatlara karşı sorumludur. 

 

Birimlerin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 10 

Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli 

evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini ger-

çekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. Uygulama-

larda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Teknik İşler ve Proje Servisi 

Şehir ve bölge plancısı, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, mimar, 

inşaat mühendisi, donanım ve yazılım teknisyeni ve konu ile ilgili bölüm mezunu teknisyen 

ve teknikerlerden oluşur. 

  Görev, yetki ve sorumluluğu 

a)Belediye Başkanlığı adına kendisine havale edilen her türlü evrakı incelemek ve 

yürürlükteki kanunlar doğrultusunda gereğini yaparak sonuçlandırmak 

b)Belediyenin yetki alanı içinde bütçe ve ihtiyaç durumuna göre belirlenmiş Kamusal 

Mekanların Kentsel Tasarım Projelerini yapmak veya yaptırmak. 

c)Kentin tarihi dokusunun korunması amacı ile tek yapı ölçeğindeki projelerin, sokak 

sağlıklaştırma projelerinin, arkeopark ve büyük ölçekli tarihi alan çevre düzenleme 
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projelerinin tasarımını yapmak ve/veya yaptırmak, gerektiğinde uygulamalarını denetlemek, 

uygun olmayan işleri şefe yazılı olarak bildirmek. 

ç)Kentsel tasarım ve tarihi doku ile ilgili projelerin hazırlanması sırasında 

karşılaşılabilecek sorunları önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak ve çözüm 

önerilerinde bulunmak, ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak işlerin hızlanmasını 

sağlamak. 

d)Kent estetiği ve korunması gerekli tarihi doku yönüyle öncelikli olan alanlarda, 

görsel kirliliğin önlenmesi açısından gerekli tespit çalışmalarını yapmak. Bölgenin ve 

yapıların özellikleri ile önemlerini vurgulayıcı raporlar hazırlamak. Bu raporlar 

doğrultusunda, idarenin ve yasaların izin verdiği alanlarda kentsel tasarım projesi hazırlamak 

ve/ veya hazırlatmak. 
e)Kent bütününde korunacak tarihi ve doğal sit bölgelerinde ve Yenileme Alanlarında 

yapılacak çalışmalarda belediyenin ilgili diğer müdürlükleri ve İ.B.B. ile Koordineli olarak 

çalışarak Kentsel Tasarım Projeleri yapmak ve/veya yaptırmak. 

f)Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla, 

ihtiyaç duyulan önlemlerin Proje Tasarımı sırasında düşünülmesi ve bu konuda standartlar 

geliştirilmesi için araştırma ve çalışmalar yapmak ve projelere bunu yansıtmak, 

g)Müdürlük çalışma alanlarına giren konularda kent halkının bilgilenmesini sağlamak 

amacı ile çeşitli yayın, harita, broşür, kentsel tasarım kılavuzu, kitapçıklar hazırlamak veya 

ayrıca bu konuda eğitimler almak. 

ğ)Kentlilik ve tarihimizi koruma bilincinin gelişmesini ve yayılmasını sağlamak amacı 

ile çeşitli eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Toplantılara, 

seminerler ve çalıştaylara katılmak. Farkındalık yaratıcı çalışmalar yürütür. 

h)Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda kendi uzmanlık alanında, verilen 

görevleri yerine getirmek. 

  ı)Müdürlükçe yürütülen projeler kapsamında kentsel tasarım projesi, mimari proje, 

statik, mekanik ve elektrik projelerinin, vb. doğrudan temin yöntemiyle elde edilmesine 

ilişkin şartname hazırlığı, yaklaşık maliyet hesabı ve kontrollük ve kabul işlerini yürütür. 

  i)Müdür veya şef tarafından havale edilen evrakların gereğini yapmak. 

j)Kentsel dönüşüm kapsamına alınan giren ve süresi içinde yıkımı tamamlanmayan 

yapıların yıkımlarının gerçekleştirmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne yazı ile bildirmek. 

 

İdari İşler ve Arşivleme Servisi  

 a)Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda kendi sorumluluk alanında, 

verilen görevleri yerine getirir. 

  b)Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar. 

 c)Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların 

gerekli yerlere ulaşmalarını sağlar. 

 ç)Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar. 

  d)Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar. 

  e)Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini gerekli olan kayıtlara alır ve takip eder. 

  f)Müdürlük personelinin özlük haklarının gerekli olan kayıtlara alır ve takip eder. 

 g)Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk 

işlemlerini yapar. 

  ğ)Müdürün veya şefin kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim 

içerisinde düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar. 

  h)Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım 

kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesini, kaydını ve takibini yapar. 
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  ı)Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, yolluk 

avans evrakını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını ve avansın zamanında kapatılmasını 

sağlar. 

  i)Taşınır Mal Yönetmeliğince verilen görevleri yerine getirir. 

  j)Müdürlüğe gelen ve müdürlükçe hazırlanan yazıların, Standart Dosya Planı 

uygulamaları doğrultusunda elektronik belge yönetim sistemine kayıt edilmesini, ilgili 

birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesini, eksiksiz olarak dosyalanarak muhafaza 

edilmesini sağlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                                                         Denetim 

 

MADDE 11 

Müdürlük çalışmaları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük 

Belediye Başkanının talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme 

ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

                                                            Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 12 
Müdürlüğün, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, Müdürden sonra gelmek, Müdüre 

karşı sorumlu olmak ve sınırları belirtilmek suretiyle Müdürün teklifi üzerine Belediye 

Başkanı onayı alınarak imza yetkilisi görevlendirilebilir. 

 

Hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 13 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürütme 

MADDE 14 

Bu yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 15 

Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Kanun’un 18/m bendi gereği, Buca Belediye Meclisi’nde 

kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanun’un 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya 

diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


