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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  -  SAAT : 14.00 

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133 

DİVAN 

MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP 

Muzaffer KÜLCÜ 

Belediye Başkanı 

Ünal KÖSE 

Üye 
Erdem Burak BAKIRCI 
Üye  

TOPLANTIYA 

KATILANLAR 

Ahmet ÖZLER, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, 

Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz LAYIK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste 

UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Erdem Burak BAKIRCI, Nurullah İPEK, Ayhan 

ŞAMLI, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, 

Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA ve Ali BEYAZ olmak üzere 26 üye 

katılmıştır. 

TOPLANTIYA 

KATILMAYANLAR 

Zeki GÜL, Nahide TEKİN, Lütfi KARAKUŞ, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Hasan Levent 

ÇÖPHÜSEYİNOĞLU. 

            Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye 

tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince, Katip üyelerden Süreyya 

DAŞCI COŞGUNSU’ nun mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığından yerine yedek meclis katibi 

Ünal KÖSE’ yi Başkanlık Divanına davet etmiş ve toplantıya başlamıştır. 

Başkan, Meclis Üyelerinden, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Lütfi KARAKUŞ, Süreyya 

DAŞCI COŞGUNSU ve Nahide TEKİN’ nin mazeretli sayılmaları hakkında dilekçelerinin bulunduğunu 

ve Zeki GÜL’ ün Görevli olarak İl dışında bulunduğunu belirterek, adı geçenlerin mazeretli sayılmasını 

oya sunmuştur. 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Lütfi KARAKUŞ, 

Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nahide TEKİN ve Zeki GÜL’ ün mazeretli sayılmaları oy birliğiyle 

kabul edilmiştir. 

 

Başkan, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve 

Meclis üyesi Ayhan Şamlı’ nın gündem dışı söz almasından sonra gerekli müzakereler yapılarak 

başkada herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

 
 

  
 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
       (İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 117 

MADDE 1 

Teklif Eden Müdürlük SU VEKANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 14.11.2014  /  2513 

Konusu Koçhisar Barajından su alınması işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Koçhisar Barajı isale Hattının Belediyemiz adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yaptırılmasına ilişkin işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında, Su ve Kanalizasyon 

Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; İlimiz Alaca İlçesinde yapımı tamamlanan Koçhisar Barajına sulama 

amaçlı olarak başlanmış, daha sonra ise şehrimizin ileriki yıllarda su ihtiyacı da göz önüne alınarak plan 

değişikliğine gidilerek sulama+ içme suyu barajına dönüştürüldüğünden.  

Koçhisar Barajından şehrimize (yıllık 12.120.000 mᶟ) ve Alaca ilçesine içme, kullanma ve endüstriyel 

amaçlı su verilebileceğinden, Şehrimize içme- kullanma suyu sağladığımız Yenihayat, Hatap ve Çomar 

Barajlarının rezervlerinin oldukça azaldığından, önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için Koçhisar 

Barajı ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İçmesuyu Arıtma Tesislerimiz arasında 51.650 metre İsale 

hattının yapılması gerektiğinden,  

Koçhisar Barajı İsale hattının Belediyemiz adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yaptırılması, bu konular ile ilgili her türlü taahhütte bulunmaya ve protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki 

verilmesi gerektiğinden, 

Koçhisar Barajı isale Hattının Belediyemiz adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yaptırılması, bu konu ile ilgili her türlü taahhütte bulunmaya ve protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki 

verilmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 118 

MADDE 2 

Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 24.11.2014  /  3022 

Konusu 3 Adet yeni Müdürlük kurulması ve Kadro İhdası. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, 10.04.2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik de değişiklik 

yapılmasına ilişkin yönetmelik ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) fıkrası 

gereğince, Huzurevi Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü kurulması gerektiğini 

belirterek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 10.04.2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik de değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. 

Maddesinin (L) fıkrası gereğince; Huzurevi Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü 

kurulması ve 
 

S.NO SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ 

1 G.İ.H. HUZUREVİ MÜDÜRÜ 1 1 

2 G.İ.H. KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ 1 1 

3 G.İ.H. KREŞ MÜDÜRÜ 1 1 

Kadrolarının ihdası, OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 119 

MADDE 3 

Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 20.11.2014  /  2999 

Konusu Yapı Kont Md.- Etüd Proje Md.- Strateji Gelişt. Md.- Spor İşl. Md.- Tesisler Md. Yönetmelikleri 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 10 Sayılı Kararı ile kurulan Yapı Kontrol 

Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Tesisler 

Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliklerinin hazırlandığını belirterek, İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) fıkrası 

gereğince hazırlanan; Yapı Kontrol Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 

Spor İşleri Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğüne ait; 
 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev yetki ve 

sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.    

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet 

alanları, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.  

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 3194 sayılı imar 

kanunu ve ilgili yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 -  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;   

 

a) Başkan                : Çorum Belediye Başkanını,  

b) Belediye              : Çorum Belediyesi’ni,  

c) Müdür                 : Yapı Kontrol müdürü veya müdür vekilini 

d) Müdürlük            : Yapı Kontrol Müdürlüğünü, 

e) Personel              : Yapı Kontrol Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Organizasyon Yapısı 

Kuruluş 

MADDE 5 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

bakanlar kurulunun “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına 

ilişkin esaslar hakkında 2006/9809 sayılı kararı” gereğince Çorum Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 97 

sayılı kararıyla kurulmuştur. 

Organizasyon yapısı 

MADDE 6 –  (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye 

Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; İnşaat ruhsat 

işlemleri, Yapı kullanma izin işlemleri, Yapı denetim işlemleri, Numarataj işlemleri konularıyla ilgili alt 

birimlerden oluşur. Organizasyon şemasındaki yapılanma; müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur 

ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir. 

(2) Yapı Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak 

üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Yapı kontrol Müdürlüğünün Görevleri 

MADDE 7 – (1) Yapı kontrol Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması 

bakımından, beldenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri 

tabanları oluşturmak, 

b) Beldenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate 

alarak saptamak, 

c) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları 

ile belirlemek, 

d) Beldenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve 

beldenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak, 

e) Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve 

olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak, 

f) Alt birimin personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak,  

g) Alt birimin, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından 

mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 

h) Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak, 

Yapı kontrol Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8 – (1) Yapı kontrol Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;  

a) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte 

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir 

şekilde sevk ve idare etmek. 

c) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak. 

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; 

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını 

hazırlatmak. 

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. 

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya 

çalışmak. 

4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci 

takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek. 

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 

sağlamak.  
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e) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek 

ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. 

f) Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak; 

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak. 

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek. 

3) Personelin izin planını yapmak. 

4) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını 

görevlendirmek. 

5) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 

 

(2) Yapı kontrol Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında; 

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek 

ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla 

temsil etmeye 

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, 

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, 

d) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 

e) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya, 

f) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 

g) İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

h) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

j) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir. 

 

(3) Yapı kontrol Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin 

hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, 

b) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 

c) Gerektiğinde Belediye Encümenine, 

d) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim 

sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 

(4) Yapı kontrol Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin 

hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını 

bilgilendirmek kaydıyla; 

a) Sayıştay’a, 

b) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, 

c) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, 

d) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. 

İnşaat Ruhsat Biriminin Görevleri 

MADDE 9 – (1) İnşaat ruhsat birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 Sayılı İmar 

Kanunu ve uygulama yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden evraklarını kontrol ederek dosyasını kabul 

etmek, 

b) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanun 

ve uygulama yönetmeliğinin 58.ve 59. maddesine istinaden teknik uygulama sorumlularının evraklarının 

kontrolünü yapmak. 

c) Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitini yapmak. 

d) Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer 

gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilerek kontrolleri gerçekleştirmek. 

e) Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapın) 3194 sayılı imar 

kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyasını onaya hazırlamak. 

f) Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontrol etmek. 

g) Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje esas alınarak 

incelemesini yapmak. 

h) 3194 sayılı imar kanun ve yönetmeliklerine göre incelenen proje dosyasının başkanlık makamına onaya 

gönderilmesi, 

i) Proje dosyasının onaylanmasından sonra göre 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. 87. 88. 

89.90. ve 91.maddesine göre yol tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak tahakkukunun 

yapılması. 
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j) Bayındırlık ve iskan bakanlığının (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 

Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine Göre) yapı inşaat maliyetini hesaplanmak 

k) 3194 sayılı imar yönetmeliğinin otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolünü yapmak ve 

gerekiyorsa otopark katılım bedelini hesaplamak ve tahakkuk etmek. 

l) Ruhsatlandırma aşamasında sığınak alanlarının kontrollerini yapmak.  

m) İnşaat ruhsatı verilen yerlerde vatandaşın talebi üzerine kat irtifası işleminin onaylı projelerine göre 

incelenerek (Belediye Meclis Kararında belirlenen tarife üzerinden) makbuz karşılığında tasdik edilmesi, 

n) Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari 

projesinin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaya sunmak. 

o) Zemin Etüd projelerinin incelemesini yaparak onay vermek  

p) Hazırlanan Jeolojik- Jeoteknik Zemin Etüd projesinde belirtilen önlemlerin yapılaşmaya geçmeden önce 

sahada uygulanmasını sağlamak amacıyla kontrolünü yapmak,  

q) Çorum il merkezinde yeni imara açılacak sahalarda İmar planlarına altlık teşkil edecek, imar planına esas 

Jeolojik- Jeoteknik- Jeofizik Zemin Etüd raporlarını hazırlatmak ve kontrolünü yapmak 

r) Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K. Devlet İstatistik Kurumu ve 

Maliye Bakanlığına gönderilmesi  

s) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap 

vermek. 

Yapı Kullanma İzin Biriminin Görevleri 

MADDE 10- (1) Yapı kullanma izin birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, 

mesken vs birimlerin Kullanma izinlerini hazırlamak, 

b) İlgililerin yazılı istemleri üzerine inşaatı tamamlanan binaların onaylı proje ve eklerine göre yerinde 

kontrolünü yapmak, 

c) Müracatlarda; onaylı proje eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar 

için ilgilisine yazılı veya sözlü bilgi vermek, 

d) kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas 

teşkil eden belgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansör kabul dosyası, SSK müdürlüğünden 

borcu yoktur yazısı vs.)ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, 

e) inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri 

düzenlemek. 

f) Sığınak tespit ve denetleme komisyonu toplantılarına katılmak, 

g) Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek, 

h) Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek, 

i) İlgili meslek odaları, SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek, 

j) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.  

Kaçak inşaat Biriminin Görevleri 

MADDE 11- (1) Kaçak İnşaat birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların zabıta memuru ile beraber 

denetlenmesi, 

b)  Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla 

tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle 

muhtarına bırakmak. 

c) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. 

Maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesi ve 42. Maddesi uyarınca cezai işlem için tespit tutanağını 

Belediye Encümenine göndermek 

d) Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse 

tutanak, gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek. 

e) Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek, 

f) Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca 

gereğini yapmak. 

g) İmar işleri müdürlüğüne gelen şikayet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekli işlemin yapılması, 

h) Servis ile ilgili resmi ve dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak evrak görevlisine teslim etmek, 

i) Tespit edilen veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arzeden yapılara maili inhidam raporu                     

tutularak encümene göndermek. 
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Yapı Denetim Biriminin Görevleri 

MADDE 12 – (1) Yapı denetim birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) 3194 sayılı imar kanunu ve 4708 sayılı yapı denetimi hakkındaki Kanun hükümlerine göre inşaatların 

ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek 

b) Yapı denetim hizmet bedellerinin tahsili, yapı denetim hizmet bedellerine esas hak edişlerin onaylanması 

ve yapı denetim kuruluşuna ödenmesini yapmak. 

c) Yapı sahibince yapı denetim hizmet bedelinin taksidi veya kısmi taksidi peşin olarak yatırılmadan 

müteakip bölümün devamına izin vermemek 

d) Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması, denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması, izin 

belgesinin iptal edilmesi veya mimar ve /veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile 

ilişiğinin kesilmesi halinde yapı sahibince,  yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya 

yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça yapının 

devamına izin verilmemesi ve yapının o andaki durumunu belirleyen bir tesbit tutanağının üç işgünü 

içinde düzenlenerek bir kopyasının Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmesi, görevden ayrılan denetçi 

yerine 30 gün içinde yenisi görevlendirilmediği takdirde yapı tatil tutanağı düzenlemek. 

e) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yılsonu itibari ile seviye tesbit tutanağı düzenlemek. 

f) Yapı Denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde yapı tatil 

tutanağı düzenlenerek inşaatın durdurulması, yapı denetim kuruluşunca uyulmaması halinde ise Yapı 

Denetim Komisyonuna bildirimde bulunmak. 

g) İnşaatların su basman kontrolünü yapmak 

Numarataj Biriminin Görevleri 

MADDE 13- (1) Numarataj birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) İl dahilindeki meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara vermek, anılan yerler üzerindeki 

mevcut binalara kapı numarası vermek, ruhsatlı yapılacak bina yerlerine numara tahsisini yapmak. 

b) Adres bilgi sisteminin kurulması için numaralama ile ilgili mahalle revizyon (güncelleştirme) çalışmaları 

yapmak. Yapılan tüm bu çalışmaları bilgisayar ortamına aktarmak. 

c) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini oluşturmak. 

d) Numaralama yönetmeliğine göre, numarataj belgesi ve numarataj krokisi olmak üzere numaralama 

çalışmaları yapmak ve bunları bilgisayar ortamına aktarmak, UAVT’ ye girmek. 

e) Eski ve yeni inşa edilen konutların numaralandırılmasının yapılması, kontrol ve takibinin yapılmasını 

yaparak kapı numaralarının çakılması işini yapmak. 

f) Vatandaştan gelen müracaatlar göz önüne alınarak resmi kurumlara verilmek üzere sokak ismi, kapı 

numaraları değişikliklerinin yapmak. 

                                             

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Müdürlük Birimlerinin Ortak Görevleri 

MADDE 14 – (1) Yapı kontrol Müdürlüğü alt birimlerinin ortak görevleri şunlardır;  

a) Birime ait iş ve işlemlere ilişkin verilerin güncel olarak tutulmasını sağlamak ve gerektiğinde ilgili birim 

veya yönetime sunmak. 

b) Müdürlük içindeki diğer birimlerle beraber yürütülen süreçlerde aksayan tarafları raporlamak, iyileştirme 

için öneriler sunmak. 

c) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile 

belirlemek. 

d) Alt birimin personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak. 

e) Alt birimin, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından 

mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 

Tüm Personelin Görevleri 

MADDE 15 – (1) Yapı kontrol Müdürlüğü bünyesindeki tüm personelin yerine getirmekle sorumlu olduğu 

görevler şunlardır;  

a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve 

ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz. 

b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır. 

c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler. 

d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden 

sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.  
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e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin 

sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta 

gerekli önlemleri alır. 

