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T.C. 
DERĠNCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 
EMLAK ve ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV ve ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ 
 
 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
 Amaç 
 Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
  
 Kapsam 
 Madde 2- (1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki personelin görev, yetki 
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
  
 Dayanak 
 Madde 3-(1) Derince Belediye Meclisinin 03.05.2007 tarih ve 11 sayılı kararı ile kurulmuş 
olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 
  
 Tanımlar 
 Madde 4-(1) Bu yönetmelikte geçen: 
 a) Belediye : Derince Belediyesi’ni, 
 b) Başkanlık : Derince Belediye Başkanlığı’nı, 
 c) Büyükşehir : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni, 
 d) Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü, 
 e) Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürü’nü, 
 f) Yönetmelik : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini 
ifade eder. 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
TeĢkilat ve Bağlılık 

 
 TeĢkilat 
 Madde 5-(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Personel yapısı aşağıda belirtilen 
şekildedir. 

a) Müdür 
b) Mühendis     
c) Tekniker          
d) Büro Memuru         
e) Şoför 

   (2) Müdürlüğün teşkilat yapısı; müdür, mühendis, tekniker ve diğer 
personellerden oluşur. 
   (3) Müdürlüğün iç organizasyon yapısının teşkili; söz konusu birimde görevli 
teknik bir personelin, hazırlayacağı teklif, bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç 
düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 
  
 Bağlılık 
 Madde 6-(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği 
Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 
 Müdürlüğün Görevleri 
 Madde 7-(1)Müdürlüğün Tanımı; T.C. Derince Belediyesi’nin amaçları prensip ve 
politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, 
Emlak ve İstimlak ile Harita işleri ile ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir 
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kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı faaliyetler yürütmekten, vatandaşları imar, harita ve emlak 
konularında sağlıklı bilgilendirmekten, problemli konularda araştırma yapmaktan ve sonuçta çözüm 
yolları üretmekten, hazırlanacak projelere alt yapı desteği sağlamaktan, ve arazi ve arsa üretme 
çalışmalarını yürütme hakkında Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olan müdürlüktür.  
   (2) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir. 
  a) Belediyeye ait inşaat, park ve bahçe, yol düzenlemeleri ile diğer faaliyetlere ait harita   
       çalışmalarını tabanını teşkil edecek fiili durum tespitleri yapmak ve bu tespitler doğrultusunda   
       söz   konusu yerlerin haritalarını oluşturmak. 

b) 2981/3290 ve 3194 sayılı kanunun 18. Maddesine göre imar uygulamaları için 
ihaleler yapmak.Gerekirse kendi imkanları ile bu uygulama işlerini yapmak. 
c) Plankote, inşaat istikamet rölevesi  hazırlamak. Bina aplikasyonu yapmak. 
d) Kamulaştırma çalışmalarını  yapmak. 
e) Belediyemize ait gayri menkullerin envanterini tutmak, izlemek ve 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu gereğince satışı ve kiralanması işini yapmak.Kira gelirlerini takip etmek. 
f) 18.Madde uygulamasından(imar düzenlemesi) kaynaklanan belediye hisselerini 

satmak, 
g) Belediye  lehine olan ipotek bedellerini almak, belediye aleyhine olan ipotekleri 

ödemek, bedele dönüştürülen yerlerin bedelini ödemek. 
h) 2981 ve 3290 sayılı yasanın 10. maddesi gereği Maliye Hazinesinden belediyemize 

devir olan tapu tahsisli yerlerin satışını yapmak. 
I) Yapılan haritaları ve plan paftalarını talep edenlere (vatandaş ve tüzel kişiler) ücret 

karşılığında vermek. 
j) Hisseli parselleri, sahiplerinin talepleri ile imara uygun olacak şekilde müstakil tapuya 

kavuşturmak ve oluşan tapuların dağıtımını yapmak. 
k) Yol eksenleri, kırmızı kot hesabı ve yol projelerinin altyapısını hazırlamak. 
l) İmar planları, ıslah imar palanları ve tadilat planları ile halihazır haritaların 

arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak.  
m) Kent Bilgi istemi ile ilgili alt yapı çalışmalarını yapmak ve sürdürmek.İnternetten 

online harita ve imar durumu yayımı projesinin sürekliliğini sağlamak. 
n) Müdürlüğün yetkisindeki konulardan Mahkemeye intikal etmiş olanları takip etmek ve 

karara bağlanmış davalar var ise gereğini yerine getirmek. 
 

