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KARARIN ÖZÜ:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF: 
31.03.2021 tarih ve 2021/42033 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı genelgesi ile Mahalli idarelerin 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak üzere hazırlayacakları yönetmelik 
taslaklarını, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Mevzuat 
Hazırlama ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanması gerektiği bildirilmiştir. 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün iş ve işlemlerinde yapılan değişiklikler ile görev ve çalışma 
yönetmeliğinin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. 

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin b) fıkrası: 
"Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Plan ve Proje Müdürlüğünün hazırlanan görev ve 
çalışma yönetmeliği ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. 

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler
 
Amaç
 MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev,  yetki ve sorumlulukları çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.
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Kapsam
MADDE 2 - (1)
Bu Yönetmelik Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer 
personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. 
 
Dayanak
MADDE 3 - (1)
Kartal Belediye meclisinin 09/06/2006 tarih 40 sayılı kararı ile kurulmuş olan Plan ve Proje Müdürlüğüne 
ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (b) bendi ve aynı kanunun 18. Maddesinin 
(m) bendi gereği hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1)
Bu Yönetmelikte geçen;
Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığını
 
Belediye: Kartal Belediyesini,
 
Birim: Plan ve Proje Müdürlüğünü,
 
Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğünü,
 
Müdür: Plan ve Proje Müdürünü,
 
Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen 
görevleri yürüten birim,
 
Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu 
olan yöneticisi,
 
Personel: Plan ve Proje Müdürlüğe bağlı tüm çalışanları,
İfade eder.
 
Temel İlkeler
MADDE 5 - (1)
Müdürlük tüm çalışmalarında;
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a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 
c) Hesap verebilirlik,
 
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
 
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 
f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek.
 
g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak.
 
h) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.
 
ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat, Bağlılık

 
Kuruluş 
MADDE 6 - (1)
Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanununun 48' nci ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı (Değişik: RG-
27.11.2011-28125) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanarak 
kurulmuştur.
 
Teşkilat
MADDE 7 
(1) Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden oluşur. Alt 
birimler aşağıdaki gibidir.
 
 a) Harita Alt Birimi
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 b)Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Numarataj Alt Birimi
 
 c)Planlama Alt Birimi
 
(2) Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı Başkanlık onayı ile 
müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir .
Bağlılık
MADDE 8 - (1)
Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, 
bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 9 - (1)
a)Şahıs dilekçeleri ile resmi veya özel kurum yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek. 
 
b)Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul, havale ve çıkış, arşiv işlemlerini yapmak ve dosyalarını düzenlemek.
 
c)Personel özlük işlerini düzenlemek.
 
d)5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 
e)İmar kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe 
sınırları dahilindeki plansız bölgelerin imar planlarını üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya 
yaptırmak.
 
f)Bakanlıklar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya diğer resmi kurumlarca hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı veya tadilatları hakkında Başkanlığa bilgi vermek,
 
g)Başkanlığın 1/5000 ölçekli planlara ve tadilatlarına itiraz edilmesi talebi halinde bunlara itiraz etmek ve 
sonuçlarını takip etmek,
 
h)İlgilisince ve Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tekliflerine ilişkin 
ilgili kurumlardan görüş alınarak Meclise sunmak ve Meclis tarafından değerlendirilmesi istenilen talep 
dilekçelerini Kartal Belediye Meclisi'ne iletmek,
 
i)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013/41 sayılı Genelgesi gereğince; 01.06.2014 tarihinden itibaren 
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Müdürlüğümüzce yapılan Uygulama İmar Planı ve Plan Değişiklikleri için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden Plan İşlem Numarası (PİN) almak ve değişiklikleri sisteme girmek.
 
j)Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve tadilatlarına uygun 
olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını Belediye Meclisi'ne sunmak ve Belediye Meclisi'nce kabul 
edilenleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karar altına alınarak onanmak üzere göndermek.
 
k)İmar Planları ile Plan Değişikliklerini ilgili resmi kurumlarca onaylandıktan sonra ilgili mevzuat gereği 
belediyenin web sayfasında ve mahalli haberleşme araçları ile duyurusunu yaparak bir ay süre ile askıya 
çıkarmak ve Belediye içerisindeki ilgili birimlere  dağıtımını yapmak.
 
