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Amıç, Kapsam, Dayanak

ve

Tanımlar

Amaç ve kıpsam

MADDE 1- (l)Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Çahşma Usul ve Esaslan
ile Görev, yetki ve sorumluluklannı belirlemektir.

(2) Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığmın hizmet, faaliyet ve çalışmalannı kapsar.

Dıyınık

MADDE 2- (l) Bu Yönetmelik;5216 sayılı Büyilkşehir Belediye Kanrınunun 7'nci maddesi ve

5393

sayıh Belediye Kanununun 14'iincü maddesi ve 6360 sayılı l4
(yirmiyedi) ilçe kurulması kanununu, 4734 sayılı kamu ihale kanununu, 4735 sayılı kamu ihale
sözleşmeleri, 3194 sayılı imar kanunu, 50l8 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve 6331 sayıh
iş sağhğı ve güvenliği kanunlanna dayanılarak hazırlanmıştır.

(ondört) ilde Büyfüşehir belediyesi ve 27

Tanınlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetrnelikte

ifade edilen;

a) Başkanlık /Antalya Büyükşehir Belediye Başkanrnı,

b) Belediye

/

Kurum: Antalya Büyiikşehir Belediyesini,

c) Meclis: Antalya Büyiikşehir Belediyesi Meclisini,
ç) Enciimen: Antalya Büyi.lkşehir Belediyesi Encümenini,
d) Üst Yönetim: Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Seketer Yardımcılannı,
e) Daire Başkanı: Paık ve Bahçeler Dairesi Başkanını,

f)

Şube Müdilrü: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdilrlil&lerini,

g) Kurum Personeli: Büyüşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan kurum personelini,
ğ) Daire Personeli: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığmda çalışan personelini,
h) Personel: Memuı, Sözleşmeli Personel, İşçi ve Diğer Destek Hizmet çalışanlan,

ı)

Kanun: Bu yönetmeliğin dayanağı olan kanunlar,

ixixciBöLüM
Teşkilat ve Yönetim

Teşkilat

MADDE 4- (l) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Başkan. Genel

Sekreter ve ilgili Genel Sekreter
Yardımcısına karşı sorumlu olup, aşağıda belirtilen şube müdiirlüklerinden oluşur:

a) Yeşil Alanlar Bakım ve Onanm Şube Müdürlüğü,
b) Fide ve Fidanhklar Şube Müdtlrlüğü,
c) Proje, Yatınm ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
d) Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdülüğü
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Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri

Park ve bahçeler daire başkanlığının görev, yetkileri ve sorunluluklan

MADDE 5- (l) Park ve büçeler dairesi başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanhğınca, yürütülmekte olan bütün hizmetlerin kanun, tiiziik ve

yönetmeliklere uygun olarak yiiıütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Belediye ve ilçelerindeki 30.000 m've iizerindeki park alanlannın yapımr ve bakımı, Belediye ve
ilçelerinin ana cadde ve bulvarlann orta reftij bitkisel diizenlemesi, tretuvar ağaçlandırmalan,
çimlendirme, çiçeklendirme ve bu alanların periyodik bakım kapsamına giren sulama, gübreleme,
budama, ilaçlama, hasar gören bitkilerin değişimi, gerekli görülen noktalarda yeni diizenlerneler yapma,
birim bünyesindeki sera ve fidanlıklarda mevsimlik çiçek, kalıcı bitki, ağaç ve çim üretiminin devamını
sağlamak,

c) Büyiikşehir Belediyesinin tasamıfu altındaki deniz kıylan ve bu loyıları çevreleyen sahil şeritlerinden
halkın yararlanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak; buralann doğal ve kültiirel özelliklerini
gözeterek temizlik, çevre düzenlemesi ve diğer yönetim hizmetlerini sağlamak,
ç) Başkanhk, Belediye birimleri, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda
atölyelerimizde bank, piknik masası, park ekipmanları, evrak dolabı, masa vb. imalatı yapmak, boya,
tabela, kaynak işleri yapmak ve imal ettiğimiz üriinleri tamamladıktan sonra talep eden birimlere teslim
etmek,