Arşivleme ve Dosyalama 

MADDE 16- (1) Müdürlükte Standart Dosya Planına göre dosyalama sistemi oluşturulur. Birime gelen 

yazışmalar ile birim tarafından üretilen yazışmaların paraflı nüshaları Standart Dosya Planına uygun olarak 

arşivlenir. 

(2) Müdürlükte saklama süreleri dolan dosyalar,  her yılın sonunda kurum arşivine aktarılmak üzere Yazı 

İşleri Müdürlüğü’ne kayıt altına alınarak gönderilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 Yönetmelikte yer almayan hususlar  

 MADDE 17 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat 

hükümlerine göre uygulama yapılır.  

 Yürürlük  

 MADDE 18 – (1) Bu yönetmelik 3011 Sayılı Kanun doğrultusunda ilanından sonra 01.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 Yürütme  

MADDE 19 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve 

sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.    

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet alanları, 

yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.  

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 15. Madde  (b)  bendi ile aynı kanunun 49. 

Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 -  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;   

a) Başkan                : Çorum Belediye Başkanını,  

b) Belediye              : Çorum Belediyesi’ni,  

c) Müdür                 : Etüd Proje Müdürünü veya müdür vekilini 

d) Müdürlük            : Etüd Proje Müdürlüğünü 

e) Personel              : Etüd Proje Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Organizasyon Yapısı 

Kuruluş 

MADDE 5 – (1) Etüd Proje Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 

26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Çorum Belediye 

Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

Organizasyon yapısı 

MADDE 6 –  (1) Etüd Proje Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının 

yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Proje etüd işleri geliştirme, 

inceleme ve uygulama işleri, İdari ve Mali İşler konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur. Organizasyon 

şemasındaki yapılanma; müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye 

Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir. 

(2) Etüd Proje Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere 

Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Etüd Proje Müdürlüğünün Görevleri 

MADDE 7 - (1) Etüd Proeje Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

i) Çorum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları 

doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere 

mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak, hazırlatmak, 

j) Belediye kanununun 14 ve 75. maddelerine göre diğer kurum veya kuruluşların mülkiyetinde olup 

belediyeye tahsis edilen yapılarla ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak.  

k) Diğer müdürlüklerin yapacakları alımlarda, şartname hazırlama ve fizibilite konularında teknik düzeyde 

destek vermek,  

l) Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje 

hazırlamak, 

m) Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki 

koordinasyonu sağlamak 

n) Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak. Bu amaçla ihaleler 

gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak, 

o) Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konuların gerçekleştirilmesi için yetkili Resmi Merci, meslek örgütleri, 

sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, 

projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili Belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek 

ve neticelendirmek, 

p) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini 

sağlamak, 

q) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek. 

r) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek 

örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, teknoloji ve bilgi alış-

verişini sağlamak, 

s) Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve 

uluslararası araştırmalar yapmak, fuar, seminer ve toplantılara katılımı sağlamak veya bu konularda 

seminer ve toplantılar düzenlemek, 

t) Avrupa Birliği’nce; üye ve aday ülkelere veya üçüncü ülkelere sağlanan fon-hibe destek kredileri ile 

ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-

hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak,  

u) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı 

bilinçlendirecek, özendirecek afiş, kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, 

v) Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 

w) Her yıl belediyenin stratejik planı ve performans programını gözden geçirerek, hedef ve stratejiler 

doğrultusunda müdürlüklerin yapacağı yatırım ve faaliyetlere göre yıllık faaliyet planı hazırlamak  

x) Belediyenin Strateji biriminin koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu kapsamda; 
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1) İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye 

Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak, 

2) Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek, 

3) Müdürlük ile Müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve 

personele tebliğ edilmesini sağlamak, 

4) Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak, 

5) Müdürlük faaliyet alanına giren süreç hedeflerinin gerçekleşmelerini takip etmek ve hedef sapmaları 

ile ilgili rapor düzenlemek 

6) Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve 

dokümanları kullanmak, 

7) Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında 

belirlenmiş üst kurumlara bildirmek, 

8) Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin 

gereklerini yerine getirmek, 

Etüd Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Etüd Proje Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;  

g) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte 

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

h) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir 

şekilde sevk ve idare etmek. 

i) Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin 

oluşturulmasını sağlamak. 

j) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak. 

k) Başkanlık makamının, Müdürlüğün sorumlu olduğu süreçler ile ilgili hedeflerini personele bildirmek ve 

takiplerini yapmak. Gerektiğinde bu süreçler ile ilgili analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak.  

l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; 

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını 

hazırlatmak. 

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. 

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya 

çalışmak. 

4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci 

takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek. 

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 

sağlamak.  

m) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek 

ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. 

n) Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak; 

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak. 

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek. 

3) Personelin izin planını yapmak. 

4) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını 

görevlendirmek. 

5) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 

            (2) Etüd Proje Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında; 

k) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek 

ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla 

temsil etmeye 

l) Personeli, ekipmanı ve Müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye 

m) Personeli, ekipmanı ve Müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, 

n) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, 

o) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 

p) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya, 

q) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 
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r) İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

s) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

t) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

u) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir. 

              (3) Etüd Proje Müdürü, Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve 

belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 

e) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, 

f) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 

g) Gerektiğinde Belediye Encümenine, 

h) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim 

sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 

       (4) Etüd Proje Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye 

mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; 

e) Sayıştay’a, 

f) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, 

g) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, 

h) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. 

Etüd Proje Biriminin Görevleri 

MADDE 9- (1) Etüd Proje birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Onaylı imar Planına uygun olarak yapılacak projeler veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dahil, 

Proje altlıklarını (mevcut durum, Tapu, çap, röperli kroki, kot-kesit, imar durumu, zemin emniyet 

raporu, arazi etütleri, ağaç revizyonu, halihazır haritalar,1/1000 ve 1/5000’lik planlar, kamu kuru ve 

kuruluşlarından görüşler vs) temin etmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak, 

b) Yapılacak olan tüm projelerin ve yapım işine ait proje ve yaklaşık maliyet, mahal listesi, vs. gibi ihale 

öncesi ihale işlem dosyalarını hazırlamak, 

c) Diğer müdürlükler tarafından Başkanlık ön oluru alınmış yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı işlerine 

ait; keşif, metraj, maliyet, şartname ve gerekli görülen diğer tüm ön hazırlık çalışmalarını yapmak. 

d) Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama projelerinin bitirilmesinin ardından yaklaşık maliyet 

hesaplarını, malzeme seçimi, tefriş çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapmak ve ilgili yatırımcı 

müdürlüğe sunmak, 

e) Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, 

bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, 

f) Proje alanının imar durumu bilgilerini, mülkiyet, kadastro çap ve uydu görüntüsünü temin etmek, 

g) Hazırlanacak projelere altlık teşkil etmek amacıyla, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları 

kapsayan haritaları hazırlamak. 

h) Plan ve projenin imar durumuna ve mülkiyet bilgilerine göre uygunluğunu kontrol etmek, 

i) İmar planı tadilatı tekliflerini İmar ve Şehircilik müdürlüğüne bildirmek ve takibini yapmak. 

j) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu 

gelişme ve yeniliklerden yararlanmak, 

k) Yapılacak projeler için zemin etüt çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak, 

l) Hazırlanan projeleri uygulanması için ilgili birime teslim etmek, ihtiyaç olduğu takdirde uygulama 

aşamasında teknik destek vermek,  

m) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve 

fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,  

n) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde 

çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli 

çalışmalara dahil etmek, 

İnşaat Takip Ve Kontrol Biriminin Görevleri 

MADDE 10- (1) İnşaat Takip ve Kontrol birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje 

ve eklerine fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

b) Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan 

işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak, 

c) Kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek, 

d) Yüklenici firmalarla olan resmi işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapmak, 

e) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde 

çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde uzmanlık alanlarına göre ilgili birimlerden görevlendirilecek 

personeli çalışmalara dâhil etmek. 
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İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri 

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama 

düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak, 

b) Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden evrakların ilgili bilgisayar programında gerekli işlemlerini 

yapmak, ilgili dosyaların Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalanarak arşivlenmesini sağlamak, 

c) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak, 

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak, 

e) Harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek, İhale 

mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

f) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri 

ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar  

 MADDE 12 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat 

hükümlerine göre uygulama yapılır.  

 Yürürlük  

 MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilanından sonra 01.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 Yürütme  

 MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

   

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev 

yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.    

  

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş amacı 

faaliyet alanları, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını 

kapsamaktadır.  

  

Hukuki dayanak  

MADDE - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.   

  

Tanımlar  

MADDE 4 -  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;   

a) Başkan                    : Çorum Belediye Başkanını,  

b) Belediye                 : Çorum Belediyesi’ni, 

c) Harcama birimi      : Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, 

ç) Harcama yetkilisi   : Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisini, 

d) Müdür                     : Strateji Geliştirme Müdürünü veya müdür vekilini 

e) Müdürlük                : Strateji Geliştirme Müdürlüğünü, 

f) Personel                  : Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Organizasyon Yapısı 

Kuruluş 

MADDE 5- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 

tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak,  Çorum Belediye 

Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

 

Organizasyon yapısı 

MADDE 6- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye 

Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Strateji Geliştirme, 

Yönetim Sistemleri, AB Projeleri ve Dış İlişkiler, İdari ve Mali İşlemler konularıyla ilgili birimlerden oluşur. 

Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla 

oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir. 

(2) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı 

aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.  

(3) Birim sorumluları Strateji Geliştirme Müdürü'ne karşı sorumludur. Mevzuata uygun olarak birim 

görevlerini yerine getirir. 

(4) Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına 

bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri 

MADDE 7 -  (1) Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür; 

a) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli 

çalışmaları yapmak. 

b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda 

verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 

analiz etmek ve yorumlamak. 

d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi 

kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel 

araştırmalar yapmak. 

e) Kalite yönetim sistemleri ve Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) Belediyede kurulduğu takdirde Strateji Geliştirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının 

konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet 

raporunu hazırlamak. Müdürlüklerin hazırlayacağı faaliyet raporlarının ihtiva edeceği konu ve bilgileri 

belirlemek. 

i) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, mevzuatta belirlenmiş olan Bütçe 

İlkeleri çerçevesinde stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye 

faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

j) Belediye birimlerinin yıl içinde ihtiyaç duyacakları ek ödeneklerle ilgili olarak, bütçe içi ödenek aktarma 

işlemlerinin sekretaryasını yapmak. 

k) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının izlenmesini ve yıllık yatırım 

değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmek. 

l) Yönetim sistemlerinin kurulması amacıyla; müdürlükler arası gerekli koordinasyonun sağlanması, 

eğitimlerin düzenlenmesi, gerekli olan çalışmaların yapılması ve iç– dış denetim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm çalışmaları koordine etmek. 

m) AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer 

oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak. 

n) AB, Kalkınma Ajansları ve diğer fon ve kuruluşların yayınlamış olduğu hibe programlarını takip ederek, 

Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak. 

o) İç kontrol eylem planının hazırlanması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmaları koordine etmek; üst yönetimin iç kontrol eylem planının uygulanmasına yönelik işlevinin 

etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak. 
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Strateji Geliştirme Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 8 – (1) Strateji Geliştirme Müdürünün görevleri;  

 

o) Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen 

ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

p) Müdürlük personelinin etkili verimli kullanılması için; 

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak. 

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek. 

3) Personelin izin planını yapmak. 

4) Personelin hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi durumlarda çalışma planını yapmak. 

5) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, çalışmaları izlemek ve 

denetlemek. 

q) Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin 

oluşturulmasını sağlamak. 

r) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak. 

s) Başkanlık makamının, Müdürlüğün sorumlu olduğu süreçler ile ilgili hedeflerini personele bildirmek ve 

takiplerini yapmak. Gerektiğinde bu süreçler ile ilgili analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak.  

t) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; 

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını 

hazırlatmak. 

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. 

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya 

çalışmak. 

4) Harcama yetkilisi görevlerini yürütmek. 

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci 

takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek. 

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 

sağlamak.  

u) İhale yetkilisi olarak; birimde yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini 

belirlemek . Diğer birimlerden gelen 4734 sayılı kanun kapsamında tanımlanan ihale komisyon üyeliği 

taleplerini karşılamak, İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. 

v) Birimi ilgilendiren konularla ilgili dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan 

Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak. 

 

             (2) Strateji Geliştirme Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında; 

v) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek 

ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla 

temsil etmeye, 

w) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 

x) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 

y) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

z) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir. 

 

             (3) Strateji Geliştirme Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konularda; İş ve işlemlerin hukuka 

ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesinde; 

i) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, 

j) Başkanın bilgisi dahilinde ilgili ihtisas komisyonlarına,  

k) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın sorumlusu durumundaki birim müdürlüklerine veya 

birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 

l) Strateji Geliştirme Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve 

belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek 

kaydıyla; Sayıştay, İlgili Bakanlıkların denetim organları, Belediye Meclisinin Denetim Komisyonu, İç 

Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Koordinasyon 

 

Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu  
MADDE 9- (1) Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında 

koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından 

yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik 

planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.  

 

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu  

MADDE 10 - (1) Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon 

görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli 

doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.  

 

Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme 

birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans 

programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık 

çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, 

Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.  

 

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu  

MADDE 11– (1) İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller 

ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri 

yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak strateji geliştirme müdürlüğüne gönderir. Harcama birimleri 

temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi strateji geliştirme Müdürlüğü tarafından 

hazırlanır.  

Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında mevzuat doğrultusunda hareket edilir.  

 

İdare faaliyet raporunun hazırlanması ile ilgili koordinasyon  
MADDE 12– (1) Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından 

hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, strateji geliştirme 

müdürlüğüne gönderilir. Strateji geliştirme müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon 

sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.  

 

Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması ile ilgili koordinasyon  

 

MADDE 13 –   (1) Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme 

raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme müdürlüğüne gönderir. Yatırım 

projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme 

müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili makamlara gönderilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ; 

 

MADDE 14 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur.  

 

Yürürlük  
MADDE 15 - (1) Bu yönetmelik 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilanından sonra 01.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  
MADDE 16 – (1)  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, 

idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, 

hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 48 ve 49. 

Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Yönetmelikte adı geçen; 

a) Belediye                                : Çorum Belediyesini, 

b) Belediye Başkanlığı               : Çorum Belediye Başkanlığını, 

c) Belediye Başkanı                   : Çorum Belediye Başkanını, 

e) Belediye Başkan Yardımcısı  : Çorum Belediye Başkan Yardımcısını, 

f) Müdürlük                               : Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünü, 

g) Müdür                                    : Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürünü, 

h) Şef                                         : Çorum Belediyesi Spor İşleri Şefini, 

i) Personel                                     : Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde görevli tüm 

personeli ifade eder. 