l)Plan askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazların değerlendirmesini yaparak Kartal Belediye 
Meclisi'ne aktarmak. Kartal Belediye Meclisi'nce reddedilen itirazların ilgilisine bilgi vermek, kabul 
edilenleri gereği yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek.
 
m)Bakanlık, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer resmi kurumlarca ilçeye  yönelik 
oluşturulan  plan  ve  projelere  ilişkin  inceleme,  araştırma,  raporlama  ve  gerektiğinde öneri sunmak .
 
n)Plan  üretme  konusunda  yeni  teknikleri  öğrenmek  amacı  ile  yayınları  takip  etmek  ve personelin bu 
amaçla eğitimini sağlamak.
 
o)Kentin planlanması veya mekansal projelerin geliştirilmesine yardımcı olacak seminer ve toplantılara 
katılmak veya düzenlemek
 
p)Plan ve projelere yönelik gerektiğinde kent ortakları ile toplantılar düzenleyerek görüş  alışverişlerinde 
bulunmak
 
q)Planlama konularına yönelik belediyemize açılan veya belediyemizin açtığı davalarda teknik rapor 
hazırlamak
 
r)İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır paftalarını sağlamak.
 
s)İmar mevzuatı gereğince ön görülen İmar ya da Islah İmar Planı uygulamaları (İmar Kanunu'nun 
18.maddesi), ayırma-birleştirme, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, irtifak    hakkı tesisi gibi işlemlere 
ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak ve   alınan kararların takibini 
yapmak .
 
t)Kot kesit ve İnşaat istikamet rölevesi düzenlemek.  
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u)Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak. 
 
v)İmar planlarına göre gerektiğinde yolları projelendirmek ve kotlandırmak. 
 
w)İlçe sınırları içerisinde cadde ve sokakların isim ve numarataj işlerini yürütmek
 
x)Şuyulandırma ve ipotek terkini ile ilgili işlemleri yapmak
 
y)Mahkeme ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden gelen Kamulaştırmasız El Atma ile ilgili  talepleri yerine 
getirmek
 
z)Uygulama İmar Planlarının, Nazım İmar Planlarının Kent Bilgi Sistemi içerisinde veri girişini yapmak 
ve güncelleştirmek,
 
aa)Sayısal  halihazır  haritaların  ve  sayısal  kadastral  pafta-ada-parsel  bilgilerinin  Kent  Bilgi  Sistemi 
ortamına aktarılmasını sağlamak güncellemek 
 
bb)Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara vermek ve alanda tabela eksikliklerin giderilmesi işlerini 
yönetmek,
 
cc) Alanda uygulanan numarataj çalışmasını, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki 
binaların numaralanın (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanına kaydetmek
 
dd)Numarataj yönetmeliğine uygun tüm işlemleri yapmak,
 
ee)Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 
Müdürün görev, yetkileri ve sorumlulukları
MADDE 10 - (1)
Müdür kendi görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;
 
a)Belediyenin stratejik planından yola çıkarak kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile ilgili projeleri 
geliştirmek ve hayata geçirmek,
 
b)Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde 
birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak,
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c)Müdürlüğün görev sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından 
gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve 
denetimini sağlamak,
 
d)Kendine bağlı Alt birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,
 
e)Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler arası sağlıklı bilgi 
alışverişini sağlamak,
 
f)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen 
harcamaları yapmak,
 
g)Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak,
 
hİhale Yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 
i)Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme 
çabalarında bulunmak,
 
j)Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini 
sağlamak,
 
k)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre personel özlük hakları ile ilgili (sicil raporlar sosyal haklar, 
izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 
l)Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa 
aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri 
başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,
 
m)Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek yeni personelin eğitilmesini sağlamak,
 
n)Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını temin ederek, 
vazifesini yapmayanı ikaz etmek gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,
 
o)Personelin iş devamlılığını takip etmek disiplini sağlamak,
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p)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Müdürlük dahilinde görev 
yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
 
q)Yöneticilerin genel ve ortak yetki ve sorumluluklarına ilişkin görevleri yerine getirmek,
 