d) Ana cadde ve bulvarlarda kamunun yararlandığı yeşil alan ve park gibi yerlerde çimenlere ve çiçeklere
basmak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, kesmek, budamak, çiçek koparmak,
ağaçlara hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek ve tahrip
etmek, bitkilere kimyasal madde siirmek ve dökmek, park ve bahçelerdeki çocuk o1un gruplanna, bank
vb. kent mobilyalanna zarar vermek yada zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır. Bu yasaklara
ululmaması halinde Büyfüşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafindan 1211012004 tarihli ve 5237 sayılı
Tiirk Ceza Kanununun l52'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (Kamu malına zarar verme suçlan)
gereğince cezai işlem uygulanması için gerekli raporlan ve zarar maliyeti hazırlamak,

e) Belediye sınırlan içindeki resmi kurumlardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen şiköyet, istek ve
önerileri değerlendirerek çözüm iiretmek, imkanlar dahilinde hizmet vermek,

f1 Peyzaj Mimarlığı, Ziraat Müendisliği ya da ilgili yüksekokullarda okuyan öğrencilerin staj taleplerini
değerlendirmek ve staj yapmalannı sağlamak,
g) İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış a|an|arın peyzaj projelerinin oluşmasını sağlamak,
ğ) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri arasındaki koordineyi
müdürlfülerle belediyenin diğer birimleri arasmdaki koordinasyonu sağlamak,

ve bu

h) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağh birden fazla şube müdiirlüğünü ilgilendiren iş veya görev
söz konusu olduğunda görevlendirme yapmak,

ı)

Başkanlık makamırun görevlendirme yazısı ve yatırım planlamasında yer alan projeler doğrultusunda,
4734 sayı|ı Kamu İhale Kanununa göre İhaüe İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihalelerin ihate
kanun, yönetmelik dahilinde ihale dosyasınrn hazırlanmasını sağlamak, Harcama Belgeleri
yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre ödeme emri belgesini hazırlamak,

i) Daire başkanlığına bağlı şube müdürliikleri tarafindan yürütülen hizmetler ile ilgili stratejik planın,
yıllık plan ve hedeflerin, bunlara ait yatınm programlannın ve bütçelerinin hazırlanması ve onaya
sunulmasrnr
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j)

Daire Başkanlığına bağlı tüm şube müdtirlüklerince iş sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri
mevzuatma uygun olarak alınmasını sağlamak,

Yeşil alanlar bakrm ve onarım şube müdürlüğü,
MADDE 6 - Yeşil alanlar bakım ve onarım şube müdürlüğiiniin görevleri şunlardır:
a) Yeşil Alanlar Bakrm ve Onanm Şube Müdiirlüğü teşkilat şeması şube müdürü ve müdürlüğe bağlı
çalışan Teknik (Miüendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ve diğer
destek hizmet personellerinden oluşuı.

b) Yeşil alanlann ağaçlandınlması, bitkilendirilmesi bu alanlann bakım (temizlik, sulama, çim biçimi,
budama vb.) işlerini yapmak, bozulan alarılarda diizenlerne yapmak, gerekirse revize planlan teklif etmek,

c) Büyiikşehir Belediyesi sorumluluk alanlannda parklar ve yeşil alanlarda peyzaj dtizenlemesi yapmak
ve yapılan alanlann bakım ve onanmını sağlamak,

ç) Atölyelerde üetilen bank, piknik masası, evrak dolabı, masa, boya, tabel4 kaynak işleri vb.imal
ettiğimiz i.iriinleri tamamladıktan sonra talep eden Başkanlık, Belediye Birimleri, Resmi Kurum ve
Kuruluşlara teslim etmek,
d) Acil durumlarda (yangın, hortum, firtına vb.) ilgili kamu kurum ve kuruluşlanyla idbat sağlamak,
ıııaç gereç ve personel desteği vermek,
e) Büyfüşehir Belediye Başkanlığına bağlı diğer birimlerden ve resmi kurumlardan gelen şikayet ve
taleplere göre program hazırlamak ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Yeşil alanlann bakım çalışmalan için gerekli araç ve gereçlerin temini doğrultusunda Daire Başkanının
onayı ile 4734 sayillı Kamu İha|e Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğtince gerçekleştirilecek
ihalelerin ilgili ihale dosyasının hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
g) İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan işlerin yer teslimini yapmak, yer teslimi yapılan işlerin
mevzuat ile proje ve teknik şartnamelere göre kontrollüğiinü yapmak,

ilgili

ğ) Proje uygulanması sırasında kullanılacak malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol
etmek, İmalatı gerçekleşen işlerin ölçtimlerini yapmak ve hakedişlerini diizenlemek,
h) Yapım işlerinin ilgili mevzuata uygun olarak geçici ve kesin kabullerini yapmak,

