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        Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

       Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Bağlayıcılık-Tanımlar 

  

1.Amaç: 

Bu yönetmeliğin amacı; Fatsa Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili 

olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.  

 

2.Kapsam: 

Bu yönetmelik, Fatsa Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü hizmetlerinin planlanması, 

doğrulanması ve onaylanması hizmetlerini kapsar.  

 

3.Hukuki Dayanak:  

5393 sayılı Belediye Kanununun 15/ b, 18/m ve 48.maddeleri.  

 

4.Bağlayıcılık: 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine 

uymakla yükümlüdür: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886,2990,4734 sayılı Devlet 

İhale Kanunları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 

sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz Malların değerlendirilmesi Hk. 

Kanun, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4722 sayılı 

Medeni kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 822 sayılı Sayıştay 

Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi 

ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun, tüm 

bu yasaların uygulama yönetmelikleri, şartnameleri, genelge ve tamimleri, tüm teknik 

şartnameler ve Türk Standartları Enstitüsünün ilgili şartnameleri, engellilerin yaşamını 

kolaylaştırıcı T.S.E. koşulları ve Emlak ve İstimlak ile ilgili tüm mevzuat hükümlerini yerine 

getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.  

5. Tanımlar:  

Bu Yönetmelik de adı geçen;  

Belediye:                  Fatsa Belediyesi’ni  

Belediye Başkanı:  Fatsa Belediye Başkanı’nı  

Başkanlık:               Fatsa Belediye Başkanlığı’nı  

Müdür:                    Fatsa Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürü’nü  

Müdürlük:            Fatsa Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nü tanımlar.  



İKİNCİ BÖLÜM 

Müdürlüğün Tanımı-Görevleri-Yetkisi-Sorumluluğu 

 

6. Müdürlüğün Tanımı: 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine 

dayanılarak kurulan bir birimdir.  

 

7. Müdürlüğün Görevleri:  

7.1) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; mülkiyet bilgilerini temin etmek, Kamu 

İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmelik eklerine göre 

gruplandırılarak liste halinde çıktılarının alınması ve bilgisayar ortamında saklanmasını sağlamak. 

7.2) Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak 

kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

7.3) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterini tutmak ve bedel tespitlerini 

yaparak/yaptırarak güncelleştirilmesini sağlamak. 

7.4) 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 5393 Sayılı  Kanunun ilgili 

maddeleri doğrultusunda Kamu Yararı dikkate alınarak ilgili Kurumlardan taşınmazın tahsis 

işlemlerini gerçekleştirmek.  

7.5) İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat 

gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak. 

7.6) Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve 

kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir 

kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak. 

7.7) Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin 

yürütülmesini sağlamak.                                                                                     

7.8) Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar 

çerçevesinde satılması vb. işlemlerini takibini yapmak. (3194 sayılı yasanın 15 inci, 16 ncı ve 

17 nci maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18 inci maddesi neticesinde belediyenin hissedar olduğu 

parseller)                                     .                                   

7.9) Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın almak.                                                                                                                       

7.10) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor 

yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya 

görevini yürütmek. 

7.11) Alım, satım ve  kiralama bedellerini belirlemek amacıyla komisyon kurmak. 

7.12) Emlakçılar Derneği ve Emlakçılardan, Sanayi ve Ticaret Odasından, Ticaret 

Borsasından vb. tüm kurul ve kuruluşlardan taşınmaz alım satım ve kiralanması ve ya kiraya 

verilmesi için bedel tespitleri yaptırmak. 

7.13) Belediyenin satın alacağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt 

araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa 

hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek. 

7.14) Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların 

yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini 

sağlamak. 

7.15) Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı’ nın yasa ve mevzuat, talimatı 

doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

7.16) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev alanına giren işlerin, yıllık plan ve 

programlarını yapmak, Müdürlük bütçesini ve Faaliyet Raporunu hazırlamak. 

 

 



Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev Yetki Ve Sorumlulukları 

Teşkilat 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.       

Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür 

yetkilidir.  