r)Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,
 
s)Gelen giden evrakı incelemek ve ilgili alt birim yöneticilerine sevkinin yapılarak sonuçlarının takibini 
sağlamak,
 
t)Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 
u)Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,
 
v)Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek 
ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,
 
w)Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, 
kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve 
gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,
 
x)Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen 
görevleri yerine getirmek,
 
y)Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek 
doğrultuda kullanmak,
 
z)Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, 
yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
 
aa)Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde 
davranmak,
 
bb)Birim personeline izin vermek,
 
cc)Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,
 
dd)Yetkili mercilere hesap vermekten,
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ee)Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermekten, 
yetkilerini ve görevlerini yerine getirmekle üst yöneticiye karşı sorumludur.

 
Alt Birim Yöneticilerinin görev, yetkileri ve sorumlulukları
 
MADDE 11 - (1)
a)Müdürlüğün  görevleri  arasında  bulunan  teknik  konuların  yerine  getirilmesini sağlamak,
 
b)Alt Birim Yöneticileri, Müdürlük yazışmalarında Müdür tarafından uygun görüldüğü takdirde imza 
yetkisine sahiptir.
 
c)Görevle ilgili denetimlerde bulunmak,
 
dÇalışmaların  verimli  şekilde  yürütülmesini  sağlayıcı  tedbirlerin  alınmasını sağlamak,
 
e)Malzemeler ile ilgili koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 
f)Toplantılarda teknik konularda görüş bildirmek,
 
g)İlgili  mevzuat  doğrultusunda  ve  müdür  tarafından  devredilen  Müdüriyet  Makamı yetkilerini 
kullanmak,
 
h)Yazışmaları  takip  etmek,  havale  edilen  evrakların  yasal  sürelerinin  takibini sağlamak ve gerekli 
tenkitleri yerine getirmek,
 
i)Müdürce  verilecek  diğer  yetkiler  sorumluluklar,  Başkanlık  Genelge,  Talimat  ve 
Bildirileri  ile  prensip  kararları  çerçevesinde  olmak  üzere;  ilgili  mevzuatlar 
doğrultusunda  projeleri  araştırmak,  planlamak,  geliştirmek  ve  koordinasyonu sağlamak,
 
j)Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar.
 
k)Tüm elemanların yasalar doğrultusunda çalışmalarını izler, denetler ve çalışmaları koordine eder.
 
l)Büroya gelen dilekçe veya evrakı ilgili elemana havale eder.
 
m)Elemanlarının meslek ve yetenekleri doğrultusunda görev dağılımını yapar.
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n)Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, 
Müdüre karşı sorumludur.

 
Personelin görev, yetkileri ve sorumlulukları
 
MADDE 12 - (1)
a)Alt Birim Yöneticisi tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde inceler, yasalara uygun şekilde 
hazırlayarak, kontrol ve takip eder,
 
b)Kendine verilen işleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür, süresinde bitirir,
 
c)Kendine  verilen  işlerle  ilgili  elde  ettiği  bilgi  ve  belgelerin  Müdürlük  arşivinde saklanmasını sağlar,
 
d)Gerekli durumlarda konuya ilişkin yerinde tespit çalışması yapar,
 
e)Yaptığı  tüm  işlerde  müdür ve  şefe  karşı sorumludur.
 
 Harita Alt Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
 
 MADDE 13 - (1) - Müdürlük görevlerinden;
a)Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt 
vermek.
 
b)İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır paftaların sağlanması.
 
c)İmar mevzuatı gereğince ön görülen İmar ya da Islah İmar Planı uygulamaları (İmar Kanunu'nun 
18.maddesi), ayırma-birleştirme, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere 
ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak ve alınan kararların takibini 
yapmak.
 
d)Kot kesit, Ağaç revizyonu ve İnşaat istikamet rölövesi düzenlemek.
 
e)Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak.
 
f)İmar planlarına göre gerektiğinde yolları projelendirmek ve kotlandırmak.
 
g)Şuyulandırma ve ipotek terkini ile ilgili işlemleri yapmak.
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h)Mahkeme ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden gelen Kamulaştırmasız El Atma ve Bedel Arttırım ile ilgili 
talepleri yerine getirmek.
 