ı) İhale yolu ile temin edilen kent mobilyalan, oyun gruplan vb. malzemelerin teknik şartname ve
projelerine uygun olarak yönetmelik düilinde muayene ve kabuliirıü yapmak ve teslim almak,
i) Yeşil Alanlar Bakım ve Onanm Şube

Müdürlüği.inün bütçesini, stratejik plan programlannı,
gerçekleşme oranlannı ilerleme raporlan halinde hazırlayıp Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına
sunmak,

j)

İş sağhğı ve güvenliği için her tilrlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak,

k) Daire Başkanr tarafindan verilen diğer görevleri yapmak
Fide ve fidanlrklar şube müdürlüğü

MADDE

7

- Fide

ve fidanhklar şube müdi.irlüğü görevleri şunlardır:

a) Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü teşkilat şeması şube müdürü ve müdürlüğe bağlı çalışan Teknik
(Miihendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ve diğer destek hizmet
personellerinden oluşur.

b) Sorumluk alanlan içerisindeki mevcut ve yeni yapılacak yeşil alanların ihtiyacı olan fide ve fidanlann
i,iretilmesi (mevsimlik çiçek, ağaç, kalıcı bitki, yer örtücü vb.).Üretim için gerekli olan malzemelerin
teminini sağlamak,
üretim ve peyzaj esnasında gerekli bitkisel mat7yal. bitki besleme, bitki koruma,

Meclisinin20.11.20l9,"§P*r',,

urr,rrurffiu,.

{İ},0().Y|\4.()(.)()]R.O0i3.9

TüRKiyE cuMHuRiyETi aNrı,ı-yı ntıyüxşrHin snü-B»iynsi
rARK vE BAHçELER »ninr naşxı,Nı-ıĞı çıı-ışı.ıA usur, vE
ESASLARI HAKKINDA

yöxnrunı-ix

araç gereç, makine ve yapısal materyal ile her tiirlü malzeme temini için Daire Başkanının onayı 4734
sayılı kamu İhale Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğiince gerçekleştirilecek ihalelerin ilgili ihale
dosyasının hazrlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç) İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan işlerin yer teslimini yapmak, yer teslimi yapılan işlerin ilgili
mevzuat

ile pğe

ve teknik şartnamelere göre kontrollüğünü yapmak,

d) İhale yolu ile temin edilen mal alımlannın teknik şartname ve projelerine uygun olarak yönetmelik
dahilinde muayene ve kabuliinü yapmak ve teslim almak, hakkedişlerini hazırlamak,
e) Fidanlık ve seralann işletilmesi ile kapasitesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalan yiirütmek,
fl Üretilen ve temin edilen fide ve fidan-lann alana aktanlmasıru, aktanldıktan sonra Yeşil Alanlar Ve
Bakım Şube Müdür|üğü ile koordineli çahşarak bakımmın ve peyzaj düzenlernesinin yapılmasını
sağlamak,
g) Fide ve Fidanhklar Şube Müdi.irlüğiiniin bütçesini, stratejik pları programlarını, gerçekleşme oranlannı
ilerleme raporlan halinde hazırlayıp Park ve Bahçeler Dairesi Başkanhğına sunmak,
ğ) İş sağlığı ve güvenliği için her fi.alü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasıru sağlamak,

h) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Proje, yatınm ve idari işler şube müdürlüğü

MADDE

8

-Pğe,

yatınm ve idari işler şube müdürlüğü görevleri şwılardır:

a) Proje, Yatınm ve İdarİ İşler Şube Müdürlüğü teşkilat şeması şube müdürü ve müdiirlüğe bağlı çalışan
Teknik (Müendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ve diğer destek

hizmet personellerinden oluşur.

b) Sorumluluk alanları dahilinde yeni yatınm programı hazırlamak, bu program kapsamında mevcut ve
yeni oluşturulacak park ve yeşil alanlann proje ve ihale çalışmalannı yapmak,
c) Daire Başkanlıklanna ait diğer müdiirlüklerden gelen planlama ve pğe taleplerine yönelik alt yapı
bilgilerini, mülkiyet araştırmalan ve tespitini yaparak proje hazırlamak,