 

Temel ilkeler 

MADDE 5- (1) Spor İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında aşağıda belirtilen temel ilkeleri  esas alır; 

 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,  

c) Hesap verilebilirlik, 

d) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  

g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası,  

h) Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri 

belirlemek, gerekli planları yapmak ve geleceğe dönük stratejiler belirlemek,  

i) Belediyenin uygulamaya yönelik hizmetlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi 

için kurumsal anlamda bir bütünlük içinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hizmetleri 

yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak, 

j) Yönetici ve diğer pozisyonda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performanslarını 

arttırmak ve toplam kalite yönetimine göre yüksek standartlarda belediyecilik hizmeti vermektir.  
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       İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Organizasyon Yapısı 

Kuruluş 

MADDE 6- (1) Spor İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22.02.2007 

tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak, 

Çorum Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.  

Organizasyon Yapısı 

MADDE 7- (1) Spor İşleri Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye 

Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük Bünyesindeki; Planlama, 

Amatör Kulüplerle Koordinasyon ile İdari ve Mali İşler alt birimlerinden oluşur.  

Organizasyon şemasındaki yapılanma; müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve 

yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.  

(2) Spor İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak 

üzere Müdür, Şef, Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelden oluşmaktadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Spor İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri 

MADDE 8- (1) Spor İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır;  

a) Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel Faaliyetler düzenlemek ve katılmak,  

b) Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,  

c) Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,  

d) Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,  

e) Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar 

düzenlemek, 

f) Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma 

entegrasyonuna yardımcı olmak, 

g) Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,  

h) Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık 

makamına sunmak, 

i) Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden 

görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,  

j) Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,  

k) Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinl iklere katılmak, 

Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, spor seminerleri düzenlemek,  spor fuarlarına katılım 

sağlamak, spor ve eğitim alanlarında kampanya ve törenler düzenlemek.  

l) Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda ki tap, broşür, dergi, afiş vs. 

hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,  

m) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara 

ilgili personelin katılımını sağlamak,  

n) Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma 

konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, 

panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek. 

o) Amatör spor kulüplerine yardım etmek. 

p) Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve 

işçilerimizin, Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini 

sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun 

kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve yaz ve kış spor okulları açmak. 
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q) Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde 

bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her 

zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlenmek. 

r) İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile (Yüzme, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Voleybol, 

Taekwondo, Güreş, Halter, Atletizm, HİS (Herkes İçin Spor) gibi branşlarda koordineli olarak kurslar 

gerçekleştirmek. 

s) Halka spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına çeşitli branşlarda spor müsabakalarını düzenlemek. 

t) İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör 

sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi – manevi desteği sağlamak. 

u) Müdürlüğümüz veya Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan otobüs ve 

minibüslerin uygun olması durumunda Çorum Belediyesi müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı okullar ile diğer kamu kurumlarının, dernek ve spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına imkanlar 

ölçüsünde Çorum Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu ulaşım fiyatları üzerinden veya başkanlık 

makamının onayı şartıyla ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vermek. 

v) Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,  

 

Spor İşleri Müdürü’nün Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9-  (1) Spor İşleri Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;  

w) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte 

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

x) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir 

şekilde sevk ve idare etmek. 

y) Belediye gelirlerinin tahsilinde, işlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve 

yürürlüğe koymak. 

z) Belediye gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltabilmek maksadıyla; belediyenin ilgili birimleriyle 

koordinasyon sağlamak. 

aa) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak. 

bb) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; 

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını 

hazırlatmak. 

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. 

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya 

çalışmak. 

4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci 

takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek. 

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 

sağlamak.  

cc) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek 

ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. 

dd) Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak; 

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak. 

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek. 

3) Personelin izin planını yapmak. 

4) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını 

görevlendirmek. 

5) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 

 

                (2) Spor İşleri Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında; 

 

aa) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek 

ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla 

temsil etmeye 

bb) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye 

cc) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, 

dd) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 
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ee) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya, 

ff) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 

gg) İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

hh) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

ii) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

jj) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir. 

               (3) Spor İşleri Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve 

belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 

m) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, 

n) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 

o) Gerektiğinde Belediye Encümenine, 

p) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim 

sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 

             (4) Spor İşleri Müdürü, Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve 

belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; 

i) Sayıştay’a, 

j) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, 

k) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, 

l) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. 

Planlama Biriminin Görevleri 

MADDE 10- (1) Planlama Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;  

a) Ulusal ve Uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek üzere gerekli olan plan ve programları 

hazırlamak, hazırlanan programın uygulanmasını sağlamak,  

b) Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları hazırlamak ve uygulamak,  

c) Yaz-kış spor kursları düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri 

hazırlamak ve uygulamak, 

d) Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek üzere program hazırlamak ve uygulamak , 

e) Beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek için projeler hazırlamak ve 

uygulamak, 

f) İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak sporcuların yetişme ve gelişmelerini 

sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun 

kitlelere yayılmasını teşvik etmek üzere çeşitli spor kursları gerçekleştirmek üzere plan ve proje 

hazırlamak, kurs kayıtlarını gerçekleştirmek ve kurslar için gerekli antrenör ve eğitmenleri temin etmek. 

g) Müdürlüğün yapacağı tüm spor faaliyetlerinde, ilgili federasyon, kurum ve kuruluşlarla gerekli 

yazışmaları yapmak ve izinleri almak, 

h) Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve uygulamak,  

i) Spor turnuvaları ve organizasyonlarını planlamak ve uygulamak,  

j) Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık 

makamına sunmak, 

k) Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden 

görüşlerini almak,  

l) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuları tespit etmek 

ve Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak üzere yasal süreci başlatmak,  

m) Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. 

hazırlamak, 

n) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini sağlamak,  

Amatör Kulüplerle Koordinasyon Biriminin Görevleri 

MADDE 11- (1) Amatör Kulüplerle Koordinasyon Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirir;  

a) Amatör spor kulüpleri ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak,  

b) Amatör spor kulüplerinin yardım taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenlere gerekli 

yardımların yapılmasını sağlamak için yasal işlemleri yapmak,  

c) Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesini yapmak, 
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d) Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde 

bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her 

zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetler ile amatör spor kulüpleri 

tarafından kullanılması için gerekli tahsisleri yapmak, kullanım takvimini düzenlenmek. 

e) Halka spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına amatör spor kulüpleri ile iş birliğinde çeşitli branşlarda 

spor müsabakalarını düzenlemek. 

f) İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör 

sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi- manevi desteği sağlamak. 

g) Müdürlüğümüz veya Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan otobüs ve 

minibüslerin uygun olması durumunda Çorum Belediyesi Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı okullar ile diğer kamu kurumlarının, dernek ve amatör spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına 

imkanlar ölçüsünde ulaşım hizmeti verilmesini sağlamak. 

İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri 

MADDE 12 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama 

düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak, 

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak, 

c) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak, 

d) Harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek, İhale 

mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

e) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile 

yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 13- (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat 

hükümlerine göre uygulama yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik 3011 Sayılı Kanun doğrultusunda ilanından sonra 01.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

T.C 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Tesisler Müdürlüğünün görev yetki ve 

sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.    

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı’na ait Sosyal, Kültürel ve Eğitim 

tesislerinin faaliyet alanları, yönetim statüsü ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarını 

kapsamaktadır.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren 

kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

MADDE 4 -  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;   

a) Belediye              : Çorum Belediyesi’ni,  

b) Başkan                : Çorum Belediye Başkanını,  

c) Harcama birimi   :Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, 

ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi, 

d) Müdürlük            : Tesisler Müdürlüğü  

e) Müdür                 : Tesisler Müdürünü veya müdür vekilini  

f)  Personel              : Tesisler Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Organizasyon Yapısı 

Kuruluş 

MADDE 5- (1) Tesisler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Çorum Belediye Meclisinin 

08/10/2014 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

Organizasyon yapısı 

MADDE 6-  (1) Tesisler Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının 

yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Gençlik Merkezi hizmetleri, 

Kadın Kültür Merkezi hizmetleri, Aile Eğitim Merkezi hizmetleri, Dezavantajlılara ve yaşlılara yönelik hizmetler, 

idari ve mali işlemler konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur. Organizasyon şemasındaki yapılanma; müdür 

teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen 

değiştirmeye yetkilidir. 

(2) Tesisler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere 

Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Tesisler Müdürlüğünün Görevleri 

MADDE 7 – (1) Tesisler Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Çorum halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik 

merkezleri, eğitim merkezleri, kreşler, anaokulları gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken 

hizmetleri vermek. 

b) Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tesislerde, gençler, kadınlar ve 

kısıtlılığı olan tüm toplum kesimlerine yönelik; sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetler 

düzenlemek. 

c) Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Kültür Merkezlerinin, Engelli 

Eğitim Merkezlerinin, Aile Eğitim Merkezlerinin ve Yaz Kurslarının; her türlü demirbaş, alet edevat ve 

sarf malzemeleri ile öğretmen, usta öğretici, personel, araç gereç ve eğitim materyali ihtiyacını 

yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde temin etmek. 

d) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Eğitime Destek Merkezleri açmak ve bu eğitim 

merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim 

yada öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak. 

e) Öncelikle kısıtlılığı olan toplum kesimi olmak üzere çorum halkına; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel 

gelişim, müzik, spor v.b. gibi alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeşitli sosyal 

etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek. 

f) Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve arta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, 

müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe 

merkezinde gerekse il dışında çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek. 

g) İşsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve işgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ihtiyaç olan 

ve kolay öğrenilebilen iş kollarında Meslek Edindirme Kursları açmak ve bu kurslardan öncelikle 

işsizlerin, kadınların ve engellilerin istifade edebilmelerini sağlamak. 

h) İl halkına, kadınlarımıza, gençlerimize, engellilerimize, aile bireylerimize, gerek iletişim, psikolojik, 

psikoloji vb. konularda gerek bireysel gerek grup halinde danışmanlık hizmetleri vermek.  
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i) Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; tüm 

vatandaşlara, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar 

düzenlemek. 

j) Sevk ve idaresi altındaki sosyal, kültürel ve eğitim merkezlerinin; inşaat, bakım onarım ve tamiratları için 

gerekli tüm faaliyetleri yapmak. 

k) Belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü binalardaki asansör, jeneratör, 

santral gibi mekanik ve elektrikli teçhizatların tüm aksamlarının; 

9) Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre yapmak veya 

yaptırmak, 

10) Yetkili servis ya da firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak, 

11) Bunların bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri 

usulünce temin etmek, 

l) Belediyenin Strateji biriminin koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu kapsamda; 

1) İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye 

Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak, 

2) Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek, 

3) Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve 

personele tebliğ edilmesini sağlamak, 

4) Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak, 

5) Müdürlük faaliyet alanına giren süreç hedeflerinin gerçekleşmelerini takip etmek ve hedef sapmaları 

ile ilgili rapor düzenlemek 

6) Uygulamada kullanılacak olan standart formları ya da dokümanları hazırlamak ve bu form ve 

dokümanları kullanmak, 

7) Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında 

belirlenmiş üst kurumlara bildirmek, 

8) Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin 

gereklerini yerine getirmek, 

9) Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, 

hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekânlara 

asmak, 

10) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya da el 

kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını 

sağlamak. 

m) Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri 

Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve 

bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak. 

Tesisler Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8 – (1) Tesisler Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;  

ee) Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen 

ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

ff) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir 

şekilde sevk ve idare etmek. 

gg) Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin 

oluşturulmasını sağlamak 

hh) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak. 

ii) Başkanlık makamının, Müdürlüğün sorumlu olduğu süreçler ile ilgili hedeflerini personele bildirmek ve 

takiplerini yapmak. Gerektiğinde bu süreçler ile ilgili analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak.  

jj) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; 

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını 

hazırlatmak. 

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. 

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya 

çalışmak. 

4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci 

takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek. 



Sayfa 24 / 53 

 

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 

sağlamak.  

kk) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek 

ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. 

ll) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında 

uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, 

mm) Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak; 

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak. 

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek. 

3) Personelin izin planını yapmak. 

4) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını 

görevlendirmek. 

5) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 

                       (2) Tesisler Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında; 

kk) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek 

ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla 

temsil etmeye 

ll) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, 

mm) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, 

nn) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 

oo) Performans ölçümü ve istatistikî çalışma yapmaya ve yaptırmaya, 

pp) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 

qq) İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

rr) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

ss) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

tt) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir. 

                   (3) Tesisler Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve 

belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 

q) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, 

r) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 

s) Gerektiğinde Belediye Encümenine, 

t) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim 

sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 

                   (4) Tesisler Müdürü, Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve 

belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; 

m) Sayıştay’a, 

n) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, 

o) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, 

p) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. 

Gençlik Merkezleri Birimi Görevleri 

MADDE 9 – (1) Gençlik Merkezleri Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Bütün faaliyetleri ilgililerle işbirliği yaparak planlamak ve düzenlemek, ihtiyaç duyulan öğreticilerin 

görevlendirilmesini sağlamak,  merkezin gelişmesi konusunda çevre imkânları ve gençlerin isteklerini 

göz önünde bulundurarak plan ve programlar hazırlamak, 

b) Düzenlenen eğitim, kurs ve etkinlikler için çalışma yöntemleri ve kursiyerlerin uyması gereken kural ve 

sorumlulukları belirleyerek ilgililere tebliğ etmek. 

c) Haftalık faaliyet programı, günlük çalışma çizelgesi ile merkez personelinin nöbet çizelgelerinin 

düzenlenmesini sağlamak, 

d) Gençlik Merkezi öğrencilerinin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak 

yaşayarak öğrenmelerine imkân vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara 

çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi gezileri, sinema, tiyatro, konferans ve 

konser vb. etkinlikler yapmak. 

e) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak bilimsel, kültürel, turizm, spor ve ziyaret amaçlı geziler için, 

velilerden öğrencilere ait yazılı izin belgesi almak. 

f) Gençlik merkezi faaliyetlerini yerel basın ve web sitesi ile kamuoyuna duyurmak. 

g) Gençlik merkezi öğreticilerinin dosyalarını tutmak, performanslarını takip etmek, başarılı olmayan 

öğreticilerin görevlerine son vermek için müdürlüğe teklifte bulunmak. 

h) Merkezin yangın ve diğer tehlikelere karşı korunması için yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen her 

türlü önlemi almak, 
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i) Gençlik merkezi faaliyetlerinin gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak, merkez 

çalışmaları ile ilgili istatistiklerin tutulmasını sağlamak, 

j) Gençlik merkezindeki eğitim, öğretim ve verimliliğin artırılmasını, gerekli araştırmaların yapılmasını ve 

sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak, 

Kadın Kültür Merkezleri Birimi Görevleri 

MADDE 10 – (1) Gençlik Merkezleri Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Merkezlerden yararlanan kadın ve çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken önlemleri 

almak, görevliler arasında işbölümünü sağlamak ve denetlemek,  

b) Merkezlerin gelişmesi için çevre imkânlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun dönemli plan hazırlamak 

ve her yıl bu planı gözden geçirerek gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek, yeni hedefleri 

belirlemek, araştırma ve geliştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için de gerekli önlemleri 

almak, 

c) Belediye tarafından gerekli görüldüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 

sertifikalı kurslar düzenlemek. 

d) Kadın Kültür Merkezlerinin faaliyetlerine göre yılsonu sergilerini açmak, çeşitli sosyal etkinlikler ve 

şenlikler düzenlemek 

e) Kadınlarımızın katılacağı yarışmalar, turnuvalar, spor etkinlikleri düzenlemek ve kazananları 

ödüllendirmek. 

f) Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür 

mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli 

eser ve mekânları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler 

düzenlemek. 

g) Kadınlarımızın, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sinema, tiyatro, gösterilere, sergilere 

götürülmesi 

h) Personele ve usta öğreticilere hizmet içi eğitimleri ve teknik geziler düzenlemek. 

i) İlimizdeki gerek maddi, gerek ailevi nedenlerden dolayı sosyal ortamlardan uzak kalmış, okuryazarlığı 

olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim 

desteği almak isteyen kadınlarımıza eğitim destek kursları açmak.  

j) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak projeler üretmek ve uygulamak. 

k) Kadınlarımızın ürettikleri el emeği ürünlerini satabilecekleri satış ofisleri, kooperatif ve fuarlar açmak, 

işletmek ve denetlemek.  

l) Yürütülen faaliyetlerin duyurulması ve katılımın artırılması için Web sayfası oluşturmak; hizmetler, 

çalışmalar ve duyurulara Web sayfalarında yer verilmesini sağlamak, 

m) Kültür merkezlerinden yararlanacak vatandaşların taleplerini almak ve taleplerin değerlendirme 

kriterlerini belirleyerek eşit ve adil hizmet verilmesini sağlamak.  

