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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

 İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk 

Müşavirliğinin, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve 

esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.  

Hukuk Müşavirliğinin; Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame 

edilmesi, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediye’nin savunulması, Büyükşehir 

Belediyesi adına icra takibi yapılması, Belediyeye karşı açılan icra takiplerinin 

yürütülmesi, hukuki mütalaada bulunulması ile ilgili esas ve usuller ile Hukuk 

Müşavirliğinin teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev ve yetkileri ile ilgili 

esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 

düzenlenmiştir.  

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Başkan: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını,  

b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını,  

c) Belediye Meclisi / Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini  

d) Belediye Encümeni / Encümen: Bursa Büyükşehir Belediye Encümenini  

e) İlçe Belediyesi: Bursa Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe 

belediyesini, 

f) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,  

g) Müşavirlik/ Hukuk Müşavirliği: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. 

Hukuk Müşavirliğini, 

h) 1. Hukuk Müşaviri: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.Hukuk 

Müşavirliğinin en üst yöneticisini, 

i) Hukuk Müşaviri: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk 

Müşavirliğinin  1. Hukuk Müşavirinden sonraki en üst yöneticiler olan Hukuk 

Müşavirlerini, 

j) Avukat: Başkanlığın verdiği vekâlete dayanarak belediyenin taraf olduğu 

dava ve icra takiplerini yürüten ve yönetmelikte belirlenen diğer hizmetleri ifa eden 

kadrolu ve sözleşmeli avukatları, 

k) Evrak Takip Görevlisi: Hukuk Müşavirliğinin dava dosyaları ve diğer 

yazışmalarını yürüten görevli  personelini, 

l) İcra Takip Görevlisi: Hukuk Müşavirliğinin İcra takip ve yazışmalarını 

yürüten görevli personelini, 
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m) Evrak Kayıt Görevlisi: Hukuk Müşavirliğinin evrak kayıt işlemlerini 

yürüten görevli personelini,   

n) Bilgisayar İşletmeni/ Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni: Hukuk 

Müşavirliğinin dilekçe ve yazılarını bilgisayar ortamında yazan ve saklayan 

personelini,  

o) Arşiv Görevlisi: Hukuk Müşavirliğinin arşiv işlemlerini yürüten görevli 

personelini,  

p) Mutemet: Hukuk Müşavirliğinin harcama ve avans hizmetleri yürüten 

personelini,  

q) Ayniyat Memuru (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi): Hukuk 

Müşavirliğinin ayniyat (Taşınır Kayıt ve Kontrol) hizmetlerini yürüten personelini,  

r) Personel: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.Hukuk Müşavirliğinde 

görevli Belediyenin tüm memur, işçi ve sözleşmeli personelini ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Teşkilat 

MADDE 5- (1)Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği İdari Teşkilatı; 

1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve yeteri kadar şef, memur, 

sözleşmeli ve işçi personelden oluşur. 

(2) Hukuk Müşavirliği birimleri ve bunların iç organizasyon yapılarının teşkili; 

Hukuk Müşavirinin teklifi ve/veya re ’sen 1.Hukuk Müşavirinin onayı ile 

gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile olur.  

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri 

MADDE 6- (1)Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercileri ile ulusal ve 

uluslararası hakem heyeti nezdinde dava ikame etmek, gerektiğinde suç duyurusunda 

bulunmak.  

(2) Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları 

yürütmek ve neticelendirmek.  

(3) Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan 

icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.  

(4) Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda istişari mahiyette hukuki 

mütalaa (görüş) bildirmek  

(5) Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili 

merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak.  

(6) Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ 

etmek, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimlere tevdi ve takiplerini sağlamak.  

(7) Dava ve icra dosyaları ile diğer yazışma dosyalarını düzenlemek, bunlara 

ilişkin kayıtları tutmak. 

(8) Yasa ve yönetmelik gereği Başkanlığa bağlı disiplin, etik komisyonları 

gibi komisyonlar ile Başkanlık Makamınca gerekli görülen toplantılara katılmak.  

(9) Dava ve icra takipleri ile diğer adli faaliyetlere (duruşma, keşif, mürafaa, 

haciz ve sair) ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Başkanlık makamına sunmak.  

(10) Başkanlık makamınca ve mevzuatla kendisine verilecek diğer görevleri 

ifa etmek. 

  1. Hukuk Müşavirinin atanması, görev, yetki ve sorumlulukları  
MADDE 7-  (1)Atanması: 1. Hukuk Müşaviri; üniversitelerin hukuk 

fakültelerinden mezun olmuş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya 

ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve 10 yıl süreyle avukat olarak 

çalışmış olanlar arasından Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır.  
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(2) 1. Hukuk Müşavirlerinin Görev ve Yetkileri:  

a) Hukuk Müşavirliğini temsil eder. 

b) En üst yöneticisi olarak Hukuk Müşavirliğini sevk ve idare eder.   

c) Hukuk Müşavirlerinin işbölümü dağılımını yapar.  

d) Müşavirlik içi yönerge, talimat vs. yayınlar, Müşavirliğin çalışma usul ve 

esaslarını mevzuat çerçevesinde belirler. 

e) Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer tüm çalışanların işlerinde tespit 

ettiği / kendisine bildirilen aksaklıkları gidermek için gereğini takdir eder . 

f) Belediye aleyhine açılmış veya Belediye tarafından açılması gereken 

davalar ve icra takipleri ile gerekli diğer işleri avukatlara tevzi eder. Hukuk 

Müşavirliğinin gelen/giden günlük evrak akışını Avukatlar ve gerekli diğer personele 

tevzi ile işlerin aksamadan yürümesini temin eder.   

g) Hukuk Müşavirliği ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.  

h) Hukuk Müşavirliği'nin en üst yöneticisi olarak 5018 Sayılı Kamu Mali 

Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.  

i) Disiplin Yönetmelikleri gereğince ve disiplin amiri olarak sahip olduğu 

görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

j) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve 

sözlü talimatlarla; Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer tüm çalışanları 

görevlendirir ve yönlendirir. 

k) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Hukuk Müşavirlerinden 

birini Hukuk Müşavirlerinin olmaması halinde avukatlardan birini 1.Hukuk 

Müşavirliğine vekâlet etmek üzere Başkanlık Makamının onayına sunar.  

l) Hukuk Müşavirliğinin görev konularıyla ilgili olarak, yazışma kuralları 

talimatı uyarınca tüm kamu hukuku kişileri (yargı ve idari merciler) ve özel hukuk 

kişileri (gerçek ve tüzel kişiler) ile gerekli yazışmaları yapar.  

m) Başkanlık Makamı, Belediye Encümeni ve Daire başkanlıkları tarafından 

istenilen hukuki mütalaa taleplerini bir Avukata havale edip, birlikte istişare ederek 

müşavirliğin konu hakkındaki hukuki görüşünü bildirir.  

n) Dava ve icra dosyalarıyla diğer evrakın arşivlenmesini sağlar ve kontrol 

eder. 

o) Hukuk Müşavirliğinin bütçe taslağını hazırlar.  

p) Görevlendirildiği komisyonlarda ve toplantılarda hazır bulunur.  

q) İstenildiğinde Hukuk Müşavirliği çalışmalarını bir rapor halinde Başkanlık 

Makamına sunar.  

r) Gerek görüldüğünde dava ve icra takiplerini bizzat takip eder.  

s)    Başkan ve/veya Genel Sekreter tarafından kendisine verilen sair görevleri 

yerine getirir.  

 

     (3) 1. Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görev ve yetkilerin yerine 

getirilmesinden; Başkana ve Genel Sekretere karşı sorumludur.  

Hukuk Müşavirlerinin Atanma, Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

MADDE 8- (1) Atanması: Hukuk Müşavirleri, üniversitelerin hukuk 

fakültelerinden mezun olmuş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya 

ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan, en az 5 (Beş) yıl süreyle Büyükşehir 

Belediyesinde avukat olarak çalışmış olanlar arasından, norm kadro ilke ve esaslarına 

göre, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır.  

(2) Hukuk Müşavirlerinin Görev ve Yetkileri:  

a) Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşavirliğinin 1.Hukuk Müşavirinden sonra 

gelen en üst idarecileri olarak, yönetimde 1. Hukuk Müşavirine yardımcı olurlar.   
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b) Avukatların ve diğer tüm personelin görevini takip ve murakabe ederler.  

c) 1. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı ve ivedilik arz eden durumlarda,  

Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin yerine getirilmesinde; 1.Hukuk Müşavirinin görev 

ve yetkilerini kullanırlar. 

d) Gerektiğinde evrakların, dava ve icra dosyalarının Avukatlara havalesini ve 

devrini yaparlar. 

e) Gerek görüldüğünde 1.Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine havale edilen 

dava ve icra takiplerini yürütürler. 

f) 1. Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine havale edilen konularda görüş  

bildirirler. 

g) Avukatları ve diğer tüm personeli murakabe ederek, karşılaştığı  

aksaklıkların giderilmesi için yönlendirici işleri yapar ve 1.Hukuk Müşavirine bu  

konuda tekliflerde bulunurlar. 

h) Müşavirlik bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin 

zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetirler.  

i) Müşavirliğin işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin 

alınması ve bu yönde düzenlemelerin yapılması için 1. Hukuk Müşavirine önerilerde 

bulunurlar. 

j) İdari işlerle ve personelin özlük ve diğer işleriyle ilgili rutin işleri yaparlar 

ve şifahi olarak personele bir güne kadar idari izin vermeye yetkilidirler.  

m) Hukuk Müşavirliği'nin, 1.Hukuk Müşavirinden sonra gelen en üst 

yöneticileri olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu gereğince sahip oldukları 

görevleri yapar, yetkileri kullanırlar. 

k) Kendilerine havale edilen diğer görevleri yaparlar.  

   (3)Hukuk Müşavirleri, görev ve yetkilerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; 

1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.  

Avukatların Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

MADDE 9- (1) Atanması: Avukatlar, Hukuk Fakültesi mezunu olup, avukatlık 

ruhsatına sahip kişiler arasından Başkanlık tarafından atanır. 