Müdürlük Yetkisi 
Madde 8-(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 

5393 sayılı Belediyeler Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm 
görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

 
Müdürlüğün Sorumluluğu 
Madde 9-(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu 

yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve 
çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 
Madde 10-(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil 

eder. 
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını 

düzenler. 
(3) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük 

personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir. 
(4) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 
(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 
(6) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca 

kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
(7) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle 

ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde 
güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatlerini gözetmek yolundaki görüşlerini 
belirtmekten, alanıyla ilgili fakat devamlılık arz etmeyen işleri icra etmekten, belediye web 
sayfasında ilgili bölümlerdeki çalışmaları yürütmekten konusuyla ilgili vatandaşlardan gelen 
şikayet, teklif vb. konuları kısa zamanda çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini 
sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan sorumludur. 

(8) Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 
(9) Kendisine direkt bağlı bulunan; 
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Mühendis 
Tekniker 
Büro Memuru ve diğer personele nezaret eder. 
 

  (10) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimatı yapmak, 
 (11) Müdürlüğün bütçesinin hazırlanması, personelin özlük hakları, demirbaşların 
kayıtlarının tutulması ve tahakkuk işlerinin yürütülmesini sağlar. 
 (12) Kurum içi ve dışı bildiri, duyuru, genelge vb. bilgi ve belgelerin personele 
iletilmesini ve bilgilenmelerini sağlamak. 
 (13) Personelin iş, bilgi ve verimliliklerinin artırılması konusunda gerektiğinde eğitim 
vermek veya eğitim aldırmak. 

  (14) Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak, 
  (15) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır. 
   
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ĠĢbirliği ve Koordinasyon 

 
  Müdürlük personeli arasında iĢbirliği 
  Madde 11-(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, 

Müdür tarafından sağlanır. 
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra 

müdüre iletilir. 
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 
(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, 
yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye 
devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri 
yapılmaz. 

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim 
amirinin  hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 
Diğer kurum ve kuruluĢlarla koordinasyon 
Madde 12-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. 
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik,Kaymakamlık, Büyükşehir 

Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; 
Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan 
Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

 
 
 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
Evraklarla Ġlgili ĠĢlemler ve ArĢivleme 

 
    Gelen ve Giden evraklarla ilgili yapılacak iĢlem 

Madde 13-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili 
personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla 
yükümlüdür. 

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve Giden 
evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili 
Müdürlüğe teslim edilir.(Bu işlemler Belediyede dijital ortamda yapılırsa buna dağıtım ve kayıt 
yapılır) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. 

 
 
 
ArĢivleme ve dosyalama 
Madde 14-(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre 

tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından müdürün 

görevlendirdiği arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. 
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(4)Dosyalama işlemi aşağıdaki gibi konularına göre ayrı ayrı yapılır. 
a) Gelen evrak 
b) Giden evrak 
c) Müdürlükler arası gelen evrak 
d) Müdürlükler arası giden evrak 
e) Kamulaştırma evrakları 
f) Kiralama evrakları 
g) Bedelsiz devir evrakları 
h) Belediye hissesi satış evrakları 
ı) İhale evrakları 
i) Her mahalle için ayrı olmak üzere İnşaat İstikamet Rölevesi ve Plankote 
j) Her mahalle için ayrı olmak üzere Yapı Aplikasyonu 
k) Her mahalle için ayrı olmak üzere Temel Üstü  
l) Her mahalle için ayrı olmak üzere ipotek terkin yazıları 
m) Haciz kaldırma yazıları 
n) İmar uygulama bölgelerinin resmi evrak dosyaları  
o) Yola terk, ihdas, tevhit ve ifraz dosyaları (tarih sırasında) 

 
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Denetim 

 
Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri 

  
Madde 15-(1) Emlak ve İstimlak Müdürü tüm personelini her zaman denetleme 

yetkisine sahiptir. 
(2) Emlak ve İstimlak Müdürü 1. Sicil Amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir. 
(3) Emlak ve İstimlak Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda 

işlemleri yürütür. 
(4) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve 

kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma ve diğer işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan 
gölge dosya tutulur. 

 
 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 
ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
 

Madde 16-(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

    
  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
  Madde 17-(1)İşbu yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. 
   
  Yürürlük 

Madde 18-(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
 

  Yürütme 
  Madde 19-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye  Başkanı yürütür.  