i)Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak
 
 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Numarataj Alt Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
 
 MADDE 14 - (1) - Müdürlük görevlerinden;

 
a)Müdüre bağlı olarak, mevzuat çerçevesinde ilgili yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen görevlerin 
yürütülmesi ile bu makamların emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görevlerin ve yetkilerin 
kullanılmasında sorumlu olmak,
 
b)Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak/kurdurmak ve bu konuda belirlenen standartları uygulamak,
 
c)Coğrafi bilgi faaliyetlerini (coğrafi verilerin/bilgilerin ölçülmesi ve işlenmesi, depolanması, 
güncelleştirilmesi, yönetimi, paylaşımı, kullanımı, koordinasyonu, bilgisayar ağları üzerinden sunumu) 
gerçekleştirmek,
 
d)Coğrafi veri ve coğrafi veri setlerini, Bakanlıkça belirlenen "Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına" ve 
uluslararası (INSPIRE) standartlarına uygun olarak üretmek,
 
e)Coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin ve coğrafi veri servislerinin metaverisinin tam, güncel ve 
doğru  olmasını sağlamak,
 
f)Temel Altlık haritaların (kadastral haritalar, halihazır haritalar, imar planları) yanı sıra her türlü altyapı 
ve üstyapı bilgilerini içeren konumsal verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında depolanarak analiz 
edilmesi ve/veya hizmete sunulmasını (kurum içi ve/veya kurum dışı) sağlamak,
 
g)Şahıs dilekçeleri ile resmi veya özel kurum yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek,
 
h)"Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretme Yönetmeliği" doğrultusunda, yersel, uydu ve uzay, 
inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanarak sayısal, çizgisel ve fotografik olarak veri elde edilmesini, 
coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi 
teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini ve Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını 
sağlamak,
 
i)Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne ilişkin ulusal, uluslararası etkinlikler düzenlemek ve bu tür organizasyonlara 
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Kartal Belediyesi adına katılım sağlamak,
 
j)Gelişen teknolojiye ve coğrafi bilgi sistemlerine uygun projeler üretmek, uygulamak,
 
k)Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanında bulunan Müdürlüklere ait verilerin web servisi olarak hazırlanması, 
meclis kararları doğrultusunda veya protokoller kapsamında kurum ve kuruluşlara satışını/paylaşımını 
gerçekleştirmek,
 
l)Uygulama ve Nazım İmar Planları' nın ve imar durum bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde veri 
girişini yapmak ve güncelleştirmek,
 
m)İmar mevzuatı gereğince ön görülen İmar Planı uygulamaları Ayırma-Birleştirme, Yola Terk, Yoldan 
İhdas İşlemleri tamamlandıktan sonra ilgililerince alınan aplikasyon krokilerinin Belediyemizce kullanılan 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılımları üzerinden sayısallaştırılmasını sağlamak ve verileri 
güncelleştirmek,
 
n)Parsellerin yapılaşmasına ilişkin plan notlarına uygun olarak hazırlanan Başkanlık ve/veya Müdürlük 
Onaylarının veri tabanında bulunan Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesi ve veri üzerinde gerekli 
güncelleştirme işlemlerini yapmak,
 
o)Mekânsal Stratejik Plan'a ilişkin altlıkları oluşturmak, haritalandırmak ve raporlamak,
 
p)Stratejik planlamaya uygun bütçe tekliflerinin sunulabilmesi için büro içi faaliyet raporlarının 
oluşturulmasını sağlamak,
 
q)Müdürlüklerden gelen Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili talepleri almak, analiz etmek, 
değerlendirmek ve gerekli çalışmaları yapmak,
 
r)Müdürlüklerin Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarına standartlara uygun veri girişi yapmasını 
sağlamak ve bu kapsamda eğitim ve destek vermek ve/veya yapılmasını sağlamak,
 
s)Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarının yetki ve rol yönetimi yapmak,
 
t)Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımlarının işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 
u)Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili gerekli eğitim faaliyetleri yürütmek,
 
v)İlçe sınırları içerisinde cadde ve sokakların isim ve numarataj işlerini yürütmek.
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w)Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara vermek ve alanda tabela eksikliklerin giderilmesi işlerini 
yönetmek,
 