(2) Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  

a) 1. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine tevdi 

olunan bilumum davalarda ve icra takiplerinde; Belediye Başkanı’nın Belediyeyi 

temsilen verdiği vekâletnameye istinaden, Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve 

yetkileri de kullanarak, Belediye hak ve menfaatlerini iddia ve müdafaa ederler, 

duruşma, keşif, haciz gibi, yargı mercilerindeki işleri yürütürler. Dava ve icra 

takiplerine ilişkin işlemlerin süreçlerini tamamlayarak sonuçlandırırlar. Dava ve icra 

takiplerinin devamı sırasında gerekli gördükleri tedbirleri alırlar.  

b) 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine tevdi 

olunan hukuki mütalaa taleplerini inceleyerek, yaptıkları çalışmaları 1.Hukuk 

Müşaviri’ne sunarlar. 

c) Kendilerine tevdi edilen işlere müteallik ihtiyaç duydukları evrak veya 

izahatı; ilgili idari birimden yazılı veya doğrudan sözlü olarak, süre vermek suretiyle 

talep ederler. Bu evrak veya izahat talepleri acele işlerden addedilir.  

d) Avukatlar, Başkanlık ve 1.Hukuk Müşaviri tarafından istenildiğinde, 

uhdelerindeki dosyaları ile ilgili bilgileri zamanında verirler.  

e) Kendilerine havale olunan dava ve icra takipleri ile ilgili, dosyaları tutarlar, işin 

kendisine verilişini gösteren belge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken 

sair belgeleri bulundururlar. 
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f) Avukatlar, kendilerine tevdi olunan işlerin Avukatlık Kanunu ve sair 

mevzuat muvacehesinde tetkik edilip neticelendirilmesiyle, dosyaların muntazam 

muhafazasıyla ve işin hukuki zeminde neticelendirilmesiyle mükelleftirler. 

g) Takip ettikleri davalar hakkında Mahkemelerden verilen nihai kararlara 

karşı; tashih-i karar yoluna gidilmesine gerek olmadığına karar verebilirler.  

h)  Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara 

Müşavirlik adına katılırlar ve hukuki görüş bildirirler. 

i) Yasa ve Yönetmelik gereği görevlendirildiği komisyonlarda ve 

görevlendirildiği çalışmalarda hazır bulunurlar.  

j) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden belediyeye 

yapılacak tebliğlere cevap hazırlarlar veya hukuki gereklerini yaparlar. 

k) Sözleşmeli avukatlar, bu yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve 

yetkilerin yanında sözleşme ve eki hükümlerine de uymak zorundadırlar. 

l) 1.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine verilen 

Belediye ile ilgili diğer işleri ifa ederler.  

m) Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş 

bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumunu 

açıkça belirten bir yazı ile 1. Hukuk Müşavirine teslim ederler. 

n) Yargı mercilerinde Belediyeyi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık 

Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, avukatlık mesleğinin gerektirdiği 

şekilde görevlerini ifa ederler.  

  (3) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak 

yapılmasından I. Hukuk Müşavirine/Genel Sekretere / Başkana karşı sorumludurlar.  

(4) Avukatların, Avukatlık görevlerinden doğan veya görev sırasında 

işledikleri adli suçlarından dolayı haklarında soruşturma, 1136 Sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine 

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. 

Hukuk Bürosu (Hukuk Kalemi) 

MADDE 10 – (1) Hukuk Bürosu yeteri kadar şef, evrak takip, icra takip, evrak kayıt 

görevlisi,  bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, mutemet, ayniyat (taşınır 

kayıt ve kontrol yetkilisi) memuru, arşiv memuru, sekreterya memuru vs…  Belediye 

personelinden oluşur.  

(2) Hukuk Bürosu, 1. Hukuk Müşavirinin veya görevlendirdiği Hukuk 

Müşavirinin/avukatın gözetim ve denetimi altında çalışır. 

(3) 1. Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilen Hukuk (kalem) Bürosu,   

kendisine tevdi edilen işlerin; emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı 

ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında 

neticelendirilmesini sağlar. 

Evrak Kayıt Görevlisinin Görev ve Yetkileri 

MADDE 11 – (1)  Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim alır, kaydını 

yapar, varsa evveliyatını tespit ederek 1. Hukuk Müşavirine iletir, havale edilenleri zimmet 

mukabili ilgiliye verir, 

  (2) Hukuk Müşavirliğine gelen evrakları öncelikle tebellüğ eder. 

  (3) Hukuk Müşavirliğine gelen ve giden her türlü belge ve evrakı gelen-giden evrak 

defterine kaydeder. 

  (4) Gelen evrakları havale edilmek üzere 1. Hukuk Müşavirine sunar. 

  (5) Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı yeni davalara ait olan dava 

dosyalarını ilgili esas defterlerine, ilgili fihriste, mahkeme defterine işler. 

  (6) İlgili birimlere dağıtılacak evrakları Müşavirlik zimmet defterine kaydeder. 
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  (7) Hukuk Müşavirliğince hazırlanan ve Müşavirliğin zimmet defterine kaydedilen 

evrakın ilgili birim ve makamlara dağıtımını yapar. 

  (8) İşlemden kalkan dava dosyalarının esas defterinden kaydını kapatarak, arşive 

kaldırılmasını sağlar. 

  (9) Dosya arşivi ve Resmi Gazete arşivinin düzenini temin eder. 

  (10) Evrak Takip Görevlisi olmadığında, Evrak Takip görevlisine, icra takip görevlisi 

olmadığında icra takip görevlisine adliyeler ve icra dairelerindeki işlerde yardım eder. 

  (11) Avukatların zimmet defterini işleyerek Avukatlara dağıtır.  

  (12) I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından verilen diğer 

görevleri yapar. 

Dosya ve Evrak Takip Görevlisinin Görev ve Yetkileri  

MADDE 12 – (1) Adli mercilerdeki tüm işlemleri, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk 

Müşaviri ve avukatların talimatı uyarınca yürütüp bilgi verir. 

  (2) 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve ilgili avukatın talimatı uyarınca, Adli ve 

İdari yargı mercilerinde Belediye adına açılacak davaları açar, neticesinden bilgi verir. 

  (3) 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve ilgili avukatın talimatı uyarınca, Belediye 

aleyhine açılmış tüm davalarda mahkemelerle yapılması gereken işleri yapar, neticesinden 

bilgi verir. 

  (4) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları 

gereğini yapar, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırır ve sonucundan bilgi verir. 

  (5) Davaların takip edilmesinde Avukatlara yardımcı olur.  

  (6) Açılmış ve açılacak davaların harç ve diğer masrafların ilgili yerlere 

yatırılmasını temin eder. Bu giderlerin temin edilmesi ile ilgili kredi, avans ve diğer 

işlemleri yapar. 

  (7) Avukatlardan aldıkları evrakı zaman geçirmeden ve süre aşımına meydan 

vermeden mahkemelere tevdii eder. 

  (8) Yapılan işlemlere dair yargı ve idari mercilerinden alacakları belgelerin 

ilgili Avukatlara teslim edilmesini sağlar.  

  (9) Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğinin ve esas numarasını tespit edip 

esas defterine ve dosyasına işler, veya ilgili personele bilgi vererek işlenmesini sağlar. 

  (10) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve ilgili talimatı uyarınca, gerektiğinde 

Vergi Daireleri, Basın İlan Kurumu, Tapu Kadastro Müdürlükleri vs. resmi dairelerdeki 

Hukuk Müşavirliğinin işlerini takip eder, neticesinden bilgi verir. 

  (11) Noterlerde ihtarnamelerle ilgili işlemleri yerine getirir. 

  (12) Evrak kayıt görevlisi, bilgisayar işletmeni, icra takip görevlisi olmadığında evrak 

tebellüğ eder. 

  (13) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen diğer 

görevleri yapar. 

İcra Takip Görevlisinin Görev ve Yetkileri  
MADDE 13 – (1)Belediyenin alacaklı olduğu icra dosyalarını hazırlayıp, bu dosyaları 

icra dairelerinde açar ve takip eder.  

(2) Hukuk Müşavirliğince takip edilen tüm icra dosyalarını 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk 

Müşaviri ve ilgili avukatın vereceği talimat uyarınca hazırlar.            

(3) Yeni açılan icra takip dosyalarını ilgili defter ve fihristine kaydeder. 

(4) İlgili avukatın vereceği işleri icra dairesinde yerine getirmek için ilgili icra 

müdürlüğünde çalışır.  

(5) Tüm icra takiplerinin takip edilmesinde Avukatlara yardımcı olur.  

(6) Avukatın talimatı ile icra dosyalarını kontrol eder, sonucunu avukata bildirir, 

gerektiğinde hacizlere iştirak eder.  
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(7) Açılmış ve açılacak icra takipleriyle ilgili harç ve diğer masrafların ilgili 

yerlere yatırılmasını temin eder. 

(8) Avukatın talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapar, bunların 

gerektirdiği masrafları makbuz karşılığında yatırır ve sonucundan avukata bilgi verir. 

(9) Belediye lehine para yatırılmış icra dosyalarını belirleyip, liste halinde (paranın 

çekilmesi için) Hesap İşleri Daire Başkanlığına bildirir. 

(10) Evrak kayıt görevlisi ve bilgisayar işletmeni olmadığı zamanlarda, Hukuk 

Müşavirliğine gelen evrakları tebellüğ eder. 

(11) Evrak takip görevlisi olmadığında Evrak Takip görevlisinin yapacağı işleri de 

yapar. 

(12) İşlemden kalkan icra dosyalarını ilgili defterden kaydını kapatarak, arşive kaldırır.  

(13) I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından verilen diğer 

görevleri yapar. 

 

Bilgisayar İşletmeni / Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni personelinin görev ve 

yetkileri  

MADDE 14 – (1) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatlarca hazırlanan her 

türlü dilekçe ve yazıyı yazışma kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında doğru ve 

eksiksiz yazarak, kayıt eder ve döküm alır. 

(2) İlgili avukatınca hazırlanan takip talebi, ödeme emri ve icra emrini bilgisayar 

ortamında yazar. 

(3) Hukuk Müşavirliğinin avans alma ve avans kapama yazışmalarını hazırlar. 

(4) Gereken yazıları bilgisayar hafızasına kaydederek, bilgisayar ortamında 

saklanmasını temin eder. 

(5) Adli – idari davalar ve icra dosyalarını bilgisayar ortamına girerek, gruplandırır ve 

sürekli güncelleştirir. 

(6) Gerektiğinde evrak kayıt görevlisinin görev ve yetkilerini kullanır.  

(7) I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından verilen diğer 

görevleri yapar. 

 

Arşiv Memurunun görev ve yetkileri 
MADDE 15 -  (1) Arşiv hizmetleri ile ilgili mevzuatın belirlediği esaslar 

doğrultusunda, Müşavirliğin arşiv işleriyle ilgili vazifeleri icra eder. 