Aile Eğitim Merkezleri Birimi Görevleri 

MADDE 11- (1) Aile Eğitim Merkezleri Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a) Aile hayatının sağlıklı bir şekilde devamı için, aile bireylerinin her birinin faydalanabileceği, bireysel ve 

grup olarak danışmanlık hizmetleri vermek.  

b) İlgili kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa eğitim faaliyetleri düzenlemek, seminerler, konferanslar ve 

paneller düzenlemek.  

c) Merkezlerden yararlanan kadın ve çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken önlemleri 

almak, görevliler arasında işbölümünü sağlamak ve denetlemek,  

d) Merkezlerin gelişmesi için çevre imkânlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun dönemli plan hazırlamak 

ve her yıl bu planı gözden geçirerek gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek, yeni hedefleri 

belirlemek, araştırma ve geliştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için de gerekli önlemleri 

almak, 

e) Belediye tarafından gerekli görüldüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 

sertifikalı kurslar düzenlemek.  

f) Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel 

kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara 

katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek. 

g) Belediyemizin; mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan hemşehri dernekleriyle, sivil toplum 

kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, gençlerle, çocuk 

ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler, 

hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık Makamının onayıyla bu projeleri uygulamak.  
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Proje sürecinde üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler 

üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Projelerin süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık 

makamına sunmak. Proje sürecinde ya da sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler ve 

düzenlemek. 

h) Annelerin bebekleriyle nitelikli zaman geçirebilmeleri için, çocuklarını daha iyi gözlemleyebilmeleri için, 

mahallelerde çocuk oyun evleri veya kreşler açmak ve işletmek ve gerekli yönetmelikleri hazırlamak. 

i) Yürütülen faaliyetlerin duyurulması ve katılımın artırılması için Web sayfası oluşturmak; hizmetler, 

çalışmalar ve duyurulara Web sayfalarında yer verilmesini sağlamak, 

j) Kültür merkezlerinden yararlanacak vatandaşların taleplerini almak ve taleplerin değerlendirme 

kriterlerini belirleyerek eşit ve adil hizmet verilmesini sağlamak.  

Dezavantajlılara ve yaşlılara yönelik hizmetler Birimi 
MADDE 12 – (1) Dezavantajlılara ve yaşlılara yönelik hizmetler birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirir; 

a. İlimizde bulunan engelli halk için, sanatsal çalışmalar yapabilecekleri,  Bireysel ve grup eğitimlerine 

devam edebilecekleri, bilgisayar eğitimi, okur-yazarlık eğitimi, sınavlara hazırlık eğitimleri alabilecekleri, 

danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekleri, Psiko- sosyal rehabilitasyonlarını sağlayabilecekleri 

Engelli eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve işletmek. 

b. Merkezlerden yararlanan engellilere en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken önlemleri almak, 

görevliler arasında işbölümünü sağlamak ve denetlemek,  

c. Belediye tarafından gerekli görüldüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 

sertifikalı kurslar düzenlemek. 

d. Engelli Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerine göre yıl sonu sergilerini açmak, çeşitli sosyal etkinlikler ve 

şenlikler düzenlemek.  

e. Engellilerimizin katılacağı yarışmalar, turnuvalar, spor etkinlikleri düzenlemek ve kazananları 

ödüllendirmek. 

f. Engellilerimizin, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sinema, tiyatro, gösterilere, sergilere 

götürmek. 

g. Belediyemizin; mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan hemşehri dernekleriyle, sivil toplum 

kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, çocuk ve kadın 

örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler, 

hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık Makamının onayıyla bu projeleri uygulamak. Proje sürecinde 

üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, 

ortak çalışma alanları oluşturmak. Proje sürecinde ya da sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve 

şenlikler ve düzenlemek 

h. Engelli birey ve ailesine gerek bireysel gerek grup olarak danışmanlık hizmeti sunmak.  

i. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ortaklaşa eğitim faaliyetleri 

düzenlemek, seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek 

j. Yürütülen faaliyetlerin duyurulması ve katılımın artırılması için Web sayfası oluşturmak; hizmetler, 

çalışmalar ve duyurulara Web sayfalarında yer verilmesini sağlamak, 

k. Kültür merkezlerinden yararlanacak vatandaşların taleplerini almak ve taleplerin değerlendirme 

kriterlerini belirleyerek eşit ve adil hizmet verilmesini sağlamak.  

l. Eğitim Merkezlerinde kursiyer olarak bulunan engellilerin gerek merkezlere ulaşımını gerekse yapılan 

etkinliklere ve sosyal faaliyetlere ulaşımlarını sağlamak.  

m. Yaşlılar köyü kurmak ve işletmek gerekli yönetmelikleri hazırlamak.  

İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri 

MADDE 13 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; 

a. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama 

düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak, 

b. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak, 

c. Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak, 

d. Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre 

yürütmek, İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

e. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile 

yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirir. 
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f. 23.10.1996 gün ve 11 sayılı meclis kararıyla çıkarılan Belediye Tanzim Satışları Yönetmeliğine göre 

Tesisler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmek. 

g. Müdürlük bünyesinde bulunan merkezlerdeki kantin, sosyal tesis ve muhtelif yerlerde yapılacak satış ve  

satınalma faaliyetlerini gerçekleştirmek. 

h. Yapılacak satınalma işlemlerin 4734 sayılı kanunda belirtilen şekilde yapmak. 

i. Muhasebe faaliyetlerini tek düzen muhasebe sistemi standartlarına göre yerine getirmek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 Yönetmelikte yer almayan hususlar  

 MADDE 14 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat 

hükümlerine göre uygulama yapılır.  

 Yürürlük  

 MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik 3011 Sayılı Kanun doğrultusunda ilanından sonra 01.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 Yürütme  

 MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

  Şeklindeki yönetmelikler Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 120 

MADDE 4 

Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 25.11.2014  /  6437 

Konusu Ulukavak Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, İlimiz Merkez Ulukavak Mahallesi, 1001 ada, 4 nolu, 2,09 m² miktarlı gayrimenkulün 

Belediyemiz tarafından satın alınması gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini 

oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına 

istinaden, İlimiz Merkez Ulukavak Mahallesi, 1001 ada, 4 nolu, 2,09 m² miktarlı gayrimenkulün 

Belediyemiz tarafından satın alınması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI ASLI 

GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 121 

MADDE 5 

Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 26.11.2014  /  6456 

Konusu Gülabibey Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, İmar planında “Park, Yol, İbadet Yeri ve Kültür Merkezi” işaretli İlimiz Merkez 

Gülabibey Mahallesi, 441 ada, 5 Parsel nolu, 892 ada, 19, 31, 39, 43, 44, 77, 80, 104 ve 393 nolu, 767 

ada, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 63, 125, 129, 145, 151, 

153, 156, 158, 161, 164, 167, 193, 195, 196 ve 198 parsel nolu gayrimenkullerin Belediyemiz tarafından 

satın alınması gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına 

istinaden, İmar planında “Park, Yol, İbadet Yeri ve Kültür Merkezi” işaretli İlimiz Merkez Gülabibey 

Mahallesi, 441 ada, 5 Parsel nolu, 892 ada, 19, 31, 39, 43, 44, 77, 80, 104 ve 393 nolu, 767 ada, 16, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 63, 125, 129, 145, 151, 153, 156, 

158, 161, 164, 167, 193, 195, 196 ve 198 parsel nolu gayrimenkullerin Belediyemiz tarafından satın 

alınması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 30 / 53 

 

 

 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 122 

MADDE 6 

Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 01.12.2014  /  6580 

Konusu Yavruturna Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, İmar planında “Otopark Alanı” işaretli İlimiz Merkez Yavruturna Mahallesi, 5 Pafta, 

1162 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ve 19 nolu gayrimenkullerin Belediyemiz tarafından 

satın alınması gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına 

istinaden, İmar planında “Otopark Alanı” işaretli İlimiz Merkez Yavruturna Mahallesi, 5 Pafta, 1162 

ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ve 19 nolu gayrimenkullerin Belediyemiz tarafından satın 

alınması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.  
 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 123 

MADDE 7 

Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 01.12.2014  /  6582 

Konusu Kunduzhan Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, İlimiz Merkez Kunduzhan Mahallesi, 853 ada, 11 nolu parseldeki gayrimenkulün 

Belediyemiz tarafından satın alınması gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini 

oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına 

istinaden, İmar planında “Ticaret Alanı ve Yol” işaretli İlimiz Merkez Kunduzhan Mahallesi, 853 ada, 

11 nolu parseldeki gayrimenkulün Belediyemiz tarafından satın alınması OY BİRLİĞİYLE kabul 

edilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 32 / 53 

 

 

 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 124 

MADDE 8 

Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 01.12.2014  /  6587 

Konusu Gayrimenkul Satın alınması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, İmar Planında “Hayvan Pazarı” işaretli İlimiz Merkez Karacaköy, 4212 ada, 1 parsel 

nolu, İmar planında “Camii ve Altı Dükkan üstü Konut” işaretli Gülabibey Mahallesi, 1078 ada, 1 nolu, 

1081 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu, 1084 ada, 4, 5, 7, 9 ve 11 nolu ve imar planında “Park” işaretli Ulukavak 

Mahallesi, 49 ada, 40 parsel nolu gayrimenkullerin Belediyemiz tarafından satın alınması gerektiğini 

belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrasına 

istinaden, İmar Planında “Hayvan Pazarı” işaretli İlimiz Merkez Karacaköy, 4212 ada, 1 parsel nolu, 

İmar planında “Camii ve Altı Dükkan üstü Konut” işaretli Gülabibey Mahallesi, 1078 ada, 1 nolu, 1081 

ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu, 1084 ada, 4, 5, 7, 9 ve 11 nolu ve imar planında “Park” işaretli Ulukavak 

Mahallesi, 49 ada, 40 parsel nolu gayrimenkullerin Belediyemiz tarafından satın alınması OY 

BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 125 

MADDE 9 

Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU 

Tarih ve No 21.11.2014 

Konusu 
Gülabibey Mahallesi, 3519 ve 2379 adalar arasında yer alan 7 metre yaya yolu ve doğusunda yaklaşık 3600 

m² lik alanda plan değişikliği.  

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Gülabibey Mahallesi,  3519 ve 2379 adalar arasında yer alan 7 metre yaya yolu ve doğusunda 

yaklaşık 3600 m² lik alanda 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin; 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede;   

 İhaleye konu alanın 10.04.1992 tarih ve 17 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 3. Etap İlave İmar 

planı kapsamında yol olarak belirlendiği, 

 Yolun uygulama sonucu kamuya terk edilmiş durumda ve mevcut planda 7 metre genişlikte olduğu,  

 Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarih ve 2653 sayılı yazılarında yüksek kot nedeniyle yapılaşma ve 

su deposunun zarar görmemesi için (3,67 metre) 7 metre yaya yolunun kaldırılarak park ve su deposu alanına 

ilave edilmesini talep ettiği dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır.      

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce teklif edilen ve plan müellifince hazırlan plan değişikliği teklifinde; 

3519 ada ile 2379 ada (su deposu) arasındaki 7 metrelik yaya yolunun kaldırılarak su deposu ve park alanına 

katıldığını belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Gülabibey Mahallesi,  3519 ve 2379 adalar arasında yer alan 7 metre 

yaya yolunun kaldırılarak su deposu ve park alanına katılması şeklinde yaklaşık 3600 m² lik alanda1/5000 nazım 

(NİP- 7560,1) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP- 7562,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b 

Maddesi gereğince Meclisçe OY BİRLİĞİYLE onanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 34 / 53 

 

 

 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 126 

MADDE 10 

Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU 

Tarih ve No 24.11.2014 

Konusu 
Ulukavak Mahallesi, Akpınar Caddesi, Osmancık Caddesi, Karaman Çavuş Caddesi, Çiftlik Caddesi 

arasında kalan yaklaşık 6 hektarlık alanda imar planı değişikliği. 

             K  A  R  A  R : 
 Başkan, Ulukavak Mahallesi, Akpınar Caddesi, Osmancık Caddesi, Karaman Çavuş Caddesi, Çiftlik 

Caddesi arasında kalan yaklaşık 6 ha’lık alanda plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı 

değişikliği teklifine ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede;   

 Ulukavak Mahallesi, 3747 ada, 1 nolu parselin Müdürlüğe imar çapı almak için başvurusuna, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünce verilen cevabı yazıda, “ada içerisinde yer alan parsellerin yapılaşma koşullarının gerekli 

şartları taşımadığından plan değişikliği yapılması gerektiği” şeklinde cevap verildiğini, bölgedeki diğer adalarda 

incelenerek 6 ha’lık alanda plan değişikliği yaptırıldığını,  

 İhaleye konu alanda yer alan, 3747 ada 1 ve 2 nolu parsellerin taks: 0.40, kaks: 2.00 ayrık ikiz nizam 5 

kat yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlı olduğunu,  

 3747 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin 3 noktada yola cephesi bulunması nedeniyle,  mevcut imar planına göre 

yol cephelerinden 5 metre bitişiğindeki parselden 4 metre çekildiğinde yönetmeliklerde belirtilen cephe ve 

derinlik şartlarını karşılamadığı ve mevcut planda öngörülen yapılaşma koşullarının (taks, kaks) altında kaldığı,   

 Müdürlükçe ihaleye çıkılan, Plan müellifince hazırlanan plan teklifinde, ayrık ikiz nizam yapılaşma 

koşulunun ayrık nizam olarak değiştirilerek parsellerin birleştirilmesi yoluyla yönetmeliklere uygun cephe 

şartlarının sağlanmasının amaçlandığı, 3747 ada da ise, mevcut planda öngörülen taks ve kaks değerlerine uygun 

olarak cephe ve derinlik şartlarını sağlamak amacıyla blok nizam 5 kat konut alanı olarak belirlendiğini,  

 Plan müellifince hazırlana teklif plan, plan notlarında; “bu planın yürürlüğe girdiği tarihten önce, ayrık 

ikiz nizam yapılaşma koşullarına uygun olarak ruhsat alınmış ve tamamlanmış parsellerin bitişiğindeki 

parsellerde ikiz nizam yaptırmaya belediye yetkilidir.” ifadesi yer aldığını belirterek, İmar Komisyon Raporunu 

oya sunmuştur. 