ç) Belediye kaynaklannın etkin ve verimli kullanımına yönelik araştınna ve geliştirme çalışmalan
yapmak,

d) Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlannı tespit etmek, bu ihtiyaçlan insan
Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkarıhğı Personel Eğitim Şube Müdiirlüğü ile birlikte hizmet içi eğitim
programlan diizenlemek ve uygulamak,
e) Daire Başkanlığının personel işlerini, evrak ve arşiv işlerini yiirütmek,

f) Daire Başkanlığına gelen

talep, öneri ve şikayetleri değerlendirerek cevap vermek,

g) Proje, Yatınm ve İdari İşler Şube Müdiiırlüğü plan ve pğe çalışmalan sırasında her tiiırlü yapım işi,
hizmet işi ve malzeme temini için Daire Başkanının onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre
İhale İşleri Şube Müdi.irlüğünce yapılacak ihalelerin ihale dosyasının hazrrlanması ve
gerçekleştirilmesini sağlamak,

ğ) İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan işlerin yer teslimini yapmak, yer teslimi yapılan işlerin ilgili
mevzuat ile proje ve teknik şartnamelere göre kontrollüği.lrıü yapmak,
h)

Pğe

ı)
i)

Yapım işlerinin ilgili mevzuata uygıın olarak geçici ve kesin kabullerini yapmak,

uygulanması srrasında kullanılacak malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol

etmek, İmalatı gerçekleşen işlerin ölçiimlerini yapmak ve hakedişlerini düzenlemek,

İhale yolu ile temin edilen mal alımlannın teknik şartname ve projelerine uygun olarak yönetmelik
dahilinde
ve kabulünü yapmak ve teslim almak, ve hakedişlerini diizenlemek,
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Proje, Yatınm ve İdari İşler Şube Müdürlüğiiniin bütçesini, stratejik plan programlannı, gerçekleşme
oranlannı ilerleme raporlan halinde hazırlayıp Park ve Büçeler Dairesi Başkanlığına sunmak,

k) İş sağlığı ve güvenliği için her tiirlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak,

l)

Daire Başkanı tarafindan verilen diğer görevleri yapmak

Deniz ve loyı yapıları şube müdürlüğü
MADDE 9- Deniz ve kıyı yapılan şube müdiirlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Büyfüşehir Belediyesinin tasamıfu altındaki deniz kıylan ve bu kıyılan çevreleyen sahil
şeritlerinden halkm yararlanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, buralann doğal ve kültiiıel
özelliklerini gözeterek temizlik, çevre düzenlemesi ve diğer yönetim hizmetlerini sağlamak.
b) Deniz ve kıyılarda yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçlı tesisler yapmak.
c) Engellilerin tek başlanna ve destek almaksızın deniz ve plajlardan yararlanması için gerekli olan,
engellilerin kumsaldan başlayıp denize kadar ulaşım ve erişimini sağlayacak ytiriime yollan, rampa,
iskele, asansör, şerit bantlan, sesli yönlendirme gibi tedbirleri almak.
ç) Büyilkşehir Belediyesinin tasamıfu altındaki deniz ve kıyılaıda, turizmin yoğun olduğu aylarda ve
bütÇe imkıAnlan çerçevesinde 28.|.2006 tarihli ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tiirkiye
Sualtı Sporlan Federasyonu Can kurtarma Yönetmeliğine uygrın olarak yetkilendirilmiş cankurtaran
çahştırmak.
d) Büyiikşehir Belediye Meclisinin 9/212018 tarihli ve l87 sayılı Karanyla kabul edilen Konyaaltı
Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleri çerçevesinde Konyaaltı Sahilini
yönetmek.
e) Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleriyle kurulan Konyaaltı Alan
Yönetimi Denetim Kurulunun seketerya işlerini yiirütmek, bu Kurulun önerilerini mevzuat ve bütçe
imkinlan çerçevesinde gerçekleştirmek.
f) Konyaaltı Sahilinde ihtiyaç duyulan kamu hizmetleri için kamu kurum ve kuruluşlan ile sivil
toplum kuruluşlanyla işbirliği yapmak ve eşgüdüm sağlamak.
g) Iş sağlığı ve güvenliği için her tiirlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasmı sağlamak
ğ) Daire Başkanı tarafindan verilen diğer görevleri yapmak