(2) Dava dosyalarının düzenli bir şekilde safhalarına göre işlendikten sonra avukatı 

tarafından işlemi bittiğine dair şerhi ekleyerek 1. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri 

tarafından arşive kaldırılması istenen dosyaların arşivlenmesini yapar. 

(3) 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirleri tarafından verilen diğer vazifeleri icra 

eder. 

Mutemedin görev ve yetkileri   
MADDE 16- (1) Dava ve icra takiplerinin yürütülmesinde, gerekli harcamalar yapar 

ve bu harcamalar için avans alır, alınan avansları süresinde kapatır.  

(2) Kuruma ait paraları İcra Mahkeme veznelerinden makbuz karşılığı tahsil eder, 

Kurum banka hesabına yatırır, tahsilatı esas defterine ve föye işler veya işlenmesine yardımcı 

olur.  

(3) Gerektiğinde dava ve icra takip memuruna yardım eder ve verilen diğer işleri 

yapar.  

 

Ayniyat Memurunun (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin) görev ve yetkileri 

MADDE 17 – (1) 1. Hukuk Müşavirliğinin ayniyat (Taşınır kayıt ve kontrol) 

hizmetlerine ilişkin tüm hizmetleri yürüterek; demirbaş vesair malzemenin kanun, tüzük, 
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yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar ve mutemetliklere girişini, 

çıkışını ve korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilme ve satışları 

için gerekli işlemleri yapmak.  

(2) Yılsonunda mal sayımını yapmak, sayım sonunda çıkan noksanlık ve fazlalıkların 

nedenlerini araştırıp gerekli işlemleri yaparak ayniyat şube müdürlüğüne bildirmek. 

 Hukuk Bürosu (Hukuk Kalemi) personelinin sorumlulukları 

 MADDE 18 – (1) Hukuk Bürosu (Hukuk Kaleminde) görevli; Evrak Takip Görevlisi, 

Evrak Kayıt Görevlisi, İcra Takip Görevlisi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol 

İşletmeni, Mutemet, Ayniyat (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) Memuru, Arşiv Memuru vs. 

hukuk bürosunda görevli diğer personel (stajyerler ve sair) kendilerine verilen görevlerin 

zamanında ve doğru olarak yapılmasından (varsa büro şefine), Avukatlara, Hukuk 

Müşavirlerine ve 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar. 

 

ÜÇÜNCÜ 

BÖLÜM 

Hukuk Müşavirliği 

Çalışma Esasları 

Evrakla ilgili esaslar 

MADDE 19 – (1) Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, evrak kayıt memuru 

tarafından tebellüğ edildikten sonra tasnif edilerek 1.Hukuk Müşavirine sunulur. 

1.Hukuk Müşavirince, Hukuk Müşavirine, avukata veya ilgili bürosuna havale edilen 

evrak,  ilgili defterlere ve/veya bilgisayara kaydedildikten sonra ilgilisinin zimmet 

defterlerine yazılmak suretiyle tevdi edilir.  

(2) Dava ve icra takipleri, ait oldukları defterlere veya bilgisayara sıra 

numarası ile kaydolunur, dosya numaraları yıl itibariyle gösterilir.  

(3) 1.Hukuk Müşaviri, bir dosyada birden fazla avukatı görevlendirmeye, bir dosyayı 

veya evrakı ilk verilen avukattan alarak diğerine vermeye veya bizzat kendi üzerlerine almaya 

yetkilidir. 

Adli mercilere bilgi ve belge gönderilmesi 

MADDE 20 – (1) Adli mercilerce Kurumdan talep edilen bilgi ve belgeler ilgili birim 

tarafından doğrudan gönderilebileceği gibi, gerektiğinde hukuk müşavirliği vasıtası ile de 

gönderilebilir. 

İş Dağılımı 

MADDE 21 – (1) Kurum aleyhine veya Kurum tarafından açılan davalar ile icra 

takiplerinin genel dağılımı 1. Hukuk Müşavirince yapılır. Bir davada birden fazla avukat 

görevlendirileceği gibi, bir davanın takip eden avukattan alınarak bir başka avukata verilmesi 

de mümkündür. 

(2) Gerek görüldüğünde dava ve icra takipleri 1.Hukuk Müşaviri ile Hukuk 

Müşavirleri tarafından da takip olunur. Dava ve icra takibinin bir avukattan alınması veya 

davadan vazgeçilmesi, avukata verilecek yazılı emir ile olur.  

Davalar ve icra takipleriyle ilgili esaslar 
MADDE 22- (1) Hukuk Müşavirliği tarafından bir dava veya icra takibinin 

ikamesi, Başkanın Olur’u ile yapılır. Dava açılmasına ilişkin olurda, talep ve 

yapılacak hukuki işlem açık olarak belirtilir. İvedi hallerde, “Olur” beklenmeksizin 

1.Hukuk Müşaviri’nin kararı ile re ‘sen dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Kurum 

aleyhine açılan dava ve icra takipleriyle ilamların icraya konulmasına ilişkin işlemler 

doğrudan doğruya Hukuk Müşavirliğince yürütülür.  

(2) Belediye hak ve menfaatlerinin temini bakımından; avukat tarafından 

gerekli görülen hallerde ilgili birime bilgi verilmek suret iyle, dava konusunun 

genişletilmesi veya türünün değiştirilmesi mümkündür.  
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(3) Bir davanın açılmasının veya icra takibinin yapılmasının veyahut açılan 

dava ve icra takibinin devamının faydasız görülmesi halinde; keyfiyet, gerekçesiyle 

birlikte ilgili birime bildirilerek, yapılacak işleme esas olmak üzere “olur” 

gönderilmesi istenilir ve gelen “olur” doğrultusunda işlem yapılır.  

(4) Belediye lehine ilamların icra takibine konulması ve Belediye aleyhine 

açılmış bulunan dava ve icra iş ve işlemlerinin takibi; gerekli görüldüğünde ilgili 

birimler nezdinde yapılacak yazışmalar neticesi toplanacak bilgi ve belgeler ışığında, 

ayrıca bir olura gerek olmaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür.  

(5) Konusu münhasıran para alacağı olan dava veya icra takiplerinde; dava 

veya takibin başlatılıp neticelendirilmesine kadar yapılacak masraf da dikkate 

alınarak Belediye Meclisince her yıl Bütçe Kararnamesiyle belirlenen miktara kadar 

olan para alacağına ilişkin dava veya takiplere devam edilmez. Ancak bu kabil 

alacaklar, gerek görülen hallerde 1.Hukuk Müşavirinin şifahi izniyle veyahut 

talimatıyla takip olunabilir. 

(6) Her dava ve icra takibi kanuni prosedürden geçirilir. Bunların kanuni prosedürden 

geçirilmemesi, feragat, kabul ve sulh yolu ile halli, kazanılması şüpheli konularda dava 

açılmaması ve temyizden sarfınazar edilmesi ilgili avukatın teklifi, I. Hukuk Müşavirinin 

uygun görüşünden sonra Başkanlık Makamına veya Encümen Onayına sunulur. 1.Hukuk 

Müşaviri, bu suretle kendisine sunulması veya re ‘sen kendisinin uygun görmes i 

halinde; Belediye Başkanı veya Encümence verilecek yetkiye dayalı olarak temyiz 

yoluna müracaattan sarfınazar edilmesine karar verebilir.  Dava ve icra takiplerinde 

olağan bütün kanun yollarına başvurulması esastır. Ancak, davanın açılmaması, davaya 

müdahale edilmemesi veya müdahil olunması, davanın kabulü veya davadan feragat edilmesi, 

İdare leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh yolu ile sonuçlandırılması, kararın temyiz 

edilmemesi ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi hususlarında Hukuk 

Müşavirliğince Başkanlık Makamından Olur alınır.  

Tashih-i karar, Yazılı Emirle Bozma Talebi veya iadeyi muhakeme sebeplerinin 

mevcut olup olmadığının takdiri, davayı takip eden avukata aittir.  

(7) Açılmış alacak davaları ve icra takiplerinde davalının ve borçlunun adresinin 

meçhul kalması sebebiyle yapılacak ilanen tebligat masraflarının alacak aslını aşması halinde 

1. Hukuk Müşavirliği davayı H.M.K. hükümlerine uygun olarak müracaata bırakıp 

bırakmamak hususunda yetkilidir. Yargılama ve icra safhasında borçlu adresi meçhul 

kaldığının ve bu nedenle idare alacağının, tahsilinin kabil olmaması halinde Başkanlık 

Makamının yazılı talimatı veya Encümen kararı ile  dava ve icra takibinden vazgeçilir, durum 

ilgili birime bildirilir.  

(8) Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu davalarına müdahale talebinde 

bulunulur. Kurumun menfaati olan diğer hallerde, davalara, müdahale talebi ilgili birimin 

Başkanlık Makamından aldığı Olur yazısından sonra Müşavirlikçe yapılır.  

(9) Davaların, Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak mürafaalarında I. Hukuk 

Müşavirinin tensip edeceği Hukuk Müşaviri, avukat veya avukatlar bulunur.  

Bilgi ve belge istenmesi 
MADDE 23 – (1) Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve 

belgeler ait olduğu birimlerden istenebilir.  

(2) Kendisinden gerekli bilgi ve belge istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye 

kendi görüşünü de ilave etmek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içinde Hukuk 

Müşavirliğine gönderir. 

(3) Hukuk Müşavirliğine verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından 

veya geciktirilmesinden ilgili birim amiri sorumludur. 

(4) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, görevli Avukatlar, ilgili birimden 

gerekli bilgi ve belgeleri şifai olarak doğrudan talep edebilirler.   İlgili memur ve 
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amirler Hukuk Müşavirliğince talep olunan hususları geciktirmeksizin yerine 

getirmekle yükümlüdürler. 

 

Tamamlayıcı bilgi ve belge alınması 

MADDE 24- (1)Hukuk Müşavirliği, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında 

tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini lüzumlu gördüğü takdirde ilgili üniteden doğrudan 

bilgi ve belge isteyebilir. İlgili üniteler istenilen bilgi ve belgeyi en kısa sürede göndermekle 

yükümlüdürler. 

Bilgi verme 

MADDE 25 -  (1) Takip edilen dava ve icra takipleri sonuçlandığında ait olduğu 

birime bilgi verilir. Kurum uygulamasına esas teşkil edecek olan kararların onaylı bir örneği 

ilgili birimlere gönderilir.  