           

Yapılan işaretle oylama sonunda; Ulukavak Mahallesi, Akpınar Caddesi, Osmancık Caddesi, Karaman 

Çavuş Caddesi, Çiftlik Caddesi arasında kalan yaklaşık 6 ha’lık alanda plan müellifince hazırlanan 1/1000 

uygulama İmar planı değişikliği, (UİP- 7558,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe OY 

BİRLİĞİYLE onanmıştır. 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 127 

MADDE 11 

Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU 

Tarih ve No 26.11.2014 

Konusu Ulukavak Mahallesi, 3633 adanın güneyinde Pazar yeri olarak planlı alanda imar planı değişikliği. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Ulukavak Mahallesi, 3633 adanın güneyinde Pazar yeri olarak planlı alanda 1/5000 nazım ve 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan 

incelemede; 

 İhaleye konu alanın 3633 adanın güneyinde “Pazar yeri” olarak planlı 4200 m² büyüklükte alanın 

27.06.1996 tarih ve 08 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İmar planı kapsamında belirlendiğini,  

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce teklif edilen ve plan müellifince hazırlan plan değişikliği teklifinde; 

3363 adanın güneyinde yer alan Pazar yeri olarak planlı yaklaşık 4200 m² büyüklükte alanın, yaklaşık 2500 m² lik 

kısmında emsal: 1.80 Y.en çok: 12.50 metre yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” planlandığı 

kalan kısmın “Pazar yeri” olarak bırakıldığını belirterek İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. 

 

 Yapılan işaretle oylama sonunda; Ulukavak Mahallesi,  3633 adanın güneyinde “Pazar yeri” olarak planlı 

alanın 2500 m² lik kısmının Emsal: 1,80 y. en çok: 12.50 metre yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis 

Alanı” olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 7573,1) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

(UİP- 7574,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe OY BİRLİĞİYLE 

onanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 128 

MADDE 12 

Teklif Eden Müdürlük HAL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 25.11.2014  /  114 

Konusu Belediyemiz Halinde bulunan İşyerlerinin Kira Teminatları. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesi 3. Fıkrası 

gereğince, Halde Faaliyet gösteren işyerlerinden alınacak teminat tutarının her yıl Aralık ayında Belediye 

Meclisince belirlenmesi gerektiğinden; Belediyemiz Halinde bulunan 10 yıl müddetle kiraya verilen işyerlerinin 

2015 yılı kira teminatlarının yıllık yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesine ilişkin Hal 

Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5957 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve ile Yeterli Arz Talep Derinliği bulunan 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri 

Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesi 3. Fıkrası gereğince, Belediyemiz Halinde bulunan İşyerlerinin 

teminatlarının; 
NO DÜKKAN SAHİBİ KİRA BEDELİ+KDV NO DÜKKAN SAHİBİ KİRA BEDELİ+KDV 

4 BARIŞ ÇÖP 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 22 SARAY GIDA 28.500.00 + 5.130.00 = 33.630.00 

5 CEMAL ŞAHİN 15.620.00 + 2.812.00 = 18.432.00 23 SEÇ GIDA 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

6 MEHMET ALİ ÖNDEMİR 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 24 MEHMET ODABAŞ 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

7 BAHÇELİ GIDA 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 25 BOŞ  

8 SEDAT ALEV 15.620.00 + 2.812.00 = 18.432.00 26 HASAN AYDIN 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

9 ABDULLAH ÇAKAN 15.660.00 + 2.819.00 = 18.479.00 27 KOOPERATİF 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

10 SERKAN DİZMAN 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 28 HİTİT GIDA 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

11 TUNCAY BAYLAN 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 29 SEVİL DİZMAN 15.610.00 +2.810.00 = 18.420.00 

12 CENGİZ BAYLAN 15.620.00 + 2.812.00 = 18.432.00 30 NALBANTOĞLU 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

13 CUMA YILDIRIM 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 31 MEYSEB 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 

14 LEVENT ŞAHİN 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 32 SİBEL LAÇİN 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 

15 HAYDAR TÜRKOĞLU 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 33 NAİL TEKKELİ 15.610.00 +2.810.00 = 18.420.00 

16 KAZIN TURAN 15.620.00 + 2.812.00 = 18.432.00 34 HÜSEYİN DİZMAN 15.610.00 +2.810.00 = 18.420.00 

17 ARİF SUNGUR 15.615.00 + 2.811.00 = 18.426.00 35 KARABÖCEKLER 15.610.00 +2.810.00 = 18.420.00 

18 VEYSEL GÜREL 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 36 İBRAHİM TOPAL 15.620.00 + 2.812.00 = 18.432.00 

19 ULAŞ SATILMIŞ 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 37 İSMAİL SUNGUR 15.610.00 + 2.810.00 = 18.420.00 

20 PATATES ÜRETİCİLERİ 15.650.00 + 2.817.00 = 18.467.00 42 ÇAY OCAĞI(H.TAŞKAN)   8.600.00 + 1.548.00 = 10.148.00 

21 BOŞ     

TL olarak belirlenmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 129 

MADDE 13 

Teklif Eden Müdürlük ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 28.11.2014  /  1261 

Konusu Yeni yapılan Oto Terminalin kiraya verilmesi. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Belediyemizce inşa ettirilen yeni Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan İşyerleri 

tamamlanmak üzere olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiraya verilmesi gerektiğini 

belirterek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan Otobüs, İlçe ve Köy 

Minibüs Yazıhaneleri, Restoran, Kuaför, Kafeterya, Hediyelik Eşya, Leblebi ve Kuruyemiş Dükkanları, 

Büfe, Umumi Tuvalet ve Araç Kiralama Ofisinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 

çerçevesinde 10 yıla kadar kiraya verilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi, Meclis 

Üyelerinden Ayhan ŞAMLI, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL 

KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN ve Sezer YALÇINKAYA’ nın 

ret oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 130 

MADDE 14 

Teklif Eden Müdürlük MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih ve No 01.12.2014  /  2931 

Konusu 2013 Yılı Sayıştay Denetim sonuçlarının meclise sunulması. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca 

Sayıştay Denetim Raporunun meclise sunulması gerektiğini belirterek; 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi, “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır 

ve Meclisin bilgisine sunulur.” Hükmü ve, 

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca; Belediyemiz 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu; “Çorum 

Belediyesi 2013 yılına ilişkin mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru güvenilir bilgi 

içerdiği kanaatine varılmıştır.” Denetim Görüşü doğrultusunda meclise bilgi verilmiştir. 

 
 

 

 

 

  

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 131 

MADDE 15 

Teklif Eden Müdürlük TARİFE KOMİSYONU 

Tarih ve No 01.12.2014 

Konusu Belediyemizin 2015 Yılında uygulamaya koyacağı Gelir Tarifesi. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Belediyemiz Tarife Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğü Denetim Odasında toplandığını, 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Belediyemizce ilgilerin 

isteğine bağlı olarak ifa edilen her türlü hizmetler için alınan ücretler, Belediye Meclisince belirlenen tarifeye 

göre alınmakta olup, söz konusu ücretlerin Şehrimizin sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak 

ayarlanması zorunluluk olduğu gibi Belediyemiz bütçesine de katkı sağlayacağı düşünülerek, Komisyonca 

müzakeresinin yapıldığını, 

  

Semrin Kaleli ve Serda Uysal Karlıdağ’ ın ret oyuyla kabul edilen Tarife Komisyon Raporunu 01.01.2015 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Tarife Komisyonu raporunda kabul edilen Gelir Tarifesi; 

 

ÜCRETLER: 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre; Belediyeler bu kanunda vergi, harç ve katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmetler için Belediye meclislerince 

düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. 

 

 TARİFE MADDE - 1  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 

             1-Teknik çizim ve kırtasiye için alınacak ücret: 
Belediyemize imar çapı ve kot tutanağı çıkartılması için müracaat edilmesi halinde imar çapının ve kot tutanağının 

çıkartılması esnasında teknik elemanlarca Teknik çizim gerektirdiğinden kırtasiye ve büro malzemelerinin masraflarının da 

dikkate alınarak talep halinde imar çapı ve kot tutanağı çıkartılmasında çeşitli gelir olarak, KDV dahil  

   a-İmar Çap 
0-600 m² Adet 110,00 TL 

601 m² üzeri artan her m² için 110,00 + m² x 0,50 

   b-Kot Tutanağı  
0  - 500 m² arası 275,00 TL 

501 m² üzeri artan her m² için 275,00 + m² x 0,70 

   c-İmar Durum Belgesi 45,00 TL 

 

 Konut Ticaret 

İfraz- Tevhid- Yola Terk (m²) 0,40 TL 0,50 TL 

İhdas- Yol Fazlası (m²) 0,40 TL 0,50 TL 

Plansız Alanlarda Her Bir İşletme 2.000,00 TL 

 

2-Kat İrtifakı bağımsız bölüm başına onay için alınacak ücret: 

Kat mülkiyetlerinde onayın zorunlu olduğu birimlerde talep halinde kat mülkiyeti onaylattıran özel veya 

tüzel kişilerden bağımsız bölüm başına, KDV dahil 

Kat İrtifakı 
Konut 66,00 TL 

İşyeri 150,00 TL 
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3-Ruhsat Düzenleme ücreti: 

İnşaat ruhsatı verilmesi safhasında; KDV dahil 
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0-     100 m² Daire Başı 250,00 TL 

101- 150 m² Daire Başı 500,00 TL 

150 m² üzeri Daire Başı 700,00 TL 

Dubleks Daireler 1.000,00 TL 

Tadilat Ruhsatı 500,00 TL 

Konut Alanlarında İşyeri 

0- 100 m² 1.000,00 TL 

101- 200 m² 2.000,00 TL 

201 m² üzeri için 3.000,00 TL 

Ticaret Alanlarında İşyeri 

0-40 m² 1.000,00 TL 

41- 100 m² 3.000,00 TL 

101 m² üzeri için 5.000,00 TL 

Not : Ticaret Alanlarında ki İşyerleri Zemin Kat Haricinde olanlarda % 20 düşük Bedel alınacaktır. 

Değişim Ortaklık Payı Hesabı Bayındırlık Birim Fiyatı X 

Emsal Artış (m²) X % 10 

 

4-İnşaat  vize  kontrollerinde gidiş geliş, kırtasiye gideri için alınacak ücret : 

İnşaatların her türlü vizeleri ve kontrolleri için son vizenin yapılmasında kırtasiye, gidiş- geliş masrafı 

ve teknik elemanın masrafı dikkate alınarak, her gidiş-geliş ücreti olarak,  

 

İnşaat Vize KDV dahil 65,00 TL 

 

5- Büro Tescil Belgesi dosyalama ücreti: 
Fenni mesul ve Jeoloji mühendislerinin sicillerinin tutularak dosya ve evraklarının muhafaza edilmesi için (İnşaat başı)  

Fenni Mesul Dosyalama KDV dahil 120,00TL 

 

6- Jeolojik etüt onayı için alınacak ücret: 
Belediyemiz Jeoloji mühendisi tarafından raporun incelenmesi ve raporun doğruluğunun yerinde kontrol 

edilmesi amacıyla her rapor onayı için, KDV dahil 

Jeolojik Etüt Onayı 

0-750 m² 200,00TL 

751-1500 m² 500,00 TL 

1501 m² üstü 1.000,00 TL 

 

7- Evrak sureti çıkartılması ve onayı için alınacak ücret: 

 

Belediyemiz birimlerinden her ne suretle olursa olsun evrak sureti çıkartılması veya ilgili evrakın 

onaylanması halinde,  

Evrak Sureti KDV dahil 20,00 TL 

 

8-İmar paftaları için alınacak ücretler: 

 

90 x 70 cm ebadındaki imar paftalarının ozalit masrafları talep eden tarafından karşılanmak kaydıyla; KDV dahil, 

a- 1/1000 tatbikat planı          (1 Adedi için) 110,00 TL 

b- 1/5000 lik Nazım İmar Planı Ozaliti          (1 Adedi için) 275,00 TL 

c- 1/10000 lik Nazım imar Planı Ozaliti        (1 Adedi için) 275,00 TL 

d- 1/10000 Ölçekli sayısal plan kopyası CD’si 275,00 TL 

e- Resmi Kurumların 1/1000, 1/5000 ve 1/10000 lik Nazım İmar Planı taleplerinden ozalit masraflarının kendilerine ait 

olmak üzere ücret alınmamasına. 
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9- Plan tadilatı, mevzi-i imar plan tetkiki için alınacak ücretler: 

Müracaat Sahibi kişi ve kuruluşlardan imar komisyonunda görüşülecek her plan tadilatı ve Mevzii İmar 

Planı Tetkik Ücretleri; KDV dahil 

 

Planlı Alanlarda 
1 m² - 1000 m² arası 1.000,00- TL 

1001 m² üzeri artan her m² için 1.000,00- TL + m² X 0,50- TL 

Mevzii İmar Planı 
1 m² - 10000 m² arası 5.000,00- TL 

10001 m² üzeri artan her m² için 5.000,00- TL + m² X 0,50- TL 

Not : 30.000 m² üzeri ücretlendirilmez. 

  

10- Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında sığınak kabulünden önce alınacak ücret: 

Sığınak Kabulü için kontrol teşkilatının gidiş/geliş ve komisyon raporu hazırlaması karşılığı alınmasına,  

Sığınak Kabulü KDV dahil 500,00 TL 

 

11- Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında alınacak ücretler: 

Talep üzerine ruhsat verilecek bölgelere gidilip dönülmesi halinde ilk gidiş için ve her bağımsız bölüm 

için (Daire ve işyerlerinden) aynı yere ikinci kez gidilmesi halinde bu ücretin 1/3’nün alınmasına, KDV dahil 

Konutlar (Ortak Alanlar Dahildir.) 

0-100 m² 1,50- TL / m² 

101- 140 m² 2,00- TL / m² 

141 m² üzeri için 3,00- TL / m² 

İşyeri (Ortak Alanlar Dahildir.) 

