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ÖZÜ                                   ANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ VE  

                                               İLÇE BELEDİYELERİN AYKOME YÖNETMELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

                                            

          Büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 

kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, alt yapı yatırım hesabının 

oluşumunu ve gelirini kapsayan büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliğinde 

24/12/2020 tarih 31344 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklere istinaden; Madde 8 f bendi 

‘'Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm 

kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında 

toplanır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.”  ve Madde 14 fıkra (3) ‘'Büyükşehir belediyelerinin 

sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek 

gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı 

dışında kullanılamaz.” şeklinde değiştirilmiş olup, ayrıca madde 14/A ‘'İlçe belediyelerinin 

sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek 

gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece 

cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” 

eklenmiştir. 

Koordinasyon Merkezi yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik ile büyükşehir ve İlçe belediyelerine 

kendi sorumluluklarına bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılar için izin veya 

ruhsat verme yetkisi ile buna ilişkin bedeli hesaplama ve gelir kaydetme yetkisi verilmiştir. 

Söz konusu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü 

bünyesinde Altyapı Denetin Birim oluşturulmuş, Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

yeni görev ve yetkilerine uygun şekilde güncellenmiştir. 

Ayrıca aynı yönetmelik çerçevesinde oluşturulan Altyapı Denetim Birimi Uygulama Yönetmeliği 

aynı çerçevede oluşturularak ekte sunulmuştur. 

Söz konusu yönetmelik değişikliği sonrası Altyapı Denetim Birimi Uygulama Yönetmeliği ve Fen 

İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin içeriği ekte sunulmuş olup, bu yönetmeliklerin 

uygulanması hususunda gerekli meclis kararı alınması hususunda; 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, konunun değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile Hukuk ve İçişleri Komisyonuna havalesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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