Uyuşmazlıkların idari yoldan çözümlenmesi 

MADDE 26 – (1) Hukuk Müşavirliğine dava veya icra takibi yapılmak amacı ile 

gönderilen ancak kovuşturmasında Kurum için yarar görülmeyen hususlarda dava veya icra 

kovuşturmasının açılmaması ve henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan 

uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, 1.Hukuk Müşavirinin teklifi, Genel 

Sekreterin uygun görüşü ile Başkanlık Makamının Kararı ile olur.  

Hukuki mütalaa ile ilgili esaslar 

MADDE 27 – (1) Belediye birimleri hukuki mütalaa talebinde bulunabilirler.  

(2)Hukuk Müşavirliğinden hukuki mütalaa, Belediye Başkanı veya yetki 

devrettiği yöneticilerin (genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının) Olur’u ile 

talep olunabilir. 

(3) Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki 

olarak tereddüde düşülen husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye 

ilişkin evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen daire konuya ilişkin 

kendi teknik bilgilendirme açıklamasını da ekler.  Hukuk Müşavirliğince, mütalaa 

istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek görüldüğü takdirde, 

ilgili birimlerle doğrudan doğruya temas kurularak bilgi ve belge istenebilir. 

(4) Başkanlık Makamı gerek gördüğü hususlarda şifahi olarak mütalaa 

isteyebilir. 

(5) Bir kamu görevlisinin liyakati itibariyle görevi kapsamında zaten bilmesi 

gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile 

mevzuatın açık olduğu durumlarda mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta 

sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeniyle 

müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hâsıl olması 

halinde mütalaa talebinde bulunulabilir. 

(6) 1. Hukuk Müşaviri, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği 

gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere bir veya 

birkaç Hukuk Müşaviri veya Avukatı görevlendirebilir.  

(7) Hukuki görüşler istişare nitelikte olup uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte 

değildir. 

(8) Mütalaa talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha 

önceden mütalaa alınmış olması halinde; tekrar mütalaa istemeyi haklı kılacak bir 

sebep olmadıkça, aynı konuda mütalaa istenilemez. 

 Diğer Esaslar 

MADDE 28- (1) Müşavirlikte görevli personel, 1.Hukuk Müşavirinin bilgisi ve 

talimatı olmadan dosyalar, mütalaalar ve diğer evrak hakkında bir başkasına bilgi ve 

belge veremez. 
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(2) Toplu dosya devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir 

listesi devreden ve devralan avukat tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra 1. 

Hukuk Müşavirince onaylanır. Münferit devirler ise, 1. Hukuk Müşaviri tarafından 

dosya üzerinden yapılan havale ile olur. Devirlerde devreden avukat, devir alan 

avukata, süreye bağlanmış işlerin neler olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.  

(3) Kendilerine tevdi edilen davaların yürütülmesi ve icra takipleri esnasında 

yaptıkları masrafları ve yol giderleri belgeli beyanlarına göre Avukatlara ödenir. 

(4) 1.Hukuk Müşaviri, işin zimmetli olduğu avukat dışındaki diğer avukatları 

da aynı iş için sözlü olarak görevlendirebileceği gibi; henüz zimmeti yapılmamış olan 

veya zimmete konu edilemeyecek nitelikte bulunan diğer işler için de her bir avukatı 

görevlendirilebilir. 

(5) Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu davalar veya taraf olabileceği 

muhtemel-müstakbel davalar bakımından uzmanlık bilgisi gerektiren hallerde kamu 

hukuku ve özel hukuk kişilerinden her türlü mütalaa ve rapor al ınabilir. 

Vekâlet Ücretlerinin Dağıtımı 

MADDE 29- (1) Avukatların takip ettikleri dava ve icra takiplerinde Mahkemeler, 

İcra Daireleri, Danıştay ve Yargıtay gibi İdari ve Mali Kaza Mercilerince İdare ve Avukat 

lehine takdir olunarak tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımı yürürlükteki yasal 

düzenlemeler çerçevesinde yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 30- (1) İşbu Yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve 

Belediye İlan Tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer.  

   (2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki yönetmelik yürürlükten 

kalkar. 

Yürütme 

MADDE 31-  (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyük şehir Belediye Başkanı ve 

1. Hukuk Müşaviri tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Şube 

Müdürlüğü’nün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.       

 Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Şube 

Müdürlüğü’nün hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.   

Tanımlar 

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b)Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c)Şube Müdürü: Özel Kalem Şube Müdürünü ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Özel Kalem Şube Müdürlüğü Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda 

kurulmuştur. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21. Maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat 

MADDE 5- (1) Başkanlığı direkt bağlı şube müdürlüğü olarak görev yapılmaktadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Özel Kalem Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları 

 MADDE 6 – (1)Büyükşehir Belediyesine diğer kamu kurum-kuruluş ve 

vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin akışını sağlar,                                                                                                                                           

(2) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Şube Müdürlüğünü sevk, idare ve temsil 

eder. 

(3) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmasını sağlar. 

(4) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar.  

(5) Bağlı olduğu Belediye Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(6) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

(7) Belediyeye, kamu kurum ve kuruşları ile vatandaştan gelen tüm evrakların ilgili 

birimlere havale edilmesini sağlar. 

(8) Başkanlık Makamının yazışmalarının (İzin, görev ve genelge) sistemli bir şekilde 

yerine getirilmesini sağlar. 
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(9) Şube Müdürlüğü personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar, 

çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olur. 

(10) Şube Müdürlüğü personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar.  

(11) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlar. 

(12) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit 

edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, 

aksayan yönlere yönelik çözümler üretir. 

(13) Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlar. 

(14) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar.  

(15) Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini 

sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine 

edilmesini sağlar. 

(16) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapar. 

(17) Yoksul ve muhtaçlara yönelik Gıda Bankası-Gönül Dostları Sosyal Yardım 

Dağıtım Merkezi’nin iş ve işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

(18) Bütçe teklifi hazırlar. 

(19) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

(20) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(21) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 7- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve 

belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür.                
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

GENEL SEKRETERLİK  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 (1)-Bu yönetmeliğin amacı, Bursa büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı 

birimlerin görev, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinin 

görev, yetki ve çalışma konularını kapsar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 

sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

                                                  ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

              Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Genel Sekreter 

MADDE 4 - (1) Belediyede hizmetlerin yürütülmesi, belediye başkanı adına onun 

direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, 

stratejik planına ve yıllık programlarına uygun, başkanın yazılı olarak verdiği görev, yetki ve 

sorumluluk altında görev yapar. 

 (2) Birinci fıkrada yazılı görev ve salahiyetler altında çalışan tüm birimler birinci 

derecede genel sekretere karşı sorumludurlar. 

Genel Sekreter Yardımcıları 

MADDE 5 - (1) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, belediye başkanı adına onun 

direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına 

stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak verilen görev, yetki ve sorumluluk 

adına görev yaparlar. 

(2) Genel sekreter yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişlerinden dolayı 

genel sekretere ve başkana karşı sorumludurlar. 

Daire Başkanları 

MADDE 6 - Daire başkanları ve diğer birim amirlerinin ortak görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır: 

a) Belediye bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

hakkındaki kanun ile ilgili diğer mevzuatlar kapsamında hazırlanan mal alımı, hizmet alımı, 

danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnamelerin, maliyet hesaplarını hazırlatmak  
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b) Belediye üst yönetimi ile ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve 

değerler doğrultusunda daire başkanlığına ait plan, program ve bütçe önerisini hazırlatmak ve 

Belediye yönetiminin onayına sunmak, 

c) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir 

şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime bilgi 

vermek, 

d) Daire başkanlığı çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp 

gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş 

bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek, 

e) Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, 

gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, 

f) Daire başkanlığına bağlı faaliyet birimlerinin çalışmalarını izlemek, kontrol 

etmek, yönlendirmek, koordine ve entegre etmek, oluşan aksaklılıklara çözümler bulmak,  

g) Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili 

kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak 

yaptırmak, 

h) Kesintisiz bir çalışmanın yürütülmesi için Dairesinin araç, gereç, malzeme ve 

personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için makama teklifte bulunmak, 

i) Öncelikle Daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleriyle 

ve diğer kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine 

etmek, gelen giden evrakların havalesi yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını; bilgilerin 

her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını; tüm belgelerin 

dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlemesini sağlamak ve 

birimlerini faaliyetlerini etkiyecek veya ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları 

izlemek, ilgililere bilgi vermek ve gerektiğinde personele konu kapsamında açıklama yapmak, 

j) Belediye başkanlığı, amiri veya diğer ilgili makamlar tarafından istenen raporların 

hazırlanmasını sağlamak, 

k) Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için 

eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar 

yaparak girişimde bulunmak, 

l) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, 

taltif, ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, 

m) Personelin özlük işleri ile ilgili evraklarını incelemek, uygun gördüklerini 

imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, devam ve izinlerini izlemek, 

gerektiğinde uyarılarda bulunmak, 

n) Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan iş 

seyahatleri ile ilgili işlemleri sonuçlandırmak, 

o) Kendisi de dâhil olmak üzere, personelin herhangi bir nedenle işyerinden kısa 

veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını 

belirlemek, 

p) Görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, hukuki mevzuattaki 

değişiklikleri talep etmek, 

q) Daire işlerinin yürütülmesinde kullanılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, 

genelge gibi yazılı mevzuatın erişilebilir bir yerde bulundurulmasını ve personelin bunlardan 

kolayca yararlanmasını sağlamak, 

r) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi vermek, amiri 

tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmak, 

s) Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere sevk etmek, 
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t) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak, 

Şube Müdürleri  

MADDE 7 - Daire Başkanlıkları ve diğer birimlere bağlı olarak görev yapan şube 

müdürlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

yapan 5436 sayılı Kanun uyarınca, şube müdürlüğünün yıllık faaliyet raporunu, performans 

raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak, daire başkanına sunmak, 

b) Hizmet alanının güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirleri almak, 

c) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, 

ç) Görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, hukuki mevzuattaki 

değişiklikleri takip etmek, 

d) Daire işlerinin yürütülmesinde kullanılacak kanun, tüzük, yönetmelik kararname, 

genelge gibi yazılı mevzuatın erişilebilir bir yerde bulundurulmasını ve her personelin 

bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak, 

e) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi vermek, amiri 

tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmak, 

f)  İlgili kanunlar çerçevesinde her türlü evrak işlerinin yürütülmesi, arşivlenmesi, 

bağlı personelin özlük ve sağlık işlerinin takip edilmesi, ait ambar ve demirbaş kayıtlarının 

tutulması, idari konulardaki işlerin yürütülmesi ve bu konularda her türlü yazışmanın 

zamanında, usulüne uygun olarak yapılmasından sorumludurlar.                             
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube 

Müdürlüğü’nün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube 

Müdürlüğü’nün hizmet faaliyetleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelikte ifade edilen;  

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, 

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, 

c) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’ni 

d) Şube Müdürlüğü: ARGE Şube Müdürlüğü’nü,  

e) Şube Müdürü: ARGE Şube Müdürünü, 

tanımlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4 – (1) ARGE Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 

15.10.2009 tarih ve 608 sayılı kararı (2009/344 Esas No) ile kurulmuştur. 

