
 

 

 

 

1. Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin 

uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri 

üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak. 

2. Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi 

aşamalarında, plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak 

gerekli katkılarda bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu 

stratejilere göre yürütülmesini sağlamak. 

3. Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek. 

4. Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde 

gerekli çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili 

idareler ile koordinasyonu sağlamak. 

5. Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde 

aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları 

izlemek ve denetlemek. 

6. Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, 

alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri 

yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek. 

7. Planlama çalışmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yer 

seçimi veya tespit çalışmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek. 

8. Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli 

araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait 

arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlıkça istenilen 

her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak. 

9. İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça 

yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon 

sağlamak ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek. 

10. İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre 

gerçekleştirilecek arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin konularda inceleme yapmak ve teknik 

görüş vermek. 

11. Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, 

şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine 

katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve 

yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti 

kurulmasını temin etmek. 

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV 

VE FAALİYETLERİ 

 



12. 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı 

Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara 

ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, 

ruhsat işlerini gerçekleştirmek. 

13. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum veya 

kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar 

üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak 

ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan 

harita, parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle 

ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek. 

14. Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.  

15. Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra 

teşkilatına ait iş ve işlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin projeye esas 

mali yardım talep dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaşık 

maliyetlerin onaylanması ve yapım aşamasında işlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim 

yapmak ve rapor hazırlamak. 

16. Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin, mahallinde 

çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara katılmak, sürecin 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaş kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

17. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre 

değerlendirerek onaylamak. 

18. Bakanlık talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordine sağlayarak mikro bölgeleme 

etüt çalışmalarına katılmak. 

19. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h) 

bentleri ile 7’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma 

izin belgesi düzenlemek. 

20. Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız 

yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair şikayetleri, illerin yetki sınırları dahilinde 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm 

mevzuat hükümleri kapsamında incelemek. 

21. Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve 

göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını 

yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve 

kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri 

yürütmek. 

22. Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı 

ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve 

hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. 

23. İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve 

konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma, 

kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin 

plân ve projeler geliştirmek. 

24. Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen şikâyetlere 

esas denetim taleplerini karşılamak. 



25. Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düşülen konularda 3194 

sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüş vermek. 

26. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılan işlemlerle ilgili 

Bakanlığımız aleyhinde açılan davalarda Hukuk Müşavirliğine görüş vermek. 

27. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ve satışına 

esas yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak 

Müdürlüğü) Mal Müdürlüğüne görüş vermek. 

28. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili 

mevzuatlar uyarınca imar planına esas görüş bildirmek. 

29. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2’nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp 

gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek. 

30. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

  