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dıire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Daire başkanının görev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 9 - Daire Başkanının görev, yetki ve sorumluluklan şunlardır:
a) BaŞkan, Genel Sekreter ve Genel sekreter Yardımcısı taıafrndan verilen emir ve talimatlan yerine
getirir. Belediye Meclisi ve Belediye Enciimeni kararlannı uygular.

b) 5216 sayılı Büyfüşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun ve
bağlı yönetmelikler çerçevesinde kentin yeşil dokusunun korunmasına ve geliştirilmesine yönelik
öncelikli projeler yapmak veya yaptırmak, projenin uygulanmasını ve siirdürülebilirliğini sağlamak.

c) Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak, yönetmek, 5018 ve 4734 sayılı kanunlar çerçevesinde
Harcama yetkilisi olarak birimlerce hazırlanan projeleri ve her ti,irlü ödeme eırak ve eklerini
onaylamak.

Ç) Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, talep ve evraklan
değerlendirmek ve evraklann ilgili şubesine havalesini yapmak,

d) Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında ve bu birimlerle üst makamlar, kamu kurum ve
kuruluşlar, ilçe belediye|er arasında koordinasyonu sağlamak,
e) Bağh
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katkı için personele iç ve dış eğitim aldrnlmasını sağlamak,

f) Daire Başkanlığı biinyesinde bulunarı işçi ve memur personelin özliift haklarının takibini yapmaV

yaptırmak,

g) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirmek, birim çalışmalarında
kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak,

ğ) Şube Müdilrliiklerinin çalışma raporlarıru onaylamak,

h) İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin
değişiklikteri tespit etrnek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanhk makamına önermek,

ı) Görev alanıyla ilgili yenilikleri

izlemek, kurum biinyesine tatbiki için araştırmalar yapmak,

yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,

i)

Görev alanına giren yasal mevzuai ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum btinyesine tatbiki için
araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

j)

Görev alanına giren konulara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekliğinde bu
kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmaVyaptırmak.

k) Görev alanna giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim (her tiirlü afiş, broşü, kitapçık vb.),
sempozyrım, yanşma vb. etkinlik ve organizasyonlan yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve 1urtdışı
platformlara (sempozyıım, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak, katılım sağlamak,

l) Mer-i

mevzuatlaıda belirlenen görev, yetki ve sorumluluk-lar kapsamında "Yönetim Planları"
hazırlamak/ hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
m)Toplam kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalanna katkıda
bulunmak ve bu sistemin uygularrmasını sağlamak,
n) Stratejik plan, yıllık hedeİ yatnm progıİıml hazırlamak, hazırlamaya yönelik çalışmalara katkıda
bulunmak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusıında planları hazırlamak, uygulamak,
uygulatmak. Aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek, Siiıreçlerin silrekli iyileştİrilmesine yönelik
çalışmalar yapmak,
o) Daire Başkanlığına bağlı müdilrliiklerin çalışmalarına ait faaliyet raporlarının diizenlenmesini
sağlamak ve Başkanlık Makamına arz etmektir.
ö) Daire Başkanlığına bağlı personelin görevlendirilmesinin yapılması, görevlerini zamanında ve
eksiksiz olarak yerine getirmelerini takip ve kontrol etmek,

p) Disiplin Amiri olarak personele mevzuatta öngörülen disiplin cezalannı verme yetkisini kullanmak

r) Antalya Büyfüşehir Belediye Başkan ve Başkanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve
sonuçlandrnlmasını sağlamak,

BEŞİNCİ

BöLüM

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Giirevleri

MADDE

10 - Şube müdilırlerinin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) B,irim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini mevzuatlar doğrultusunda yerine getirmek,
b) Müdiirlüğiin çahşma ve usullerini, kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalanna bağh kalarak
gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki
tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda, Büyükşehir Belediye Başkanlığından prensip kararlan
alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

c) Müdilrlfü

üBoct
Antalya

yetlerini ilgilendiren mevzuatl takip etmek,
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ç) Müdürlüğiin işlevleri ile ilgili üst makamın istediği raporlan hazırlamak, bu raporlar doğrultusunda
incelerne ve araştırmalar yapmak, istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu böliimlerde iş böltlmiiıü
gerçekleştirmek,

d)