 (2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 
 MADDE 5 – (1) ARGE Şube Müdürlüğü Genel Sekretere bağlı olarak çalışmaktadır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6 – (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda, 

bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin 

yaygınlaştırılmasını sağlar. 

(2)  Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur. 

(3)  Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 

ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Ar-Ge merkezleri arasında, iletişim, işbirliği ve 

eşgüdümü sağlar. 

(4)  Belediye sınırları içinde kalan bölgelere ait proje haritasını çıkartır, ihtiyaç analizini 

gerçekleştirir ve bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirir. 

(5) Belediyenin kurumsal kapasitesinin artırılması için Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirir. 

(6) Bursa ilinde bulunan Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, muhtarlıklar, 

üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, ilin ihtiyaçları ve 

hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve 
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sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmesini teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, 

bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapar. 

(7) Belediyenin iç ve dış paydaşlarıyla birlikte proje hazırlar, uygular, izler, 

değerlendirir ve yaygınlaştırır.   

(8) Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek Müdürlüğün çalışma alanı ile 

ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım 

ortamlarına aktif olarak katılır, görüş bildirir ve gerektiğinde organize eder ya da ettirir. 

(9) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar 

yapar veya yaptırır. 

(10)  Kalite yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma 

hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir. 

(11)  Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(12) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

(13) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(14) Belediye Başkanı ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

       Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 7 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 8 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz web sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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     BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirlemek üzere 

hazırlanmıştır.                   

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini, 

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 

e) Üst Yönetim: Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılıklarını, 

f) Daire Başkanı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanını, 

g) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürünü, 

h) Kurum Personeli: Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan personeli, 

I) Daire Personeli: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında çalışan 

personeli tanımlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı, Başkanlık 

Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.  

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 21. maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat 

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Başkanlık Olur’u ile 

bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Kurum personel politikasının belirlenmesi ve uygulanmasına 

yardımcı olur, koordinasyonu sağlar. 

  (2) Kurum genelinde personel mevzuatının uygulanmasında birliği sağlar. 

(3) Kurum genelinde personel planlamasının yapılmasını sağlar. 
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(4) Norm kadro esasları doğrultusunda Kurum kadro planlamasının hazırlanmasını 

sağlar. 

(5) Norm kadro esasları ve Kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro iptal / ihdas 

işlemlerinin Meclis’te görüşülmesini sağlar. 

(6) Kurum işçi / memur kadro hareketlerinin takibinin yapılmasını sağlar. 

(7) Belirlenen personel politikası ve planları doğrultusunda personel alımı 

yapılmasını sağlar. 

(8) Personel alımlarının duyurulmasını sağlar. 

(9) Personel hareketleri yönetimi ve Kurum genelinde uygulama birliğini sağlar. 

(10) Kurum Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin güncelleştirilmesini sağlar. 

(11) Personelin ödüllendirilmesi ile ilgili önerileri sonuçlandırır. 

(12) Kurum çalışanlarının özlük haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlar. 

(13) Çalışanların ücret artışları ile ilgili uygulamanın yapılmasını sağlar. 

(14) Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlar. 

 (15) Birimlerin oluşturulması / kaldırılması ile ilgili Meclisten karar alınmasını 

sağlar. 

(16) Kurum teşkilat şemasının güncelleştirilmesini sağlar. 

(17) Kurum personeline ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması ve arşivlenmesini 

sağlar. 

(18) Kurum personelinin mesleki gelişimi ve etkin /verimli hizmet üretilmesine 

yönelik eğitim programlarının planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar. 

(19) Meslek Lisesi ve yüksekokul öğrencilerine staj yaptırılması ile ilgili işlemlerin 

gerçekleştirilmesini sağlar. 

(20) Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek üzere çeşitli sosyal ve 

kültürel etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştirir. 

(21) Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde, gereken iş ve işlemlerin 

yürütülmesini sağlar. 

 (22) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

çerçevesinde Meclis ve Encümen toplantılarının zamanında ve usulüne uygun olarak 

yapılmasını, çalışmaların eksiksiz yürütülmesini sağlar. 

(23) Belediye arşiv hizmetlerinin “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 

(24) Büyükşehir Belediyesine diğer kamu kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen 

dilekçe ve taleplerin akışını sağlar. 

(25) Vatandaşlardan gelen (telefon, mail, şahsen, sms) her türlü şikayet öneri ve 

katkıların (ŞÖK) ilgili birimlere gönderilmesini ve takibini sağlar. 

(26) Başkanlık Makamı’nın, yazışmalarının (İzin, görev ve genelge) sistemli bir 

şekilde yerine getirilmesini sağlar. 

 (27) Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Belediyemizin Ülkemizdeki ve yurt 

dışındaki Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla ve yurtdışındaki belediyelerle olan ilişkilerin 

koordinasyonunu sağlayarak ilgili birimlerimizin faaliyetlere aktif katılımını gerçekleştirir. 

(28) Yurt içi ve yurt dışında etkinlikler gerçekleştirerek, kentimizin özelinde 

ülkemizin kültürel ve sanatsal zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlar. 

(29) Kurumun Uluslararası ilişkilerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

(30) Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kuruma gelen yazışmaların çevirilerinin 

yapılmasını sağlar. (Almanca, Fransızca, İngilizce, vs.). 

(31) Belediye, Basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışının kurulmasını sağlar. 

(32) Kurum içi iletişim ve bilgi akışının sağlanmasına destek verilmesini sağlar. 
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(33) Bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerin ve Belediye hizmetlerinin etkinliğinin 

arttırılmasını sağlar. 

(34) Hemşehrilerin yönetime katılmalarını destekler, birim ile ilgili kısa ve uzun 

dönemli planları hazırlar ve halkla ilişkiler politikası geliştirilmesini sağlar. 

(35) Bilgi edinme faaliyetinin amacına uygun şekilde etkin ve verimli çalışmasını 

sağlar. 

(36) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit 

edilmiş strateji hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, 

aksayan yönlere yönelik çözümler üretir. 

(37) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar. 

(38) Bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

(39) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

 (40) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar.  

(41) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil 

eder. 

(42) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmasını sağlar. 

(43) Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlar. 

(44) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar.  

(45) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi  

için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine edilmesini 

sağlamak.                                                                                                                      

(46) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapar. 

(47) Bütçe teklifi hazırlar. 

(48) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek.  

           

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 MADDE 7- (1)Kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, 

personel ihtiyaçlarının sistemli bir biçimde tespitini, birimler arasında sayı ve nitelik 

yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını gerçekleştirir. 

  (2)Norm kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro planlama ve iptal-

ihdas işlemlerini yapar ve takip eder. 

 (3)Kurumun hizmet politikası doğrultusunda istenen yetenek ve beceri düzeyinde 

ihtiyaç duyulan sayıda personeli mevzuat dâhilinde istihdam eder. 

  (4)Kurum çalışanlarının görevden ayrılma ile ilgili iş ve işlemlerini yapar. 

 (5)Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda personel atamalarını, yükselmelerini, 

nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili onayları hazırlar ve sonuçlandırılmasını 

sağlar. 

 (6)Belediyede çalışan personelin izin, istirahat, intibak, terfi, hizmet birleştirme, 

puantaj, yevmiye artışı, vb. gibi özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. 

 (7)Belediye personelinin özlük dosyalarını mevzuat çerçevesinde oluşturur ve 

arşivler. 
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 (8)Belediye çalışanlarının özlük bilgilerini elektronik ortam ve dokümanlar üzerinde 

günceller. 

  (9) Kurum Disiplin Amirleri Yönetmeliğini hazırlar ve güncelleştirir. 

  (10)Belediye çalışanlarına ait onay ve kararlarının tebliğ edilmesini sağlar. 

  (11)Kurum teşkilat şemasını hazırlar ve güncelliğini takip eder. 

 (12)Çalışan işçi ve memur personelin emeklilik işlemlerini gerçekleştirir. 

 (13)Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğini uygular.. 

 (14)Kurum personelinin mesleki gelişimini sağlamak üzere, Mesleki, Kalite, Halkla 

İlişkiler ve Hizmet içi eğitim ihtiyaçları veri alınarak, Yıllık İç/Dış Eğitim Planını hazırlar 

ve onaylanan eğitim planlarını gerçekleştirir. 

 (15)Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirir ve geliştirir. 

 (16)Yeni işe alınan personelin oryantasyon eğitimini planlar ve uygular. 

 (17)Aday memurların Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Eğitimlerinin 

yapılmasını sağlar. 

 (18)Kurum ihtiyaçları doğrultusunda personelin yabancı dil bilgisinin 

geliştirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve benzeri olanaklar sağlar. 

 (19)Kamu Kurum ve kuruluşları, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri, yerel 

yönetimler, şirketler, dershaneler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, platformalar, 

düşünce grupları vb. ile işbirliğine gidilerek, gerektiğinde protokol anlaşmaları ile eğitim 

içerikli programlar düzenler. 

 (20)Başta uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi 

korumak üzere, eğitim içerikli çalışmalar yapar.  

 (21)Yıllık İç/Dış Eğitim Planında yer almayan ve Kurum dışından/Dairelerden gelen 

ve uygun görülen eğitim programlarına personelin katılımını sağlar. 

 (22)Kurum personeli ve Hedef Kitlenin almış olduğu Mesleki, Kalite, Halkla 

İlişkiler, Birim içi ve Hedef kitle eğitimlerini kayıt altına almak ve arşivler. 

 (23)Her eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 

dönem ve yaz stajı kontenjanlarını belirler, meslek lisesi ve üniversite/yüksekokul 

öğrencilerinin staj başvurularının alınması ve staj işlemlerinin koordinasyon çalışmalarını 

yapar.  

 (24)Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin maaş ve ikramiye tahakkuklarını 

yapar. 

 (25)Kurum personelinin maaş tahakkuklarından yapılan yasal kesintilere ait işlemleri 

yapar.  