 

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder, 

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir, 

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür, 

ç) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur, 

d) Personeli arasında görev dağılımını yapar, 

e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, 

memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar, 

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar, 

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru 

olarak yerine getirilmesini sağlar, 

ğ) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar, 

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir, 

ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır, 

i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur, 

j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir, 

k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir, 

l) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler 

yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir, 

m) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder, 

n) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar, 

o) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir, 

ö) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin 

yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

 

Şef 

Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri 

doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde 

Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

   

 

 

Şefin Görevleri 

a)Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek, büroda 

çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak, 

b)Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve 

gerekli tenkitleri yerine getirmek, 



c)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun 

görülen plan ve programlar gereğince yürütülmesini sağlamak, 

ç)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak, 

d)Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat vermek, 

e)Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, 

planlamak ve programlamak, 

f)Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek, 

g)Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek, 

ğ)İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak, 

h)Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, 

kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur, 

ı)Evrakların dosyalandırılarak,  arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek, 

i)Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

j)Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak, 

k)Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur, 

ı)Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde 

bitirilmesini sağlamak, 

m)Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve 

koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atmak, 

n)Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve 

personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları gidermek. 

  

Emlak Ve İstimlak Personelinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları  

Yönetmeliğin 7.maddesinde tanımlanmış olan “Müdürlük Görevleri”nin yerine getirilmesi 

için Müdür ve şeften alınan talimatlar doğrultusunda işlemleri sürdürmek. 

 

Genel sorumluluklar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışan tüm personel; 

a) Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili 

mevzuata riayet eder.  

b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir. 

c) Fatsa Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun davranışta bulunur. 

ç) Hiç bir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır. 

d) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak 

katılır. 

e) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar. 

f) İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır. 

g) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine  getirir. 

ğ) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı 

artırır. 

h) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar. 

ı) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

i) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder. 

j) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, 

yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına 

açıklamalarda bulunmaz. 

k) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü 

olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder. 



Müdürlüğün görevleri: 

a)Belediye adına tescilli yâda kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini önlemek için 

gerekli hukuki muameleleri yapmak. 

b)Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil 

edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapmak. 

 

 

Arşiv İşleri 

Arşivleme hizmetler; 

Vatandaşların ilgili dosya istemi talebi esnasında Tapu kaydı istenmesi, Nüfus Cüzdanının 

alınarak gerekli evrakın verilip, arşiv Emniyetin sağlanması açısından gerekli takibatın 

yapılması. 

 

 

 

8- Müdürlüğün Yetkisi:  

Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği talimatlar 

doğrultusunda, Belediye yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu 

yönetmeliğin 7.maddesindeki görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanır.  

 

 

 

9- Müdürlüğün Sorumluluğu:  

Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından ilgili mevzuat 

hükümlerine göre ve Müdürlüğün çalışma disiplini içinde verilecek emirlerin ve bu 

yönetmeliğin 7.maddesinde tanımlanan görevlerin uygulanmasından ve 

gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

Denetim ve disiplin hükümleri: Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine 

sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürlük Teşkilatı-Personelin Nitelikleri- Görev Ve Sorumlulukları 

 

 

10. Müdürlük Teşkilatı: 

10.1 Müdür                 Memur 

10.2 Şef                  Memur 

10.3 Personeller                                     Memur, İşçi ve Taşeron İşçi 

  

Müdürlük; Emlak ve İstimlak Müdürü, Emlak ve İstimlak Şefi ile hizmet ve görevlerin yerine 

getirilmesi için belirli sayıda lise ve Üniversite mezunu memur ve işçi personelden oluşur. 

Emlak ve İstimlak personellerinin görevleri, Müdür tarafından, Büro Personeli -Bilgisayar 

işletmeni-Kayıt ve Arşiv personeli-İstimlak ve Emlak personeli olarak ihtiyaca göre tespit 

edilir.   

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

             İşbirliği ve Koordinasyon 

 

Müdürlük büroları arasında işbirliği ve koordinasyon 

Müdürlük büroları arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır. 

Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası veya rutin 

işlemlerde ya da ivedi durumlarda Müdürün imzası ile yürütülür.  

 

 

 

              ALTINCI BÖLÜM 

              Son Hükümler 

 

11. Bu yönetmelik Fatsa Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

12. Bu yönetmelik Fatsa Belediye Başkanı tarafından yürütülür.  

 

 

 

İş bu “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 03.11.2022 tarih 

ve 2022-11/1-93 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 

 

 

İbrahim Etem KİBAR   

Meclis ve Belediye Başkanı Abdullah COCİ   Arzu REN 

 Meclis Kâtibi   Meclis Kâtibi 

 