Üst makamlar tarafindan dtizenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar
almak,

e) Müdürlüğiiııı çalrşma esaslannı planlayıp programlayarak, çalışmaların bu programlar uyannca
yürütülmesini sağlamak, izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

fl

Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,

g) Müdiirlfüte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan stirdtirülmesini
teınin etmek,
ğ) Müdürlük biinyesinde çalışan personele üst makamlann görüş, istek ve ta|imatlannı aktarmak,
h) Yiirütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli
uyarmak,

D Müdilrltik faaliyetleri ile ilgili

0

hizmet gerçekleştirme ve kalite plarılan hazırlamak,

Müdilılüğün kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdiirliik hizmet kapsamında yer alan

faaliyetleri planlamak,

j)

Belediyenin kalite yönetim kurulu tarafindarı yayınlanan prosedür ve talimatlan uygulamak ve ilişkili
dokiimanların birim personeli taıafindan kullanrlmasınr sağlamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek,

k) Müdiiılüğiin faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtlann birimde muhafaza edilmesini saglamak,

D Müdiiılüğiln faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulanmasını sağlamak

etkinliğini siirekli iyileştirmek,

ve

m) Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynaklann kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan
diizenlerneleri yapmak,
n) Müdürliik tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama rapor
etrnek,

o) Müdilrlfü tarafindarı srınulan hizmetler ile ilgili birim çahşanlan ile toplantılar diDenlemek ve alınan
kararlan kalite birimine bildirmek,
ö) Müdiirlfü talafindan sunulan hizmetler ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçek_leştirmek ve üst
makama rapor etınek.
p) Daire Başkanı tarafındaıı verilen emir ve talimatlan yerine getirmek, müdilüılüğiine bağlı personellerin
yetki ve sorumluluklanru belirlemek,

yetkileri
MADDE

11

-

Şube müdiirlerinin yetkileri aşağdaki gibidir;

a) Müdiirlüğiin işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince
yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak, görev alanına giren konularda,
uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma
yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlığa tekliflerde bulunmak,
b) Bağlı bulunuları üst makamlaıa sunulmak iizere hazrlanarı yazılan kendisine verilen yetki sınırlan
içinde incelemek, parafe veya imza etrnek,

c) Müdtlılüğe bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlerneler yapmak,

rastlanacak
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ç) Emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde mazeretine binaen mazeret izni
vermek, ödül, lakdimame, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağh bulunduğu Daire Başkanı ile
Başkanlığa önerilerde bulunmak, görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlannı tespit etmek,
d) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdiirlüğe tayin şartlanna haiz olan Müdürlerden
birini veya bir personeli müdilrlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Başkanhk Makzunın onayrna
sunmak,
e) Müdilrliik ile ilgili tiiıın görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki
iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

0

Müdilrlüğiin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

g) Müdiirltik personelinin görev ve sorumluluklarıru belirlemek ve iş böliimü yapmak,

ğ) Kalite hedeflerini belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak,
h) Görev ve sorumluluk alanmda yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi siirecinde belirlenen
uygunsuzluklann tekıannın önlenmesi amacı ile gerekli olan diizeltici faaliyetleri başlatmak,

ı) Görev ve

sorumluluk alanrnda yer alan

iş ve

işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme

faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planlan hazırlamak ve üst makama onaylatmak,

D Müdiirlfü faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı

çahşmalannı başlatrnak,

anket

j)

Müdilrlilk kalite geliştirme ekip üyelerini belirlemek ve ekip üyelerinin kalite geliştirme çalışmalan
ile ilgili iş böliimiinü yapmak.

sorumluluklan

MADDE 12-

Şube müdürlerinin sorumluluklan aşağıdaki gibidir;

a) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin
gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasındaır, bağlı bulunduğu
Daire Başkanın4 Başkanlığa karşı sorumludur.
b) Müdilılfüte yiirütiilen faaliyetlerin Antalya Büyiikşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi ile uüıımlu
bir Şekilde yiirütiilmesinden, yönetmelik, prosediir, talimat ve rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve
faaliyet raporlannr hazırlamak ve duyurmaktan Daire Başkanı ve Kalite Yönetim Kuruluna karşı

sorumludur'

