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PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan 

Proje Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, 

sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge; Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 

birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve 

yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.  

 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi 

Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 17. Maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönerge adı geçen; 

a) Başkanlık    : Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

b) Başkan    : Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) DESKİ                : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresini, 

d) İdare                   : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

e) Genel Müdür      : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

f) Genel Müdürlük  : Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını, 

g) Daire Başkanı      : Plan Proje Dairesi Başkanını, 

h) Daire Başkanlığı  : Plan Proje Dairesi Başkanlığını 

i) Müdürlük             : Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü       

                                           ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 

Madde 5- Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) İdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu yatırımların gerektirdiği hallerde; yatırımcı 

Daireler tarafından kamulaştırılması istenen yerlerin kadastral planlarını temin etmek; yatırım 

projelerine göre kamulaştırma planlarını yapmak. 

b) Kamulaştırma planlarının İdare tarafından yapılması gerektiği hallerde; planları kadastro 

kanunu; Büyük ölçekli harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin istediği niteliklere uygun 

tescile tabi harita olarak yapmak ve uygunluğunu ilgili Kadastro Müdürlüğü ile mutabakatlı hale 

getirmek. 

c) Kamulaştırma planlarının yapılması işi müteahhit firmalara ihale edilmesi halinde;   

müteahhitlerin, kamulaştırma planlarını Büyük ölçekli harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde 

belirtilen standartlara uygun yapmasını sağlamak, bunun için gerekli arazi ölçü ve kontrolleri yapmak. 

d) Kamulaştırma planları içinde kalan gayrimenkul malların tapu kayıt örneklerini çıkarmak ve 

kayıtların tapu kütüğüne uygunluğunu ilgili birimlere tasdik ettirmek. 

e) 2942 sayılı kanunun 7.maddesi gereği tapu kütüğünden alınan kayıt maliklerinin veya haricen 

tespit edilen tarafların adreslerini, gayrimenkuller için verilen Emlak Vergisi Beyan değerlerini varsa 

nüfus kayıt bilgilerini temin etmek. 

f) Kamulaştırılacak gayrimenkul mallar hakkında kamu yararı kararı alınıp, gerektiğinde 

Bakanlık Onay’larının alınmasını sağlamak. 

g) İmar planlarında DESKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanlarına veya kamu yararına tahsis 

edilmiş taşınmazların kamulaştırılmasının istenmesi halinde 2942 sayılı kanunun hükümlerine göre 

kamulaştırmaya başlama kararı alınmasını temin etmek. Kamulaştırılan taşınmazların bedel tespiti ve 

tahmin edilen bedel üzerinden anlaşmak üzere komisyonların kurulmasını temin etmek. 

h) Pazarlık görüşmelerinin yapılacağı gün ve saati ilgili taraflara tebliğ etmek. 

i) 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre parsel malikleri veya ilgilileri ile anlaşma sağlanması 

halinde gerekli olur ve kararların alınmasını ve parsellerin İdare adına devir ve teslimden sonra 

kamulaştırma bedellerinin ilgililerine ödenmesini temin etmek. 

j) 2942 sayılı kanunun 8.maddesine göre parsel malikleri veya ilgilileri ile anlaşma 

sağlanamaması halinde parsellerin İdare adına tescili ve bedelinin tespiti için dava açılmak üzere gerekli 

bilgi ve belgeleri Hukuk Müşavirliğine göndermek.  

k) Kamulaştırılan gayrimenkul mallar hakkında; Gerektiğinde İdare Komisyonları dışında diğer 

kurumlardan veya Değerlendirme Şirketlerinden Rapor almak. 
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l) İdare Kıymet Takdir Komisyonu dışında diğer kurum ve Değerlendirme Şirketlerinin 

değerleme raporları ücretlerinin ödenmesini temin etmek.  

m) İdare tarafından kamulaştırılan gayrimenkul mal maliklerince açılan tezyid-i bedel davası 

neticesi, mahkeme tarafından artırılan ve Hukuk Müşavirliğince ödenmesi istenen bedellerin 

ödenmesini temin etmek.  

n) Kamulaştırmanın kanuni işlemlerinin tamamlanmasını takiben rızaen İdareye devredilmeyen 

gayrimenkul malların İdare adına tescilini sağlamak üzere dava açılmasını temin için gerekli bilgi ve 

belgeleri Hukuk Müşavirliğine göndermek.  

o) Kamulaştırılan gayrimenkul mallar hakkında İdare aleyhine açılan davalarla ilgili bilgi ve 

belgeleri Hukuk Müşavirliğine göndermek; gerekli hallerde İdare savunmalarına bilgi vermek üzere 

keşiflere iştirak etmek. 

p) Kamulaştırılması tamamlanıp, İdare adına tapusu alınan veya İdare adına tesciline karar 

verilen parsellerin 2942 sayılı kanunun 20.  Maddesine göre boşaltılması için gerekli bilgi ve belgeleri 