0-50 m² 3,00- TL / m² 

51- 100 m² 5,00- TL / m² 

101 m² üzeri için 7,00- TL / m² 

 

İşyerlerinde Zabıta Müdürlüğü tarafından alınacak İşyeri açma ve küşat kabul bedeli alınmasına; 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı KDV dahil 120,00 TL 

 

12-Asansör ruhsatından alınacak ücretler: 

Belediyemize asansör ruhsatı almak için müracaat edilmesi halinde, ruhsat verilecek yere Belediyemiz 

teknik elemanlarınca gidilerek projenin yerinde incelenmesi, eksiklikler tamamlattırılarak projenin 

onaylanmasında her daire için, KDV dahil 
 

Asansör Ruhsatı (Daire Başı) 55,00 TL 

Asansör Ruhsatı (İşyeri ve Resmi Kurum) 5 Durağa kadar   275,00 TL 

Asansör Ruhsatı (İşyeri ve Resmi Kurum) 5 Duraktan sonra her durak sayısı için 65,00 TL 

2. ve sonraki kontrol bedeli (asansör başı) 110,00 TL 

Yük Asansörü 300,00 TL 

Yürüyen Merdiven 500,00 TL 

 

13- İnşaat sahiplerinden alınacak Altyapı ve Tretuar Koruma Ücreti ; 

Belediyemizce şehrimizin alt yapı hizmetlerinin korunması amacıyla inşaat sahiplerinden alt yapının 

korunması ve inşaat atıklarının gösterilecek bölgelere kaldırılmasının temini,           

Koruma Ücreti KDV dahil 400,00 TL 

 

14-Arşiv hizmetleri için alınacak ücret: 

Kişilerin ve kuruluşların ihtiyaç duydukları Mimari Projenin arşivden verilmesi m²,   

Mimari Proje (m²) KDV dahil 0,65 TL 

 

15-Banka eksperlerinden alınacak ücret: 

Kişilerin ve kuruluşların bankadan kredi çekme karşılığında banka eksperlerin arşivde dosya kontrol 

edilmesi, fotoğraf çektirilmesi ve dijital görüntüleme 

Dosya İnceleme  KDV dahil 150,00 TL 
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16-İş Deneyim Belgesi ücreti: 

Müteahhitlere verilen iş deneyim belgesi karşılığında alınan,  

 

İş Deneyim Belgesi  KDV dahil 1.650,00 TL 

 

1- Firma yada kişilerden iş deneyim belgesini talep edenlerden Belediyenin işini yapanlardan ilk belge için 

ücret alınmayacaktır. 

2- Belediyeden iş deneyim belgesi sureti isteyenlerden ücret alınacaktır. 

3- Özel bina inşaatları için Belediyemizden ilk defa verilen iş deneyim belgesi ücrete tabidir. 

4- Belediyenin tüm birimlerinde iş deneyimi ile ilgili olarak bu tarife uygulanacaktır. 
 

17- Numarataj ücreti: 

Konut ve işyeri birimlerinde numaratajlandırma safhasında numara plakası verilmesi KDV dahil 22,00 TL 

 

 

TARİFE MADDE - 2 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili Ücretler: 

1- Hoparlör ilan ücreti: 

Talep halinde Belediyemiz sesli yayınında sabit merkezden yapılacak olan her türlü 

neşriyatlardan, KDV dahil, 

25 kelimeye kadar 40,00 TL 

25 kelimeyi geçen her kelime için   1,50 TL 

İcra ve Mahkeme ilanlarının okunup veya ilan panosundan teşhirinden,  160,00 TL 

Resmi daire ile kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde yapılacak neşriyatlardan ½ sahi fesinden,  180,00 TL 

Tam sahifeden, 250,00 TL 

T.T.S Bünyesinde bulunan asansörlü araç için saatlik 130,00 TL 

Buluntu, kayıp, cenaze ve kan anonslarından ücret alınmamasına. 

 

 

TARİFE MADDE - 3 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili Ücretler:  

 
S.N 1- GÜZERGAH İZİN BELGESİNDEN ALINACAK ÜCRETLER KDV dahil 

Otobüslerden yıllık alınacak ücret 150,00 TL 

Minibüslerden yıllık alınacak ücret 100,00 TL 

T, S, M Plakalarda devir ve model değişikliği için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Bedeli (Otobüs-Minibüs- Ticari Taksi) 100,00 TL 

 
S.N 2-ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KDV dahil 

1 Şehiriçi Tam Akıllı Bileti/Kontür 1,48 TL 
2 Şehiriçi Öğrenci Akıllı Bileti /Kontör 1,00 TL 
3 65 Yaş ve 65 yaş üzerindekiler Akıllı Bilet/Kontür ÜCRETSİZ 
4 Organize Sanayi 1,85 TL 
5 Şeker Fabrikasına kadar  1,85 TL 
6 Tek Binimlik Kart-Jeton 1,85 TL 
7 Elektronik tam kart- Elektronik indirimli kart 4,50 TL 
8 1. binimden sonra 40 dakika içerisinde yapılacak binimler de  % 50 indirim yapılacaktır.  

 
S.N 3- TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ KDV dahil 

1 Şehirlerarası her km için gidiş- dönüş toplam ücreti 3,25 TL 
2 Şehir İçi iki nokta arası bir sefer 80,00 TL 

 
S.N 4- TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI İLE İLGİLİ ÜCRET KDV DAHİL 

1 Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi (Reklamcı) 350,00- TL 
2 Ticari Araç Reklam İzin Belgesi (Her bir araç için) 100,00- TL 
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SIRA 

NO 5-  S PLAKASI BELGE BEDELİ  

S Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Her Plaka Tahsisi İçin KDV DAHİL 

1 Yeni S plaka Ticari Taşıt Tahsis Belge Bedeli 
Minibüs 70.000,00- TL 

Otobüs 70.000,00- TL 

2 Yıllık Çalışma Ruhsat Vizesi (Ücreti)  
Minibüs 250,00- TL 

Otobüs 250,00- TL 

3 S Plaka Devir için Belge Bedeli Alıcıdan 
Minibüs 5.000,00- TL 

Otobüs 6.000,00- TL 

4 S Plaka Araç Model Değişimi Belge Bedeli 
Minibüs İPTAL 

Otobüs İPTAL 

5 Çocuklarına miras yoluyla intikalde S plaka devir belge bedellerin ¼ oranı kadar bedel alınır. 
 

SIRA 

NO 6- T PLAKASI BELGE BEDELİ  KDV DAHİL 
 T Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Her Plaka Tahsisi İçin  
1 Yeni T Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belge Bedeli 30.000,00- TL  

2 Yeni Durak Hisse Bedeli  İPTAL 

3 T Plaka Devir İçin Belge Bedeli Alıcıdan  4.000,00- TL 

4 T Plaka Araç Model Değişimi Belge Bedeli İPTAL 

5 Yıllık Durak ve İşaret Levhalarına katılım ücreti kişi başı (Yıllık İşgaliye Bedeli) 220,00- TL 

6 Yıllık Çalışma İzin Belgesi Bandrol ücreti 30,00- TL 

7 Çocuklarına miras yoluyla intikalde T plaka devir belge bedellerin ¼ oranı kadar bedel alınır. 
 

SIRA 
NO 

7- M PLAKASI BELGE BEDELİ   

M Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Her Plaka Tahsisi İçin KDV DAHİL 

1 Yeni M Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belge Bedeli 
Minibüs 6.000,00-TL 
Otobüs 7.500,00-TL 

2 Yıllık Çalışma Ruhsat Vize Ücreti 
Minibüs 120,00-TL 
Otobüs 150,00-TL 

3 M Plaka Devir İçin Belge Bedeli Alıcıdan  
Minibüs 1.100,00-TL 
Otobüs 1.500,00-TL 

4 M Plaka Araç Model Değişimi Belge Bedeli 
Minibüs İPTAL 

Otobüs İPTAL 

5 Çocuklarına miras yoluyla intikalde M plaka devir belge bedellerin ¼ oranı kadar bedel alınır. 

 

8- OTO TERMİNALİ PARK VE PERON ÜCRETİ:    

Yetki Belge Türü 1) 100 Km Üstü Mesafeler için Uluslararası/Şehirlerarası  

A, B, D 

A) 7 Koltuk ve Altı 5,50 TL 

B) 8 -14 Koltuk  10,00 TL 

C) 15-24 Koltuk 17,50 TL 

D) 25-34 Koltuk 24,00 TL 

D) 35-44 Koltuk 28,00 TL 

E) 45 Koltuk ve Üzeri 45,00 TL 

2) 100 km. Altı Mesafeler için Uluslararası/Şehirlerarası  

 

 

A, B, D (Y) 

A) 7 Koltuk ve Altı 4.00 TL 

B) 8 -14 Koltuk 5,00 TL 

C) 15-24 Koltuk 8,50 TL 

D) 25-34 Koltuk 14,00 TL 

E) 35-44 Koltuk 17,50 TL 

F) 45 Koltuk ve Üzeri         21,00 TL 

       3)  İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan  

 

 

D (Y) 

A) 7 Koltuk ve Altı 3,00 TL 

B) 8 -14 Koltuk 4,00 TL 

C) 15-24 Koltuk 5,50 TL 

D) 25-34 Koltuk 8,50 TL 

E) 35-44 Koltuk 10,00 TL 

F) 45 Koltuk ve Üzeri         14,00 TL 

4) Transit Terminali Ara durak olarak kullananlar  

 A) 7 Koltuk ve Altı 1,50 TL 

B) 8 -14 Koltuk 4,00 TL 

C) 15-24 Koltuk 5,50 TL 

D) 25-34 Koltuk 8,50 TL 

E) 35-44 Koltuk 10,00 TL 

F) 45 Koltuk ve Üzeri         14,00 TL 

NOT : Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2015 Yılı için uygulanacak fiyatlar açıklanana kadar mevcut 

uygulamaya devam edilecek, 2015 Yılı tarifesi yayınlandığında belirlenen tarifenin tavan fiyatı uygulanacaktır. 
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9- TERMİNAL OTO PARKINA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN TAŞITLARDAN ALINACAK ÜCRET: 
S.NO SÜRESİ  KDV Dahil 

1 0  - 25 Dakika  

Otobüs 8,50- TL 

Ticari Otomobiller (Taksiler) Ücretsiz 

Özel Otomobiller (Resmi olanlar Dahil) Ücretsiz 

2 
0-25 Dakikadan sonraki 

1 Saat için 

Otobüs 8,50- TL 

Ticari Otomobiller (Taksiler) 2,00- TL 

Özel Otomobiller (Resmi olanlar Dahil) 3,00- TL 

3 
1 Saatten 12 Saate Kadar 

Her Saat İçin İlave 

Otobüs 1,50- TL 

Ticari Otomobiller (Taksiler) 0,60- TL 

Özel Otomobiller (Resmi olanlar Dahil) 0,60- TL 

4 
12 Saatten 24 Saate 

Kadar Her Saat İçin İlave 

Otobüs 0,60- TL 

Ticari Otomobiller (Taksiler) 0,30- TL 

Özel Otomobiller (Resmi olanlar Dahil) 0,30- TL 

5 
24 Saatten sonra Her 

Saat İçin İlave 

Otobüs 0,30- TL 

Ticari Otomobiller (Taksiler) 0,15- TL 

Özel Otomobiller (Resmi olanlar Dahil) 0,15- TL 

6 Aylık Abonman Ücreti 

Otobüs 90,00- TL 

Ticari Otomobiller (Taksiler) 7,50- TL 

Özel Otomobiller (Resmi olanlar Dahil) 40,00- TL 

NOT : Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2015 Yılı için uygulanacak fiyatlar açıklanana kadar mevcut 

uygulamaya devam edilecek, 2015 Yılı tarifesi yayınlandığında belirlenen tarifenin tavan fiyatı uygulanacaktır. 

(0- 25) Dakikadan sonra ilk 1 saat ücreti özel araçlar için 2015 Yılında 3,00 TL uygulanır. 

 

10- NÖBET İÇİN GELEN TİCARİ TAKSİLERDEN (Günde 1 defaya Mahsus olmak üzere): 

 

Ticari Taksilerden (Günde 1 defaya mahsus olmak üzere KDV Dahil 7,50- TL 

 

TARİFE MADDE - 4 

 

1- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÜCRETLER: 
 

S.N 1-Evsel Katı Atık Ücreti;   AYLIK (KDV Dahil)  

1 Atık Toplama (Konutlar)  6,00 -TL 

2 Okullar Yurtlar, Diğer Eğitim Kurumları (Öğrenci) 0,45-TL 

3 Hastaneler (Yatak) 8,83-TL 

4 Kamu Binaları, Cezaevi (Kişi) 4,08-TL 

5 Diğer Ticari Olmayan Kurumlar, İnşaatlar 10,00-TL 

6 Bürolar 10,00-TL 

7 Oteller 200,00-TL 

8 Diğer Ticarethaneler, K.Sanayi, Aşağı Sanayi 10,00-TL 

9 OSB, Tuğla Fabrikaları, Petrol İstasyonları, Yol Kenarı Showroom Mağazaları, Oto Servis İstasyonları 100,00-TL 

10 İçkili(Alkollü) Lokantalar 100,00-TL 

11 Marketler 100,00-TL 

12 Yataksız Sağlık Merkezleri ve poliklinikler 50,00-TL 

13 Hal Dükkânları, Hazır Beton Tesisleri, Oto Parklar, Yağlama Yıka Tesisleri 50,00-TL 

 

 2-Canlı Müzik ve Otopark Ücreti; KDV dahil 

1 Canlı Müzik 600,00 TL 

2 Geçici Otopark 1.000,00 TL 
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TARİFE MADDE – 5 

İtfaiye Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 

1- Baca temizleme ücreti: KDV dahil 

a- Sobalı Konutlar için  Daire Başı 40,00 TL 

b- Kaloriferli Konutlar için    Daire Başı 30,00 TL 

c- Resmi Daireler                                           Bina Başı   175,00 TL 

d- Fırın, Lokanta (vb. işyerleri için)                İşyeri Başı 300,00 TL 

e- Fabrika Bacası  İşyeri Başı 850,00 TL 
 

2-Sıhhı-gayri sıhhı müesseselerden hizmet karşılığı alınacak ücretler: 

Yangın tedbir denetim hizmetleri, KDV DAHİL 
0 ......... 1000 m² arası beher m² si için 1,50 TL 

1001 ... 2000 m² arası beher m² için 1,00 TL 

2000 m² den sonra ki m² lerden ücret alınmaması.  