 (26)Kurumumuzdan emekli olan memur personelin Sosyal Güvenlik Kurumu ile 

ilgili işlemlerini yapar. 

 (27)Kurumumuz Memur kadrolarına ilişkin yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini 

hazırlar. 

 (28)Kurumumuzdan emekli olan ve iş akdi fesih edilen işçilerin kıdem ve ihbar 

tazminatlarını hazırlar. 

  (29)Kurum personeline yemek hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. 

  (30)Kurum personeline ulaşım hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. 

 (31)Belediyeye ait lojman ve misafirhanelerin tahsis/tahliye, bakım ve onarımlarına 

ait iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar. 

 (32)Kurum personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesini 

sağlar. 

 (33)Birimin iş alanıyla ilgili davalar için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak ilgili 

yerlere ulaştırır. 

 (34)Daire Başkanlığı ve /veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumluluklarını yerine getirir 
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(35)Daire Başkanlığından yönlendirilen evraklar ile ilgili işlemleri yapar. 

 (36)Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde gereken iş ve işlemleri 

gerçekleştirir. 

 (37) Kalite yönetim sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar. 

 (38) Müdürlüğün Bütçe teklifi çalışmalarını yapar. 

  (39) Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini 

belirler. Yıllık, aylık çalışma planlarını hazırlar ve uygular. 

 

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne girmesi gereken ilçe belediye meclis 

kararları ile görüşülmek üzere büyükşehir belediyesi birimlerinden gönderilen başkanlık 

makamından havaleli teklifleri gündeme alarak meclise sunulmasını sağlar. 

(2) Her ay yapılan meclis toplantısının gündemini meclis üyelerine bildirilmesini ve 

çeşitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlar. 

(3) Büyükşehir Belediye Meclisince Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü 

cihazlarla kaydının yapılmasını sağlar. 

(4) Meclis Toplantı Zaptının çözülmesini sağlar. 

(5) Meclis Kararlarının dayanakları ve kanuni gerekçeleri gösterilerek yazılmasını, 

kontrol edilmesini, Divan Katiplerine, Meclis Başkanı ile Belediye Başkanına imzalatılmasını 

ve bir nüshasının Valilik Makamı’na teslim edilmesini, bir nüshasının da dayanakları ile 

birlikte arşivlenmesi ve kararların muhatabı olan birimlere gönderilmesini sağlar.  

(6) Kesinleşen meclis kararlarının uygun araçlarla halka duyurulmasını sağlar. 

(7) Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararları Meclis Karar Defterine 

kaydedilmesini sağlar, 

(8) Meclis üyelerince verilen ve başkanlık makamına havale edilen yazılı ve sözlü 

önergelerin seyrini   takip edip en kısa zamanda cevabının ilgililere ulaştırılmasını sağlar. 

            (9) Meclis üyelerinin özlük haklarının takip edilmesini, hakkı huzur tahakkuklarının 

hazırlanmasını sağlar. 

(10) Meclis Divanının çalışmalarına işleyiş yönünden yardımcı olmak. 

(11) Meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi 

sağlanıp, raporlanmasında yardımcı olmak,  

(12)Büyükşehir Belediye Encümenine birimlerden Başkan onaylı gelen evrakların 

tetkiki ile Encümen gündeminin oluşumunu sağlar. 

(13) Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek,  toplantı mekânını 

hazır bulundurmak. 

(14) Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından alınan kararları ve karar özetlerini 

Encümen Karar Özeti Defterine kaydetmek. 

(15) Encümen kararlarının dayanakları ve kanuni gerekçelerinin gösterilerek 

yazılmasını, imzalanmasını, kararların ilgili birime gönderilmesini ve asıl suretlerin 

arşivlenmesini sağlar. 

(16) Encümen Toplantısına katılan üyelere verilecek ödenek için aylık katılım 

cetvellerinin hazırlanarak ilgili birime gönderimini sağlar. 

(17) Başkanlık Makamı yazışmalarının (izin, görev, genelge vb) sistemli bir şekilde 

yürütülmesini sağlar. 

(18) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, K.H.K., yönetmelik, genelge, tebliğ 

v.b. gibi takibini yaparak güncellenmesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek. 

(19) Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine eder ve bu 

konuda danışmanlık hizmeti sağlar. 

(20) Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve 

kontrolünü sağlar. 
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(21) Kurum Arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek. 

(22) Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların 

ayıklanması için komisyon oluşturur ve imha işlemlerini yürütmek. 

(23) Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan 

malzemeleri mevzuata göre tasnif edilmesini sağlar. 

(24) Birim arşivi ve kurum arşivi bünyesindeki arşivlik ve arşiv malzemelerini arşiv 

mevzuatında belirtildiği şekilde, muhafazasını sağlar. 

(25) Ayıklama ve İmha Komisyonun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğünden görüş talep edilmesini sağlar. 

(26) Vatandaşlardan kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere 

gönderilmesini ve takibini sağlar. 

(27) Vatandaşlardan gelen (telefon, mail, şahsen, sms) her türlü şikayet öneri ve 

katkıların (ŞÖK) ilgili birimlere gönderilmesini ve takibini sağlar.  

(28) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. 

(29) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar 

(30) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 

(31) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışması ile sevk ve idaresini sağlar. 

(32) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlar. 

(33) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlar. 

(34) Çalışma ortamını geliştirir ve iş güvenliğini sağlar. 

(35) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.                                                       

           (36)Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir yapılmasını 

sağlamak. 

 (37) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelinin 

disiplin amiri olarak personelin görev ve sorumluluklarının yerine getirmesini sağlar.. 

(38) Disiplin Kurulu Üyesi olarak toplantılara girip alınan kararları imzalamak. 

(39) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek. 

(40) Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar. 

(41) Bütçe teklifini hazırlamak. 

(42) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak. 

 

Basın ve Halkla İlişler Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

  MADDE 9- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu çerçevesinde Meclis Toplantıları ile ilgili gündem maddelerinin ve karar özetlerinin 

belediye web sayfasında yayımlanması sağlamak Meclis Toplantılarının kamera ve fotoğraf 

çekimlerini gerçekleştirmek. 

(2) Şube Müdürlüğüne diğer kamu kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen dilekçe ve 

talepleri değerlendirmek. 

(3) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Şube Müdürlüğünü sevk, idare, temsil 

etmek.  

(4) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin kanun ve yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmasını sağlamak. 

(5) Kalite sisteminin sürekli uygulanabilirliğinin ve geliştirilmesinin sağlanmasında 

yardımcı olmak. 

(6) Başkanlık Makamı ve Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirmek. 
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(7) Belediyeye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaştan gelen dilekçe ve talepleri 

inceleyerek birimle ilgili olanların cevaplanmasını sağlamak. Halkın isteklerinin dinlendiği ve 

konuşulduğu düzeni kurmak ve çalıştırmak. 

(8) Şube Müdürlüğü personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını 

sağlamak,  çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak. 

(9) Şube Müdürlüğü personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının getirdiği 

izinleri vermek, yazılarını onaylamak. 

(10) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit 

edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda hazırlanan planları uygular, uygulatır, 

aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek. 

(11) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Şube Müdürlüğü personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlamak. 

(12) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımını sağlamak. 

(13) İş güvenliği sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirmek çabası içinde olmak. 

(14) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

(15) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili Kanun, K.H.K,  Yönetmelik,  genelge,  tebliğ 

vb. gibi takibini yapmak, güncellemesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek. 

(16) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, personelin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak. 

(17) Bütçe teklifini hazırlamak. 

(18) Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak. 

(19) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların çeşitli plan,  program,  projelerinin 

basına ve kamuoyuna duyurulması amacıyla basın toplantıları düzenlemek. 

(20) Büyükşehir Belediyesi birimlerinin basına ve kamuoyuna yapacakları her türlü 

açıklamayı yazılı olarak yapmak. Sesli, yazılı, görüntülü haberleri toplamak ve yayınlamak. 

(21) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli 

plan, program ve yürüttüğü projeler ile üstlendiği misyonun kamuoyunca anlaşılması ve 

benimsenmesi için çeşitli çalışma ve etkinlikleri bülten, broşür, kitapçık, dergi, kitap, kısa 

film, tanıtım filmi, belgesel vb. süreli, süresiz yayınlar ve prodüksiyonlarla basına ve 

kamuoyuna duyurmak. 

(22) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli 

toplantı (panel, söyleşi,  konferans, bilgilendirme toplantısı, açık oturum, forum, vb.), şenlik, 

festival, temel atma ve açılış törenleri vb. organizasyonları gerçekleştirmek ve ilgili birimleri 

başkanlık makamı adına koordine etmek. 

(23) Hemşehrilerinin beklenti ve eğilimlerinin ölçülmesine yönelik olarak anket, 

gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, yazılı kaynakları değerlendirme gibi çeşitli veri 

toplama tekniklerinin uygulamasını sağlamak. 

(24) Yerel Yönetimin hizmet etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak çeşitli plan,  

proje ve uygulamalar için izleme göstergeleri ve başarı kriterleri geliştirilmesine destek 

vermek. 

(25) Yerel,  ulusal gazete ve dergiler ile yerel televizyonlarda yayınlanan Belediye ile 

ilgili haberleri takip edip, arşivlemek. 

(26) Büyükşehir Belediyesi’ne ait web sitesinin düzenlenmesini ve web sayfalarının 

güncellemelerini sağlamak. Internet yayıncılığı, radyo ve tv yayınlarının yapılmasını 

düzenlemek. 

(27) Bilgi Edinme Kanunu’na uygun vatandaş ve Kurumlardan gelen bilgi ve belge 

isteklerini inceleyerek, ilgili birimlere yönlendirip, gelen cevapları ilgili kişi ve kurumlara 

iletmek. 
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(28) Basın, yayın, tanıtım işlerinde kullanılan grafik ve tasarım işlerini yapmak ve 

yaptırmak. 

(29) Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerinin, açılış ve törenlerin çeşitli mecralardan 

kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. 

(30) Belediye’ye ait alanlarda ilan, reklam, tanıtım faaliyetlerini organize etmek ve 

yapmak.  

(31) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli 

yatırım ve etkinliklerine ilişkin ilan ve duyuruları Basın İlan Kurumu üzerinden yerel ve 

ulusal basına göndermek. 

(32) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli 

etkinlik ve yatırımlarını değerlendiren Yerel ve Ulusal Basın temsilcileriyle (muhabir, köşe 

yazarı, editör, haber müdürü, vb.) basın toplantıları dışında da bilgilendirme toplantıları 

düzenlemek. 