Hukuk Müşavirliğine göndermek. 

q) Kamulaştırılması tamamlanıp tapusu alınan gayrimenkul malların gayesine uygun 

kullanılmasını sağlamak için ilgili yatırımcı Daireye bilgi vermek. 

r) Kamulaştırma çalışmaları devam eden ünitelerde kamulaştırılması yapılıp tapusu alınan 

gayrimenkul malların bilgisayar kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

s) İdaremizin diğer kamu kuruluşlarından gayrimenkul mal talep etmesi halinde; işlemlerin 

2942 sayılı kanunun 30. Maddesi hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak. 

t) İdaremizin görev-yetki ve sorumluluk alanına giren çeşitli projelerin gerçekleşmesi için 

kamulaştırılması istenen içmesuyu Baraj havzalarında ve bunları besleyen derelerin mutlak koruma 

mesafesinde bulunan Şahıs, Hazine, Vakıf tescilsiz alan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler 

üzerinde bulunan yapılar ve muhtesatların diğer Daire Başkanlıkları tarafından kamulaştırılmasının 

istenmesi halinde bu binaların inşa tarihlerine bakılmaksızın kamulaştırma kanunu çerçevesinde 

kamulaştırma işlemlerini yapmak. 

u) Mahkemelerde İdare adına kayıtlı gayrimenkullerle ilgili davalarda gerekli olduğu hallerde, 

teknik bakımdan idare adına dava takibi yapan avukatlarına bilgi vermek. 

v) Gerektiğinde İdaremiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin imar durumuna göre veya 

diğer durumlarda ifraz ve tevhidi ile ilgili işlemler yapmak.  

w) İdare mülkiyetinde ve sorumluluğunda bulunan gayrimenkullere kanun dışı yollarla yapılan 

işgalleri tespit etmek, ecrimisil bedelinin tahakkuk ve tahsilini sağlamak maksadıyla işgalin ortadan 

kaldırılması için bilgi ve belgeleri Hukuk Müşavirliği’ne intikal ettirmek. 
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x) İdare mülkiyetindeki gayrimenkul malların Kamu Kurumlarının talebi halinde 2942 sayılı 

kanunun ilgili maddelerine göre rayiç bedeli üzerinden devir işlemlerinin yapılmasında görev almak. 

y) İstimlâk veya satın alma usulü ile İdareye kazandırılan gayrimenkul malların,  projeler 

bazında tamamlanarak bilgisayar ve defter kayıtlarını tutmak, bunlara ait Emlak Vergi Beyannamelerini 

tanzim ederek ilgili Belediyesine göndermek. 

z) İdaremizin ihtiyacı olan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yerlerin DESKİ Genel 

Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis işlemlerinin yapılmasını sağlamak.  

aa) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanması, idaremiz mülkiyetinde 

ve sorumluluğunda bulunan binaların kiraya verilmesi, kiraların zamanında ödenmesi, kira 

tahsilatlarının zamanında yapılması ve kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri 

yapmak. 

bb) İdaremiz mülkiyetinde ve sorumluluğunda bulunan yerlerin İdaremize gelir getirmek 

gayesiyle Kamu yararı vasfını kaybetmemek şartıyla, Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde 

özel veya tüzel kişilere kiraya verilmesi ve tahsilatının yapılmasını temin etmek. 

cc) İdare mülkiyetinde ve sorumluluğunda bulunan yerlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 

bedelli veya bedelsiz olmak üzere ve Kamu yararı vasfını kaybetmemek şartıyla, tahsisi için Yönetim 

Kurulu’na sunulmak üzere hazırlık çalışmalarını yürütmek. 

dd) Müdürlüğün kullanımında bulunan bilgisayar programlarının çalışır vaziyette 

bulundurulmasını temin etmek,  bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak sistemlere yüklenmesini 

sağlamak. 

ee) İdare adına kayıtlı gayrimenkul mallarının hukuki, teknik ve hâlihazır durumlarının tespit 

edilerek, gerektiğinde kullanıma hazır halde bilgisayar ortamında saklamak. 

 

Şube Müdürü 

Madde 6- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi 

Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu yönergede belirtilen 

görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Genel Müdüre veya bağlı olduğu 

Genel Müdür Yardımcısına ve Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. 

 

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

Servis Oluşturulması 

Madde 7- Şeflik/Birimlerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir. 
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  Değişiklik 

Madde 8- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Genel Müdür onayı ile yapılır, 

değişiklik teklifinin Genel Müdür onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir. 

 

Yürürlük 

Madde 9- Bu yönerge hükümleri Genel Müdür onayıyla yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

 

(Bu yönerge, Genel Müdürlüğün 13.03.2020 tarih ve 6474 sayılı Onay’ı ile 13.03.2020 tarihinde 

yürürlüğe konulmuştur.) 

 