              

              3- Motopomp çalışma ücreti : 

Biriken suların motopompla tahliyesi  

a) Tabii Afet ve Yağmur Sularının Tahliyesi  Ücretsiz 

b) Biriken Suların Tahliyesi (her saat için) KDV DAHİL 55,00 TL 

 

 4- Arazözle su verme ücreti: KDV DAHİL 

a) Araç Kirası Resmi Daire ve İşyerleri için (1 Arazöz)  100,00 TL 

b) Ton Başı su ücreti 10,00 TL 

c) Şahıs Aracı ile su alınması halinde 10,00 TL 

d) Mücavir alan dışına km. başı (Gidiş Geliş ayrı) 6,50 TL 

 

5- Otomatik merdivenli araç ücreti: 

1) Otomatik merdiven araç ücreti,   KDV DAHİL 

    a) Ticari amaçlı işler için (İlk bir saat için)  200,00 TL 

    b) Ticari amaçlı işler için (Her geçen dakika için)  7,00 TL 

    c) Diğer İşlemler (Azami1 saat ve tek sefer için) 100,00 TL 

 

6- Yangın Eğitim Hizmeti Ücreti: KDV DAHİL 

a) Yangın Eğitimi 250,00 TL 

b) Tatbikatlı Eğitim 400,00 TL 

Okullarda yapılacak tatbikat ve Seminerlerden ücret alınmayacaktır. 
 

 

TARİFE MADDE – 6 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 
S.N 1- İş Makinası Kiralama Ücretleri KDV dahil 

1 Küçük Kepçe (1 saatlik) 140,00 TL 

2 Ağaç Sökme Aracı  (1 seferlik) Vatandaştan Şehiriçi 120,00 TL 

3 Ağaç Sökme Aracı  (1 seferlik) Belediyemizden Şehiriçi 470,00 TL 

4 Motorlu Hızar  (1 günlük) 310,00 TL 

5 Motorlu Hızar (1 saatlik) 80,00 TL 

6 Dal Hızarı (1günlük ) 250,00 TL 

7 Dal Hızarı (1 saatlik) 65,00 TL 

8 Traktör Burgusu (yeni) 1 günlük Traktörle birlikte 385,00 TL 

9 Traktör Burgusu (yeni) 1 saatlik Traktörle birlikte 90,00TL 

10 Ligustrum Biçme 1 günlük 260,00 TL 

11 Ligustrum Biçme 1 saatlik 60,00 TL 

12 El burgusu 1 günlük 260,00 TL 

13 El burgusu saatlik 65,00 TL 

14 İlaçlama tankı 1 günlük Traktörle birlikte 310,00 TL 

15 İlaçlama tankı 1 saatlik Traktörle birlikte 65,00 TL 
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16 Çapa makinesı 1 günlük  510,00 TL 

17 Çapa makinesı 1 saatlik 90,00 TL 

18 Çim Biçme Traktörü 1 günlük 310,00 TL 

19 Çim Biçme Traktörü 1 saatlik  65,00 TL 

20 Çim Biçme makinası 1 günlük  160,00 TL 

21 Çim Biçme makinası 1 saatlik 50,00 TL 

22 Sulama Arazözü Şehir içi 1 seferi 90,00 TL 

23 Çim Sökme makinası 1 günlük 385,00 TL 

24 Çim Sökme makinası 1 saatlik 75,00 TL 

25 Kobra Rotatiller 1 günlük Traktörle birlikte 385,00 TL 

26 Kobra Rotatiller 1 saatlik Traktörle birlikte 75,00 TL 

27 Kombi Kürüm 1 günlük Traktörle birlikte 385,00 TL 

28 Kombi Kürüm 1 saatlik Traktörle birlikte 75,00 TL 

29 Merdane Büyük  1  günlük  45,00 TL 

30 Merdane Küçük  1  günlük 45,00 TL 

31 Jenaratör Büyük  1 günlük 260,00 TL 

32 Jenaratör Büyük  1 saatlik 75,00 TL 

33 Jenaratör Küçük  1 günlük 185,00 TL 

34 Jenaratör Küçük  1 saatlik 65,00 TL 

NOT: Kepçe, kamyon,  traktör, arazöz, ağaç sökme aracı v.s araçlar şehir dışına km başı 7,50 TL ücret 

alınacaktır. 

2- Sıklık Tabiat Parkı Giriş ücreti: KDV DAHİL 
 

1 Bir Kişi için 1,00 TL 

2 Binek Araçlar için 5,00 TL 

3 Büyük Araçlar için 10,00 TL 

 

TARİFE MADDE - 7 

Mezarlıklar Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 

1-Şehir Dışı Taşıma Ücreti:  

Şehirler arası her kilometre için gidiş- dönüş toplam ücreti KDV DAHİL 0,50 TL 

Maddi durumu iyi olmayanlardan ücret alınmayacaktır. 

 

TARİFE MADDE -8  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 

 

1- Konferans ve Salon ücreti: KDV DAHİL 

a) Ticari Amaç Güden Kuruluşlar.(Hafta içi mesai saatleri Harici) 300,00- TL 

b) Ticari Amaç Güden Kuruluşlar.(Hafta içi mesai saatleri ) 250,00- TL 

c) Ticari Amaç Güden Kuruluşlar.(Hafta sonu yarım gün) 300,00- TL 

d) Ticari Amaç Güden Kuruluşlar.(Hafta sonu tam gün) 400,00- TL 

e) Meslek Odaları                           (Hafta içi mesai saatleri Harici) 200,00- TL 

f) Meslek Odaları                           (Hafta içi mesai saatleri) 100,00- TL 

g) Meslek Odaları                           (Hafta sonu yarım gün) 200,00- TL 

h) Meslek Odaları                           (Hafta sonu tam gün) 300,00- TL 

ı) STK                                              (Toplum yararına dernek, vakıf vb. ) Ücretsiz 

i) Resmi Kuruluşlar Ücretsiz 

 

TARİFE MADDE- 9 
Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 

                  1- İlan Reklam Tahsis ücreti KDV Dahil; 
 

a) Şehir Merkezinde veya mücavir alan içerisinde bulunan görüntülü Led Ekranlardan m² yıllık olarak 825,00 TL 
b) Otobüs içlerinde bulunan elektronik reklam cihazlarından yıllık olarak (Her araç için) 450,00 TL 

 

2- Oto pazarına giriş yapan araçlardan alınacak ücret; 

Pazara giriş yapan 1 araç için KDV Dahil 10,00 TL 
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TARİFE MADDE- 10 
 

Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler 

S.N  1- İş Makinaları Saatlik Ücretleri KDV dahil  

1 Ekskawatör, Grayder 300,00 TL 

2 Loder Yükleyici  (2001 - 4000 - 4001) Zettelmayer 200,00 TL 

3 Loder Yükleyici  (Kaelble – Hanomag) 200,00 TL 

4 Kompresör (Gidiş geliş nakliyesi 40,00.-TL) 100,00 TL 

5  Silindir- Forklift 180,00 TL 

6 D 8 Dozer   500,00 TL 

7 D 7 Dozer 400,00 TL 

8 Asfalt kesici                                                              (Gidiş geliş nakliyesi 20,00-TL ) 60,00 TL 

9 Beko Loder 100,00 TL 

10 Treyler dorse nakliye bedeli (10km.kadar) 10 km.den sonra her km için + 6,00 -TL 350,00 TL 

11 Asfalt Freze Makinesi 420,00 TL 

 NOT : 2 Saatten az makine kiralanmaz. Gidiş gelişler çalışma saatine dahil edilir. 

 

 S.N  2- Beton Ücretleri (Şehiriçi nakliye dahil) M³ KDV dahil 

1 200 Dozlu Beton M³ 115,00 TL 

2 250 Dozlu Beton   M³ 125,00 TL 

3 300 Dozlu Beton   M³ 135,00 TL 

4 350 Dozlu Beton   M³ 140,00 TL 

              

S.N  3- Beton  Büz  Ücretleri  KDV dahil 

1 O  200’lik Büz ADET 23,00 TL 

2 O  300’lik Büz ADET 40,00 TL 

3 O  400’lik Büz   ADET         50,00 TL 

4 O  700’lik Büz ADET 90,00 TL 

5 1.1 x 1.1 Beton Box ADET 500,00 TL 

 
SN POZ NO  4- N akliye Ücretleri Birimi KDV HARİÇ 

1 Özel Çimento Nakliyesi                        (3 km.) Ton 5,50 TL 

2 Özel Beyaz Çimento Nakliyesi         (570 km.) Ton 100,00 TL 

3 Özel Kum - çakıl Nakliyesi                (27 km.) M³ 18,00 TL 

4 Özel Taş Nakliyesi                               (7 km.) M³ 10,00 TL 

5 Özel Kireç Nakliyesi                   (12,700 km.) Ton 16,00 TL 

6 Özel (19x9x5) Dolu harman tuğlası Nakliye-yükleme-boşaltma   1000 Adet 55,00 TL 

7 Özel (19x19x13,5)Yatay delikli blok tuğla Nakliye-yükleme-boşaltma  1000 Adet 55,00 TL 

8 Özel (19x19x30)Düşey delikli blok tuğla Nakliye-yükleme-boşaltma  1000 Adet 55,00 TL 

9 Özel Demir Nakliyesi  (Demiryolu + Karayolu ile) Ton 75,00 TL 

10 Özel Demir Nakliyesi ( Karayolu ile) Ton 85,00 TL 

11 Özel Mozaik - mermer pirinci Nakliyesi   Ton 25,00 TL 

12 Özel Marsilya kiremit Nakliyesi  (1000 Adet) Adet 65,00 TL 

13 Özel Toprak Nakliyesi   M³ 10,00 TL 

14 Özel Bordür – Karomozaik - Kilit taşı Nakliyesi Ton 23,00 TL 
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SN POZ NO  5-İşçilik Ücretleri Birimi KDV HARİÇ 

1 ÖZEL Bordür diz. (Bordür idareden) Mt 4,00 TL 

2 ÖZEL Eğri normal bordür dizilmesi (Bordür idareden) Mt 6,00 TL 

3 ÖZEL Park tipi bordür dizilmesi (Bordür idareden) Mt 2,00 TL 

4 ÖZEL Eğri park tipi bordür dizilmesi (Bordür idareden) Mt 4,00 TL 

5 ÖZEL Refüj bordürü dizilmesi (Bordür idareden) Mt 7,00 TL 

6 ÖZEL Kum üzerine (0.40 x 0.40) karo döşenmesi işçiliği  (Kum ve Karo İdareden) M² 5,00 TL 

7 ÖZEL İdare malı taban tuğlası ile (210x105x6.5) ile döşenmesi M³ 6,00 TL 

8 ÖZEL İdare malı bordür tuğlası ile bordür dizilmesi   Mt 4,50 TL 

9 ÖZEL Oluklu bordür dizilmesi (bordür İdareden) Mt 4,50 TL 

10 ÖZEL Beton tek yönlü refüj bordürü diz.(bordür idareden) Mt 7,00 TL 

11 16022/1A 300 Dz. demirli beton işçiliği (Beton idareden) M³ 9,00 TL 

12 17002/A 200 Dz.Taş duvar örülmesi işçiliği (Taş İdareden) M³ 60,00 TL 

13 17031/A Çaplanmış taş duvar örülmesi (Taş İdareden) M³ 75,00 TL 

14 17036/A Ocak taşı ile blokaj yapılması (Taş İdareden) M³ 20,00 TL 

15 26020/A Kum üzerine aralıksız beton plak (Kilit taşı) döş. (beton plak kilit taşı İdareden) M² 6,00 TL 

16 26041/A Karamozayik döşeme kaplama yap. (Normal çimento ile)(karo İdareden) 0.30 x 0.30 M² 8,00 TL 

17 26041/B Karamozayik döşeme kaplama yap. (Beyaz çimento ile) (karo İdareden) 0.30 x 0.30 M² 8,00 TL 

18 27581/A 300 Dz. Tretuar betonu yapılması.  (Beton idareden) M² 2,50 TL 

19 ÖZEL İdare Malı Asfalt ile Tretuar Kaplaması Yapılması (Silindir idareden Yakıt Müteahhitten) TON 20,00 TL 

20 14018/A Röfüj ve Parklarda Dolguya Gelmiş Toprağın Serilmesi M³ 15,00 TL 

21 ÖZEL Renkli ve renksiz kilit taşı (6 cm’lik) döşenmesi (Malzemeli ) M² 30,00 TL 

22 ÖZEL Renkli ve renksiz kilit taşı (8 cm’lik) döşenmesi (Malzemeli ) M² 30,00 TL 

23 ÖZEL Renkli ve renksiz kilit taşı (6 cm’lik) döşenmesi (kum+ işçilik) M² 20,00 TL 

24 ÖZEL Renkli ve renksiz kilit taşı (8 cm’lik) döşenmesi (kum+ işçilik) M² 21,00 TL 

 
S.No 6-Malzeme Bedeli Ücretleri Birimi KDV DAHİL 

1 Kum asfalt şantiyesi teslimi TON 30,00 TL 

2 Kum şehir içi nakliyeli işyeri teslimi TON 35,00 TL 

3 Ocak taşı (Ocak teslimi) Duvar taşı TON 8,00 TL 

4 Ocak taşı TON 6,00 TL 

5 Ocak taşı (Nakliyeli) TON 15,00 TL 

6 Mıcır ocak teslimi (1000 ton’dan fazla (0-5) TON 9,00 TL 

 

7 

 

Mıcır ocak teslimi 
( 0-5 ) Mıcır TON 10,00 TL 

Elekaltı Topraklı Mıcır TON 7,50 TL 

(5-15) ; ( 15-25) Mıcır TON 8,50 TL 

8 Mıcır şehir içi nakliyeli işyeri teslimi TON 14,00 TL 

9 Konkasörde kırılmış Boğabağı ocak malzemesi stabilize şehir içi nakliyeli işyeri teslimi TON 14,00 TL 

10 Konkasörde kırılmış Boğabağı ocak malzemesi stablize Şantiye Teslimi TON 12,00 TL 

11 Altyapı Kuruluşlarına (Yedaş, Telekom, Çorumgaz  vs.)  kırılmış stabilize TON 8,00 TL 

12 Stabilize ( Şantiye teslimi ) TON 11,00 TL 

13 Stabilize ( Şehir içi nakliyeli iş yeri teslimi ) TON 12,00 TL 

14 Beton bordür taşı (1 mt) MT 12,00 TL 

15 Beton kilit taşı M² 14,00 TL 

16 Karomozayik (0.30 x 0.30 x 0.30) AD. 1,00 TL 

17 Karomozayik (0.40 x 0.40 x 0.35) AD. 2,20 TL 

18 Beton saksı çiçeklik (küçük) AD. 50,00 TL 

19 Beton saksı çiçeklik (büyük) AD. 65,00 TL 

20 Beton tek yönlü refüj bordürü (0.50 mt) ve Mantar Buton  AD. 18,00 TL 

21 Düz park tipi bordür     (0.60 mt ) AD. 9,00 TL 

22 Beton asfalt yapımı (Bayındırlık Birim Fiyatlarından) Resmi kurumlara % 25- Diğerlerine % 15 indirim yapılacaktır. 

23 Tek kat sathi kaplama yapılması Resmi kurumlara %15– Diğerlerine % 15 indirim yapılacaktır. 
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        A) 
S.No 7- Yol Tahribi- Kazma-Hasar Ücreti Birimi KDV DAHİL 

1 Yağmursuyu Rögarı Tahrip Ücreti Adet 450,00 TL 

2 Kanal ve Yağmur Suyu Kanalı Tahribatı Mt 275,00 TL 

3 Altyapı Kazılarında Toprak ve Molozun Kaldırılması Mt 250,00 TL 

4 Altyapı Kazılarında Emniyet Tedbirlerinin Alınması Günlük 250,00 TL 

5 Çim Tahribi M² 50,00 TL 

 

        B) 
 İMALATIN CİNSİ KDV DAHİL 

1 Asfalt  65,00 TL/ M² 

2 Tretuar 50,00 TL/ M² 

3 Otopark 50,00 TL/ M² 

4 Satih Kaplama Kazı Ruhsat Harcı 28,00 TL/ M² 

5 Çim Tahribi 50,00 TL/ M² 

6 Granit tretuar tahribat bedeli 250,00 TL/ M² 

7 Resmi Daireler (Yatırımcı Kuruluşlar) yol, tretuar kazısından önce Belediyeden izin alacaktır. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 

ayları arasındaki çalışmalarda kazı ruhsatı ücretleri % 30 zamlı uygulanır. 