x)10.04.1927 tarih ve 1003 sayılı binaların numaralanması ve sokaklara isim verilmesi hakkındaki kanuna 
istinaden hazırlanan ve 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayınlanan numaralama 
yönetmeliğine göre 5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı İ.B.B nezdinde girişimlerde bulunmak, 
prosedürü işletmek,
 
y)Cadde, sokakları ve önemli yerleri gösterir ilçe rehberi hazırlanmasını sağlamak,
 
z) Alanda uygulanan numarataj çalışmasını, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların 
numaralanın (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanına kaydetmek
 
aa)TUİK İlçe seçim kurulu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini uygun formata 
hazırlayarak göndermek,
 
bb)Numarataj paftalarının arşivlenmesi ve değişikliklerin bu paftalara işlenmesi görevini yerine getirmek,
 
cc)TUİK İlçe seçim kurulu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini uygun formata 
hazırlayarak göndermek
 
dd)Adrese dayalı tespit ve numaralama ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışma ve koordinasyonu 
sağlamak ve yazılı taleplere karşılayarak cevap vermek kayıt altına almak,
 
ee)İBB tarafından yapılan numarataj çalışması esas alınarak Ulusal Adres Veritabanı, Adres Kayıt Sistemi 
ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemin' deki bilgilere göre binaların kapı numaralarını hakkında yazılı veya 
sözlü bilgi vermek,
 
ff) Ulusal Adres Veri tabanı, Adres Kayıt Sistemi ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemin' deki bağımsız bölüm 
numaraları hakkında yazılı veya sözlü bilgi vermek,
 
gg)Mekâna dayalı Adres Kayıt Sistemi (MAKS) için belediye verilerini uygun hale getirmek, MAKS 
sistemine geçiş sürecini tamamlamak ve güncelliğini sağlamak,
 
Planlama Alt Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
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 MADDE 15-(1)-Müdürlük görevlerinden;
 

a)İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli arazi tespit çalışmaları ,analitik etüd ve hâlihazır harita ve 
revizyonlarını yapmak / yaptırmak,veya ilgili resmi kurumlardan planlamaya altlık olacak en son 
halihazırları edinmek
 
b)İmar kanunu, ilgili diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki plansız 
bölgelerin imar planlarını üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya yaptırmak,
 
c)İhtiyaca cevap vermeyen mevcut İmar Planlarının revizyonunu veya tadilatını üst ölçekli planlara uygun 
olarak yapmak veya yaptırmak,
 
d)Mer'i planlarda, planlama süreci içinde yapılmış maddi hatalardan dolayı ortaya çıkan veya çıkabilecek 
yanlışlıkları gidermek veya çözümsüz kalan konuların dosyasındaki işlemleri inceleyerek yanlışlığın 
giderilmesi için Kartal Belediye Meclisi'ne plan tadilatı yapıp sunmak,
 
e)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013/41 sayılı Genelgesi gereğince; 01.06.2014 tarihinden itibaren 
Müdürlüğümüzce yapılan Uygulama İmar Planı ve Plan Değişiklikleri için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden Plan İşlem Numarası (PİN) almak ve değişiklikleri sisteme girmek,
 
f)İlgili resmi kurumlarca onaylanarak Müdürlüğümüze iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 
tadilatlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını Belediye Meclisi'ne sunmak ve 
Belediye Meclisi'nce kabul edilenleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karar altına alınarak onanmak 
üzere göndermek,
 
g)İmar Planları ile Plan Değişikliklerini ilgili resmi kurumlarca onaylandıktan sonra ilgili mevzuat gereği 
belediyenin web sayfasında ve mahalli haberleşme araçları ile duyurusunu yaparak bir ay süre ile askıya 
çıkarmak ve Belediye içerisindeki ilgili birimlere  dağıtımını yapmak,
 
h)Plan askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazların değerlendirmesini yaparak Kartal Belediye 
Meclisi'ne aktarmak. Kartal Belediye Meclisi'nce reddedilen itirazların ilgilisine bilgi vermek, kabul 
edilenleri gereği yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek,

i) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerini/yazılarını inceleyerek yanıtlamak, talep halinde Kartal 
Belediyesi Ücret Tarifesi karşılığında  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarının örneğini vermek,

j)Bakanlıklar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer resmi kurumlarca hazırlanan İmar Planı ve Plan 
Değişikliklerine dair Başkanlık Makamı'na bilgi vermek. Başkanlık Makamı'nın itiraz talebi halinde ilgili 
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işlemleri yürütmek, sonuçlarını takip etmek,
 
k)Mahkeme kararları sonucu iptal edilen İmar Planları veya Plan Değişiklikleri için plan yapmak,

l)İlgilisince sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerini mer'i mevzuat ve 
Büyükşehir Belediyesi Genelgeleri uyarınca incelemeye tabi tutmak ve Kartal Belediye Meclisi'ne 
aktarmak,
 
m)Kartal Belediye Meclisi'nin karar altına alarak Müdürlüğe ilettiği konularda 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği hazırlamak, kurum görüşleri almak ve tekrar karar altına alınmak üzere Kartal 
Belediye Meclisi'ne aktarmak,

n)Resmi kurumlarca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Değişikliklerinin Kent Bilgi 
Sistemi üzerinde gösterimi ve imar durumu düzenlenmesine esas olmak üzere veri girişi yapmak ve 
güncellemek,
 
o)Planlama konularına yönelik belediyemize açılan veya belediyemizin açtığı davalarda teknik rapor 
hazırlamak,
 
p)İmar Planı yapma yetkisine sahip kurumlara talepleri doğrultusunda kurum görüşü hazırlayıp sunmak,
 
Görev kapsamı (yasal dayanakları)
 
a)5393 sayılı Belediye Kanunu
 
b)5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 
c)3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri
 
d)Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
 
e)2863 – 3386 sayılı KTV Koruma Kanunu , Yönetmelikleri ve ilke kararları
 
f)6306  sayılı  Afet  Riski  Altındaki  Alanların  Dönüştürülmesi  Hakkında  Kanun  ve Yönetmeliği
 
g)2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri
 
h)2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
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i)2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri
 
j)3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmelikleri
 
k)2981-3290 sayılı İmar Affı Kanunu
 
l)775 sayılı Gecekondu Kanunu
 
m)4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 
n)2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 
o)4046-5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanun ve Yönetmelikleri
 
p)3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 
q)4708 sayılı Yapı Denetim Kanun
 
r)2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
 
s)644  sayılı  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun Hükmünde 
Kararname
 
t)648  sayılı  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun Hükmünde 
Kararnamede değişiklik yapan Kanun hakkında Kararname
 
u)2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
 
v)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 
w)6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
 
x)634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 
y)4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
 
z)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
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aa)Mer'i İmar Yönetmeliği
 
bb)Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
 
cc)Otopark Yönetmeliği
 
dd)7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun
 
ee)ÇED Yönetmeliği
 
ff)31.07.2006 tarih 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmelik
 
gg)Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
hh)7221 Sayılı CBS Kanunu Genel Kapsamı ve Coğrafi Verilerin Toplanması, Üretimi, Paylaşımına
 
ii)İlişkin Mali ve Cezai Hükümler (Madde 1),
 
jj)CBS Uzmanlığı Yönetmeliği,
 
kk)Coğrafi Bilgi sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkındaki Yönetmelik,
 
ll)Coğrafi Veri İzin Yönetmeliği,
 
 mm) Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği,

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 16- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 17- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler Müdür ve Başkan tarafından 
giderilir. 
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Yürürlülükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 18
 05.05.2017 tarih ve 2017/98 sayılı meclis kararı ile yürürlülüğe giren çalışma yönetmeliği yürürlülükten
kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 19- (1)Bu Yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe 
girer.
 
Yürütme
MADDE 20- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 
RAPOR:
Hukuk Komisyonu'nun 06.04.2021 tarih, 20 Nolu Raporu

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/42033)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili 
teklifi komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur.Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
SONUÇ:
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABÜLÜNE: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2021/ NİSAN AYI TOPLANTILARI'NIN 
07.04.2021 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 ÖZLEM BULUT
 BELEDİYE MECLİSİ 

1.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2021

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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