(33) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin)    

yatırımlarıyla ilgili gerek haber gerekse prodüksiyon amaçlı fotoğraf ve kamera görüntülerini 

çekmek veya çektirmek.          

 

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10- (1) Belediyemizin Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin 

geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak. 

 (2) Bursa ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ve işbirliği ilişkilerinin 

düzenlenmesi, mevcut kardeş şehirlerle koordinasyonları geliştirmek ve yürütmek ile birlikte 

Kardeş Şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin 

etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek. 

 (3) Belediyemizin davetlisi olarak yurtiçinden ve yurtdışından gelen misafirlerin 

yemek, konaklama ve ulaşım ile organizasyon işlerini yürütür.  

 (4) Belediyemizin Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla kurduğu ve kuracağı ilişkilerin 

sağlıklı yürütülmesi,  konu ile ilgili bilgi  ve  dokümanların  alınabilmesi için  uluslararası  

iletişim ağından (Internet) da faydalanılarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesi ile 

birlikte Belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirmek. 

 (5) Yerel Yönetimler aracılığı ile Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ile Kültür ve 

Sanat Kurumları ile ilişki kurmak işbirliğini sağlamak ve hedef ülkenin insanlarına doğrudan 

ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak.  

 (6) Uluslararası Kuruluş,  Kardeş  Kent  ve  diğer  Dünya  Kentlerinden  gelecek  

misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, ve yetkililerle görüşmelerini   sağlamak. 

 (7) Belediye personelinin yurtdışına çıkışlarını organize etmek,  pasaport ve vize  

işlemleri  ile gerekli işleri tamamlamak. 

 (8) Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere 

katılmak, tertip edip, ülkemizin etkinlik ve güvenilirliğine katkı yapmak, dostane ilişkileri 

geliştirmek.  

 (9) Bursa’nın gelişmiş diğer Dünya  Kentleri arasında  ilk sırayı  alması  için  gerek  

teknik ve gerekse kültürel her türlü projenin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar 

yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak. 

 (10) Dış medyada Bursa’yı takip etmek, elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek 

Bursa’nın yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için  gerekli  her  türlü  

çalışmayı yapmak. 

 (11) Bursa’ya katkı sağlayacağı düşünülen çeşitli kamu kurum ve kuruluşların diğer 

belediyeler, STK’lar, Eğitim Kurumları, Muhtarlıkların düzenlediği tüm etkinlik ve 

organizasyonlara konaklama, yemek, ikram, ulaşım, temsil, tören, ağırlama gibi konularda 

destek olmak.  
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 (12) Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere, misyon şefi ve temsilcilerine 

kentimizin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla verilecek hediyelerin ve kent anı objelerinin 

tedarikini ve takdimini sağlamak.  

 (13) Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı,  belge ve dokümanların  

incelenip  gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili Kurumlara 

ulaştırmak. 

 (14) Başkanlık makamının resmi kabulleri, ülkemizdeki diplomatik misyon 

temsilcileri ve Kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların Belediyemiz üst 

düzey temsilcileri ile yapacakları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak ve 

Belediyemizin yabancı kurumlarla yazışmalarını yapmak. 

 (15) AB’ye katılım sürecinde, Bursa genelinde gerekli altyapı çalışmalarının 

yapılması, AB üyesi ve aday ülkelerle işbirliği, iletişim, eşgüdüm platformlarının 

oluşturulması ve AB’nin sağladığı fonlardan Bursa’nın etkin bir şekilde faydalanabilmesi için 

çalışmaların yürütülmesini sağlamak. 

(16)  AB üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektör kuruluşları ile iletişim, bilgi alışverişi ve koordinasyonun ve ulusal ve uluslararası 

düzeyde gerçekleşecek etkinliklerden haberdar olarak, çeşitli etkinliklere ve toplantılara aktif 

olarak katılımın sağlanması  suretiyle Belediye’nin AB adaylık sürecinde etkin rol oynamasını 

ve Bursa’nın kurumsal ve sosyal anlamda AB üyeliğine hazırlanmasını sağlamak. 

(17) AB üye ve aday ülkeler ile ortak projeler hazırlamak, takibini yapmak, AB’den 

sağlanan fon ve destek programlarından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en etkin şekilde 

faydalanmasını sağlamak; AB ülkelerindeki eğitim olanaklarını araştırmak ve elde edilen 

bilgileri Bursa kamuoyu ile paylaşmak. 

(18) AB organizasyon yapısı, işleyişi ve kurumsal yapısı hakkında sivil toplum 

kuruluşları, basın, ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapmak. 

(19) AB ile organik bağ kurarak, kaynakların ve dokümanların derlenmesi ve çeviri 

çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 

 (20) Gerektiğinde spora teşvik amacıyla üstün başarı gösteren sporculara ödül tedarik 

ve takdimini sağlamak. 

 (21) Bursa genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerde başkanlık makamının çelenk 

sunumlarını gerçekleştirmek. 

 (22) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Şube Müdürlüğünü sevk, idare ve temsil 

eder. 

 (23) Şube Müdürlüğü bünyesinde  yapılan  işlerin  Kanun  ve   Yönetmeliklere  

uygun olarak yapılmasını sağlar, 

 (24) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar, 

 (25) Belediye Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

 (26) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelinin 

disiplin amiri olarak personelin görev ve sorumluluklarının yerine getirmesini sağlamak. 

 (27) Birim personelinin işlerini zamanında  ve  eksiksiz  yapmalarını  sağlar, çıkacak 

sorunlarda personeline yardımcı olur. 

 (28) Birim  personeline yasalar  çerçevesinde  özlük  haklarının  gerektirdiği  izinleri 

verir  ve yazılarını onaylar.  

 (29) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlar. 

 (30) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

 (31) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit 

edilmiş strateji hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, 

aksayan yönlere yönelik çözümler üretir. 
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 (32) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve personelinin uyum içerisinde 

çalışmasını sağlar. 

 (33) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş - sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar.                                                                                                             

 (34) Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini 

sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak,  çalışmaları izlemek,   denetlemek ve koordine 

edilmesini sağlamak.  

(35) Bütçe teklifini hazırlamak. 

(36) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 11- İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12- Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve 

belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 13 Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 

yürütülür. 

 



 Zabıta Dairesi Başkanlığı                                        1/10 

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

 İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

           Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.   

           Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanını, 

i) Şube Müdürlüğü: Birim Şube Müdürlüğünü, 

j) Belediye Zabıta Personeli: Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memurlarını 

           k) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari 

personelini, 

 l) Belediye Zabıtası:  Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık 

ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel  zabıta 

kuvvetini, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

 MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık 

Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2014 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat 

MADDE 5 – (1) Zabıta Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına bağlı; Başkanlık Olur’u 

ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

           (2) Şube Müdürlükleri Başkanlık oluru ile hangi daire başkanlığına bağlanırsa, o daire 

başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

 (3)  Başkanlık oluru ile daire başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili daire başkanlığına geçer. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları 
MADDE 6- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 

Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  diğer 

ilgili Kanunlarla, bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,  K.H.K, tüzük ve 

yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları 

içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu 

amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini 

önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile Belediye Zabıta 

hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 

(2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta 

memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma 

usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ’de aslına uygun 

olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları 

yerine getirir. 

(3) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 

Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak 

Zabıta Dairesi Başkanlığını yönetir. 

 (4) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan  

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu 

Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini uygular, uygulatır. 

 (5) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan,  

Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerinin 

uygular, uygulatır. 

 (6) Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatın takip edilmesi ve 

mahiyetine iletilmesini sağlar. 

 (7) Zabıta Dairesi Başkanlığı görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, daire 

başkanlığına bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetki dâhilindeki 

tedbirlerin alınmasını, mevzuatların takip edilmesini sağlar.        

 (8)Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri ile Meclis, Encümen ve UKOME 

kararlarını uygular, uygulanmasını sağlar. 

 (9)Üst makamlar tarafından düzenlenecek olan toplantılara iştirak edilmesi, istenilen 

bilgilerin verilmesi ve verilen talimatların alınmasını sağlar. 

 (10) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenler ve personele 

açıklamalarda bulunur. 

 (11) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi 

için inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır. 

 (12) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarını gözden geçirerek, plan ve programlar 

yapılarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar, daire başkanlığı 

birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirler, başkanlık onayına sunar. 

(13) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, özlük 

haklarının gerçekleştirilmesi,  onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin 

kullandırılması,  personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını sağlar.  

(14) Personelin ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde 

çalıştırılması denetim ve gözetiminin yapılması, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta 

amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesini sağlar. 
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(15) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin 

temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi, gerektiğinde bunların sağlanması 

amacıyla her türlü yasal önlemlerin alınmasını sağlar. 

(16) Zabıta Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek birimlerin görevlerinin ve 

verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartır. 

(17) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Performans Esaslı Bütçesi’nin hazırlanması ve 

uygulamanın bu doğrultuda yaptırılmasını sağlar. 

(18) Personelin çalışmalarının denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını 

sağlar. 

(19) Son teknolojik gelişmelerin izleyerek, buna göre Zabıta Dairesi Başkanlığı araç, 

gereç,  donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için Başkanlık 

Makamına talepte bulunur. 

(20) Zabıta Dairesi Başkanlığına ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı'nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler 

alma ve uygulama yetkilerinin kullanılmasını sağlar. 

(21) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni 

tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. 

(22) Zabıta Dairesi Başkanlığı yazışmalarında 1 nci derece imza yetkisini kullanır. 

(23) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi 

için gerekli tedbirlerin alınması, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin 

izlenmesi ve uygulanmasını sağlar. 

(24) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine 

getirilmesi için, birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlar. 

(25) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse 

diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunulması, afetzedelere yardımcı 

olunmasını sağlar. 

 (26) e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevleri yerine getirir. 

(27) Ş.Ö.K ileti cevap formlarını hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. 

(28) Harcama Yetkilisi olarak Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın iş ve işlemlerin 

gerçekleştirilmesini sağlar. 

(29) Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli 

hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 

           (30) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, Stratejik Plana 

uyumun sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Strateji, hedef ve 

politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik 

çözümler üretir. 