8 İzin alınmadan veya kasıtlı olarak yapılan tahrip ve kazılarda kazı ruhsat ücretleri % 60 zamlı uygulanacaktır. 

9 Tretuarda, kilit taşı ve 40’lık karo olan bölgelerde kazı ruhsat bedeli % 20 eksik ödenir. 

    

 

TARİFE MADDE- 11 
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler: 

 

1-Su Satış Ücretleri; 

1- Meskenler KDV HARİÇ 

    a)  0 – 15 ton arası 1,90 TL 

    b) 16– 30 ton arası 2,45 TL 

    c) 31 ton ve üzeri  3,70 TL 

2- Resmi Kurumlar Okullar - Hastaneler  4,22 TL 

3- Turizm Teşvik K. Tabi Yerler- Vakıflar– Yurtlar– Hamamlar-Hayır Kurumları 2,60 TL 

4- Ticarethane, Yazıhaneler işyerleri Oto ve Traktör Galericileri, Mandıra ve Tavuk Çiftliği 4,22 TL  

5- Fabrika ve Sanayi Kuruluşları Yağlama– Yıkama -Akaryakıt İstasyonu  8,56 TL 

6- Şehit Aileleri- Dul, Yetim ve Gaziler, Engelli ve Engelli Aileleri, Başarılı Sporcular (Devlet Sporcuları) 0,78 TL 

7- İnşaatlar 6,50 TL 

8- Köyler   

     a- Arıtılmış İçme ve Kullanma Suyu Atık Suları Kanal Şebekesi Bağlı Olmayanlar 2,28 TL 

     b- Arıtılmış İçme ve Kullanma Suyu Atık Suları Kanal Şebekesi Bağlı Olanlar 2,28 TL 

9- Sulama Suyu (Çomar- Seydim Barajlarından Verilen Arıtılmamış Su) 2,00 TL  

10-Motopompla sulama suyu (Seydim Göleti- 1 saatlik)  40,00 TL 

*** Kendi isteği ile mekanik sayaçtan ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı kullanımına geçen tüm abone 

tiplerine tarife tipine göre bir defaya mahsus 25 m³ karşılığında ücretsiz su yüklenecektir. 

       Ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı kullanan abonelerde kademe uygulaması yapılan tarife tiplerinde 

(mesken, bağ evleri, imar planında olan konutlar) kademe uygulaması yapılmaz.1. dilim fiyat tarifesi uygulanır.  
 

 

2-Atık Su Ücretleri: KDV HARİÇ 

1- Meskenler 0,55 TL 

2- Resmi Kurumlar Okullar - Hastaneler  1,35 TL 

3- Turizm Teşvik K. Tabi Yerler– Vakıflar- Yurtlar– Hamamlar – Hayır Kurumları 0,80 TL 

4- Ticarethane, Yazıhaneler İşyerleri Oto ve Traktör Galericileri, Mandıra ve Tavuk Çiftliği 1,35 TL  

5- Fabrika ve Sanayi Kuruluşları Yağlama- Yıkama- Akaryakıt İstasyonu  1,70 TL 

6- Şehit Aileleri- Dul, Yetim ve Gaziler, Engelli ve Engelli Aileleri 0,35 TL 

7- İnşaatlar  

8- Cezaevi 0,68 TL 

9- Organize Sanayi Bölgesi 1,15 TL 

11- Köyler Arıtılmış İçme ve Kullanma Suyu (Atık Suları Kanal Şebekesine Bağlı Olanlar) 1,10 TL 
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3- Su Abone Depozitosu  (KDV Dahil) 

1- Mesken Abonelerinden 150,00 TL 

2- Ticarethaneler, Yazıhaneler İşyerleri Oto ve Traktör Galericileri, Mandıra ve Tavuk Çiftliği 250,00 TL 

3- Fabrika ve Sanayi Kuruluşları 1.250,00 TL 

4- Benzinlik ve Akaryakıt İstasyonları 1.250,00 TL 

5- İnşaatlar 1.250,00 TL 
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanan tüm tarife tipindeki abonelerden depozito ücreti alınmayacaktır. 

 

4- Hizmet Karşılığı Ücretler (KDV Dahil) 

1- Mühür İhlali 1.500,00 TL 

2- Kasten Mühür İhlali- Kaçak su Kullanımı 1.700,00 TL 

3- İşletme Sayaç Kirası (aylık) 6,00 TL 

4-Su Bağlama Ücreti 20,00 TL 

5- Abone Plaka Ücreti 10,00 TL 

6- Sayaç Ayar Ücreti 10,00 TL 

7- Borçtan Kesme- Açma 10,00 TL 

8- Muhtelif Boru İşçiliği (1 m için) 12,00 TL 

9- Muhtelif Sayaç Sökümü-Montajı- Vana Değişimi 20,00 TL 

10-Muhtelif Kolye İşçiliği 20,00 TL 

11- Kent Merkezi Dışı Sayaç Söküm ve Montajı (Gidiş-Dönüş toplamı km ücreti ) 5,00 TL 

 

 

5- Vidanjörle Su Basma ve Çekme Ücreti  (KDV dahil) 

Belediyemize ait vidanjör aracının talebi halinde vidanjör ücreti. 

1- Meskenler, Resmi Kurumlar 100,00 TL 

2-Fabrika, Çiftlik ve diğer Sanayi Kuruluşları 400,00 TL 

3-Ticarethane, işyeri Oto ve Traktör Galericileri 200,00 TL 

4- Kent Merkezi Dışı Görevlerde gidiş- dönüş toplamı km ücreti  7,50 TL 

5- Kanal görüntüleme 50,00-TL+5,00 TL/m  

6- Su kayıp- kaçak tesbiti 75,00 TL 

7- Kanal görüntüleme ve Su kayıp- kaçak tesbiti Kent Merkezi dışı görevlerde Gidiş-Dönüş toplam km ücreti 5,00 TL 

 

6- Deşarj İzin Belgesi Ücreti  (KDV dahil) 

 

1- Meskenler, Resmi Kurumlar 250,00 TL 

2- 50 (Debi)≤1000m³/gün 500,00 TL 

3- Q  (debi)> 1000m³/gün 1.000,00 TL 

Tarifede ki ücretler gerektiğinde İdarece 1,00- TL ye yuvarlanır. 

 Kuyu suyu veya taşıma su kullanan ve kanalizasyon şebekemize deşarj eden işletmelerden kullandıkları 

suyun % 25’ i kendi tarifeleri üzerinden atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti olarak tahakkuk ettirilir. 

           -Kademe uygulaması yapılan abonelerde çeşitli nedenlerle bir tahakkuk döneminde tahakkuk verilmemesi 

durumunda, sonraki tahakkuk dönemi su faturası hesabının okunmayan tahakkuk dönem sayıları esas alınarak 

yapılır; 

           -Yukarıda belirtilen su satış ücretlerine KDV ilave edilir, ayrıca meskenlerde ve şehit aileleri- dul ve 

yetimleri,  gaziler, engelli ve engelli aileleri başarılı sporcuları (Devlet Sporcuları) tarifelerine mᶟ başına ÇTV 
ilave edilir.  

          - Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 

17. Maddesinin 3.fıkrasında ; “5774 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan amatör sporcular, 24/02/1968 tarihli ve 

1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen, Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, 

Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere yada belediyeler tarafından 

yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat etmeleri”, 4. 

Fıkrasında  “5774 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanan amatör sporculardan, belediyelerce tahakkuk ettirilecek 

su ücret % 50’ den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden 

alınır.” Hükmüne istinaden; 
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            Yönetmelik kapsamına giren mükelleflere (Devlet Sporcusu unvanı almış sporculara) su ve atık su 
ücretlerinin % 50 indirimli uygulaması;    

            

            -Kamu alacakları için uygulanacak gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine ilişkin karara 

istinaden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere alınacak olan rakam gecikme cezası olarak 

uygulanır. Borcundan dolayı icraya verilen abonelerin gecikme cezası durdurulur. İcra takibi süresince yürürlükte 

olan yasal gecikme faizi uygulanır. 

 

           -Su satış ücretleri ve atık su ücretleri tarifesi 2015/1 tahakkuk dönemi (2014 Aralık ayında kullanılan su)’ 

nden itibaren uygulanır. Su satış ücretleri dışındaki su abone depozitosu ve hizmet karşılığı ücret tarifesi ve deşarj 

izin belgesi ücretleri 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanır. 

 

            28.12.2003 tarih ve 25330 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5027 Sayılı Bütçe Kanununun 49. 

Maddesinin (p) fıkrasında Belediyeler ile Büyükşehir Belediyelerince kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak 

su (atıksu dahil) tarife bedelleri özel işyerlerine uygulanan tarife bedelini aşamaz denilmektedir. 

 

            Gaziler, şehit dul ve yetimleri, engelliler ile aile bireylerinden biri engelli olan ve veli veya vasilerin adına 

abone olmak kaydıyla 28.01.2002 tarihli- 2002/3654 Karar Sayılı Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 

kanun kapsamındaki kişiler, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak tek bir meskene abone olmak, ayrıca her yıl 

aboneliğini güncellemek koşuluyla Madde 11 deki Su ve Kanalizasyon ile ilgili ücretlerden % 50 oranında 

indirimli olarak yararlandırılması,  

 

 İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı’nın 25.02.2004 gün ve B050STM0710001/32, Sayı ve 

02.07.2003 tarih BOSOSTM0710001/89 Sayılı yazıları gereğince Gelir Tarifesinde bulunan Tarife Madde 1 hariç 

diğer ücretlerden gaziler, şehit dul ve yetimleri ile engellilere % 50 oranında indirim uygulanması, 

 

 Şeklindeki tarife 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Meclis Üyelerinden Ayhan ŞAMLI, 

Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet 

TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN ve Sezer YALÇINKAYA’ nın ret oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 132 

MADDE 16 

Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU 

Tarih ve No 01.12.2014 

Konusu Köprüalan Mevkii 570 Parselde Plan değişikliği. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Çorum Merkez, Köprüalan Mevki, 570 parselde plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama 

İmar planı değişikliğine ilişkin; 

 Köprüalan mevki, 570 nolu parselin bir kısmının onaylı imar planında emsal: 0.50, h.max: serbest 

yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı” olarak planlı olduğu, bir kısmının ise plansız alanda kaldığını, 

 Plan müellifince hazırlanan teklif planda 570 nolu parselin planlı alanda kalan yaklaşık 13000 m² lik 

kısmının emsal: 0.50, h.max: serbest yapılaşma koşullarında Sanayi Alanı (“Ambalaj ve Ambalaj atıklarını 

toplama ve Geri Dönüşüm Tesis alanı”) olarak belirlendiğini, 

             İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede; 570 nolu parselin sanayi 

alanında kaldığını, 24.08.2011 tarihinde onaylanan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği’nde Belediyelerin 

görev ve yetkileri başlıklı Madde 8, 2. Bent te; Toplama- ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerini 

belediye imar planları üzerine işlemekle ve altyapı hizmetlerini öncelikli olarak sağlamakla yükümlüdür 

dendiğini, Ambalaj atıklarını toplama tesisinin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planında “Sanayi Alanı” 

olarak planlı alanda yapılmasının uygun olduğunu belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Köprüalan Mevki, 570 parselin, 1/1000 uygulama imar planında 

emsal: 0.50, h.max: serbest yapılaşma koşullarında Sanayi Alanı (“Ambalaj ve Ambalaj atıklarını toplama ve Geri 

Dönüşüm Tesis alanı”) olarak belirlenmesi ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı 

değişikliği, (UİP- 7571,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe OY BİRLİĞİYLE 

onanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
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T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
  

TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK 

TARİHİ 05.12.2014 

GÜNÜ CUMA  

TOPLANTI 12 

BİRLEŞİM 13 

OTURUM 13 

KARAR NO 133 

MADDE 17 

Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU 

Tarih ve No 26.11.2014 

Konusu Çoraklık Mevkii, 82 Pafta, 585 ada, 38 nolu Parselde plan değişikliği. 

             K  A  R  A  R : 

 Başkan, Çoraklık Mevki, 82 pafta, 585 ada, 38 nolu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 

1/1000 uygulama İmar planı değişikliği teklifine ilişkin; 

 Çoraklık Mevki, 585 ada, 38 nolu parselin bulunduğu bölgenin 27.02.1997 tarih 19 Sayılı Belediye 

Meclis Kararıyla onaylanan yaklaşık 44 ha’ lık alanda hazırlanan mevzi imar planı ile taks: 0.08, kaks: 0.16 

yapılaşma koşullarında ayrık nizam 2 kat “konut alanı” olarak planlandığını, 

 01.09.2005 tarih ve 19 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla da taks: 0.10, kaks: 0.20 olarak yapılaşma 

koşullarının artırıldığını, 

 Plan müellifi tarafından hazırlanan teklif plan açıklama raporunda yaklaşık 13000 m² büyüklükte 585 ada, 

38 parselin kuzey ve batısında imar yolu bulunmadığı, parselin yola cephesi olmamasından dolayı ifraz 

yapılamadığı, bu nedenle parselin kuzey ve batı cephesinden, parselin kendi mülkiyetinden alınmak üzere 7 

metrelik yaya yolu işaretlendiğini belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çoraklık Mevki, 82 pafta, 585 ada, 38 nolu parselin ifrazına olanak 

sağlamak amacıyla kuzey ve batı cephelerinden 7 metre yaya yolu bırakılması şeklinde plan müellifince 

hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 7564,1) ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği, (UİP- 7565,1) 3194 Sayılı 

İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe OY BİRLİĞİYLE Onanmıştır. 

 

Başkan, Gündem Maddelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek, Aralık ayı Meclis toplantısına son 

vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Ünal KÖSE                                 Erdem Burak BAKIRCI 
(İmza)                                                                         (İmza)                                                   (İmza) 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

Özgül YILMAZER 

Yazı İşleri Müdür V. 
 

 

 

 

 

 

 

 