ALTIN.. BöLüM
Dıire başkınlı$na bağlı birimlerde görev yapan personellerin 96rev, yetki ve sorumluluklan
MADDE 13 - Daire Başkanlığma Bağlı Birimlerde Görev Yapan Personellerin Görev, Yetki ve
Sorumluluklan aşağıdaki gibidir;

a) Daire Başkanı ve Şube Müdiirü tarafindan verilen emir ve talimatlan yerine getirir.
b) Müdiirlüğiln yllrtltttlgtl ttlm faaliyetlerden Daire Başkanhğına ve Müdiirlüğe karşı sorumludurlar.

c) Yasa ve yönetmeliklerle kendilerine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmekle
Müdiirlerine kaşı sorumludurlar.

Ç) Kontrol teşkilatı ve kabul heyeti olarak atanan personeller hakediş raporlannı hazırlar, gerekli
incelemeleri yaptıktan sonıa bulunduğu müdiirlüğe sunar.

d) Diğer müdi.lrliikler ile odak yiirütiilen projelerde görev alan personeller gerekli koordinasyon ve bilgi
akışını sağlar.
e) Müdürlük]arafindan havalesi yapılan ewaklan inceler ve sonuçlanmasını sağlar.
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f) Bağlı bulunduğu müdiiıliik bütçesinin etkin ve verimli kullanılması için verilen görevleri tam ve
eksiksiz olarak yerine getirir.

g) Bağlı bulunduğu müdiirlüğe ait yapılan her tiirlü faaliyet raporlannda görev alan personeller konu ile
ilgili gerekli hazırlığı yapar, müdiiı.iin onayına sunar.
ğ) Yiirütülen projelerde çalışma anında ortaya çıkan fiili duruma göre gerekli
alan personeller verilen görevi yerine getirir.

pğe revizyonlannda

görev

Denetim

MADDE

14

a) Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışmalan ve sonuçlan Antalya Büyiikşehir Belediye Başkanı
tarafından denetlenir.
b) Daire Başkanlığı; Başkaııının talimatı üzerine çalışmalan ile ilgili her ttirlü bilgi, belgeyi inceleme ve
denetlemeye esas olmak iizere ilgili makama sunmakla yiikilmlüdiir.

c) Belediyenin denetleme organı tarafindan yapılacak inceleme ve denetim ya|ıızca müdiırlüğtin
işlemleri defter ve kayıtlan ile buralara ilişkin idari ve mali sonuçlan kapsar.
Ç) Yılsonu Çalışma raporunun dışında da belli konularla ilgili raporlar başkanlığa sunulabilir.

YEDiNci BÖLüM
Çalışma Usul ve Esaslır

MADDE l5 - Daire baŞkanlığınc4 Müdiirlüklere gönderilen yazılann tamamı gelen ewak kayıt defterine
kaYdedilir. Müdiir tarafından okunup, gereği yapılmak iizere işleme konulur. İşlemi bitirilen ewak
ha}kında Yasal iŞlemler yapılır. Planlamaya yönelik olarak gelen başvuru ve talepler, yasalar
çerçevesinde
değerlendirilerek baŞkanlığın görüşü doğrultusunda ilgilisine cevap verilerek veya meclise sunularak
sonuçlandınlır.

MADDE

16

tutulacak defter ve dosyalarda; Daire Başkanlığı ve bağlı Müdiir1üklerde
-Müdürltiklerde
tutulacak defter
ve kayıtlar ile ilgili Cumhurbaşkanlıgı İdari İşler Başkanlığı Peİsonel vİ Prensipler Genel
Müdiirlüğü tarafından yayınlanan Standart Dosya Planı uygulanır.

SEKiZiNCİ BöLüM
son Hükümler

Yürürlük

MADDf, 17 - Antalya Büyfüşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen bu Yönetmelik. ilanı

tarihinde yüriir|üğe girer.

Yürütme

MADDE

18

- Bu Yönetmelik htikümleri, Antalya Büyfüşehir Belediye Başkanr tarafindan yürütülür.

B.Şehir Belediye Bşk.

Divan I(atibi

Antalya Büytlkşehi. Belediyesi Meclisinin 20.1 1.20l9 taıih ve ?06 sayllı karan ile uygun bulunmuştur.
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