(31) 6360 sayılı Kanunun  “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının 

belirlenmesi” başlıklı 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “ büyükşehir belediyelerinin sınırları il 

mülki sınırlarıdır.” ve Aynı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen “Büyükşehir 

kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve 

koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.” hükmü gereği, Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ve ilgili karar organlarınca alınacak kararlar ile gerekli görüldüğü takdirde, zabıta 

görev, yetki ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilçe zabıta 

müdürlükleri arasındaki uyum ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalarda bulunulmasını 

sağlar.  

 (32) Zabıtanın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren yerler ile ana arterlerde; 

görüntü Kirliliği yaratan ve yürürlükte bulunan Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 

Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak konulan tüm reklam elemanlarının (kâğıt afiş - el ilanı 

–  pankart - tabela – totem – vinil - vb. ) denetim ve kontrolünü yaptırır. 
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     (33) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde belediyemizce çalışma ruhsatı verilen 

yazıhanelerin ve işyerlerinin denetim ve kontrolünü yaptırır. 

     (34) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununda belediye zabıtasına verilen görevlerin 

yaptırılmasını sağlar.  

           (35) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Zabıta Daire Başkanlığını ilgilendiren 

konularda görev alır. 

          (36) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği  zabıta tarafından 

yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar, yaptırır, Tüketicinin haklarının korunması ile 

bilinçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaları yürütür.  

          (37) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan 

yönetmeliklerle, zabıtaca yürütülmesi gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. 
          (38) Yetkileri Doğrultusunda; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de 

aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve 

sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde görevli 

personeller vasıtasıyla; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının 

yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 

 a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden 

kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler. 

 b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri 

bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım 

uygular. 

 c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında 

adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler. 

 d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler. 

 e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri 

ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal 

edenleri men eder. 

 f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip 

geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler. 

 g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde 

teşhir edilerek satışını önler. 

 h) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve 

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar 

veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi 

umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen 

materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder. 

 ı) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan 

bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha 

eder. 

 i) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını 

sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü 

dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. 

 j) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve 

panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, 

uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. 
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 (39) Sorumluluğu; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun 

olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların 

yerine getirilmesi çerçevesinde; kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini 

bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine 

yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

Zabıta Şube Müdürlüğü’nün ( İdari ) görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7 – (1) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, 

zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile 

çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ‘de 

aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve 

sorumlulukları yerine getirir.  

  (2) Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevler 

bağlamında; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ve Toplu Taşıma Araçlarının (Servis, 

Minibüs, Özel Halk Otobüsü, Dolmuş, Taksi, diğer)  Ruhsat İş ve İşlemlerinin yürütülmesini 

sağlar. 

(3) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda birimi ile ilgili 

kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine 

getirir. 

(4) 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri gereğince, belediyemiz mülkiyetindeki işyerinin İşyeri Açma ve 

Çalıştırma Ruhsatı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 

   (5) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 

korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı 

materyalleri satan, belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

verilmesine dair işlerin yürütülmesini sağlar. 

   (6) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Hafta Tatili 

Ruhsatlarına tabii işyerlerinin ruhsat düzenlemelerini yaptırır. 

  (7) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunun 7 ve 9.maddesi, 5393 sayılı Belediye 

Kanunun 15/f. Maddesi, 5326 Sayılı kabahatler kanununun 4,19 ve 32. maddeleri, 02.04.1986 

tarih, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 

04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliğindeki hükümler gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi  ve mücavir alan sınırları 

içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen ; (M) serisinden minibüsler, (T)  

serisinden taksiler, (D) serisinden dolmuşlar, (S) serisinden Servis araçları,   Servis 

taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçları ve (M) serisinden tescilli 

Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerinin; ruhsatlandırma iş ve işlemlerinin yürütür. 

 (8) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin birimi ile ilgili 

emirlerini yerine getirir. 

   (9) Vatandaş, Kurum ve Kuruluşların; Gıda, Malzeme, Yol ve Kira Rayiç taleplerinin 

gerekli araştırmalar neticesi yerine getirilmesi sağlar. 

  (10) Tüm personele ait yıl içerisindeki puantaj çalışmaları vb. hizmetlerin yerine 

getirilmesini sağlar. 

 (11) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yönetilmesini sağlar. 

Biriminin çalışma düzeni ve organizasyonunu yapar. 

(12)Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni 

tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunur. 
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(13) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine 

getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat 

değişikliklerinin izlenmesi,    uygulanmasını için çalışmalarda bulunur. 

 (14) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 

zamanın da ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu 

sağlar. 

          (15) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)ye bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, 

birim değiştirme, terfi gibi personel işlemleri için Zabıta Daire Başkanlığı makamına 

önerilerde bulunur, birimlerinin çalışma programlarının onaylanmasını sağlar. 

(16)  e-belediye sistemine bağlı olarak gerekli iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlar. 

(17) Toplam Kalite çalışmaları bağlamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Süreci ve 

Toplu Taşıma araç Ruhsat Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesinin sağlanması, veri 

analizlerinin hazırlattırılması, süreç iyileştirmesi yapılmasını sağlar. 

(18) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenler. 

(19) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi 

için inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlar. 

(20) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve 

programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar. 

(21) Personeline ait Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, onaylanmış yıllık 

izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını 

sağlar. 

(22) Toplu Taşıma Araç Ruhsat Büro Amirliğince hazırlanan araç ruhsatları,  güzergâh 

izin belgelerini Zabıta Dairesi Başkanı’nın onayına sunar. 

(23) Zabıta Dairesi Başkanlığına ait Aylık Nöbetleri ve Çalışma düzenini hazırlatır, 

onaya sunar. 

(24) Diğer Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)  iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 

(25) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari ) ihtiyacı olan malzemelerin talep ve temin 

edilmesini sağlar. Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını 

kontrol eder ve işleyişini düzenler. Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını 

düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar. 

(26) Mer’i mevzuat doğrultusunda; 

a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili 

personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar. 

b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda 

kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve 

gizliliğin korunmasını sağlar. 

c) Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili 

diğer işlemleri yürütür 

d) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar. 

(27)Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli 

hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesinin sağlar. 

(28)Stratejik Plana uyumun sağlanması ve gerekli iş ve işlemlerin yaptırılmasını 

sağlar. 

           (29) Görev alanına giren konularla ilgili faaliyet raporunu ve performans bilgilerini 

hazırlar. 

  (30) Çalışma ortamını geliştirir ve iş güvenliğini sağlar, 

(31) Belediyenin zabıta ile ilgili görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik 

yenilikleri takip ederek uygulanmasını sağlar.  

(32) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. 

(33) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar. 
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(34) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(35) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren 

konularda görev alır. 

(36) 6360 sayılı Kanunun  “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının 

belirlenmesi” başlıklı 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “ … büyükşehir belediyelerinin sınırları 

il mülki sınırlarıdır.” ve Aynı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen “….“Büyükşehir 

kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve 

koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. …...” hükmü  gereği, Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı ve  ilgili karar organlarınca  alınacak kararlar ile  gerekli görüldüğü 

taktirde, zabıta görev, yetki ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilçe 

zabıta müdürlükleri arasındaki  uyum ve koordinasyonun sağlanması için zabıta dairesi 

başkanınca verilen emir ve direktifler doğrultusunda çalışmalarda bulunulmasını sağlar. 

          Zabıta Şube Müdürlüğü’nün ( Denetim ) görev yetki ve sorumlulukları 
 MADDE 8-(1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 

Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer 

ilgili Kanunlarla, bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,  K.H.K, tüzük ve 

yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, mahiyetindeki personelle, Büyükşehir 

Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve 

huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesi sağlar ve belediye 

suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri alır, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile 

Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 

 (2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta 

memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma 

usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ‘de aslına uygun 

olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları 

yerine getirir. 

  (3) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 

Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanır. 

  (4) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan  

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu 

Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini zabıta dairesi başkanının emir ve direktifleri 

doğrultusunda uygular, uygulatır. 

   (5) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan,  

Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerini zabıta 

dairesi başkanının talimatları doğrultusunda uygular, uygulatır. 

(6) Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip ederek 

mahiyetine iletir. 

(7) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan, 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu 

Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması için zabıta dairesi başkanının emir 

ve direktifleri doğrultusunda gerekli iş e işlemleri yapar, yaptırır. 

 (8) Zabıta Dairesi Başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütmekle yükümlü 

olunan İşlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

(9) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine 

getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat 

değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması, 
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(10) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini 

ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzların zabıta dairesi 

başkanlığına rapor edilmesini sağlar. 

(11) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler 

çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli 

koordinasyonu sağlar. 

(12) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) kendisine bağlı birimlerdeki personelin, ödül, 

takdirname, birim değiştirme, terfi gibi personel işlemleri için daire başkanlığına önerilerde 

bulunur. 

(13) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta 

Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması sağlar. 

(14) E-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevlerin yerine getirilmesi sağlar. 

(15) Toplam Kalite çalışmaları bağlamında Kalite Sorumlusu olduğu Zabıta Denetim 

Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, veri analizlerinin hazırlanmasını, gerektiğinde 

süreç iyileştirmesi yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yapar, yaptırır. 

(16) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesini sağlar.  

(17) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi 

için inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlar. 

(18) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve 

programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar. 

(19) Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, onaylanmış yıllık 

izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını 

sağlar. 

(20) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımını sağlar. 

      (21) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde 

çalıştırılması, denetim ve gözetiminin yapılması, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta 

amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesini temin eder. 

     (22) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerdeki işyerleri 

meydan, parklar ve bahçeler bulvar vb. yerler ile Toplu Taşıma Araçlarının denetiminin, 

temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi, gerektiğinde bunların sağlanması 

amacıyla her türlü yasal önlemlerin alınması ve aldırılmasını sağlar. 

(23) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre 

verilen görevlerin yürütülmesini sağlar. 

(24) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri 

içerisinde verilen yetkilerinin kullanılmasını sağlar. 

(25) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aranması, olmayanlar 

hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemesi iş ve işlemleri yaptırır.  

(26) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri 

ile zaman ve güzergâhlarını denetler.  

 (27) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, 

cadde, sokak,  meydan v.b. yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimlerin ve 

diğer iş ve işlemlerin yaptırılmasını sağlar. 

      (28) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 

başkanlığınca uygun görülenlerin yürütülmesini sağlar. 

      (29) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerinin alınması 

için mahiyetindeki ilgili birimleri görevlendirmesi, 
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      (30) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarların tespit 

ettirilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlar. 

     (31) Zabıtanın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren yerler ile ana arterlerde; 

görüntü Kirliliği yaratan ve yürürlükte bulunan Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 

Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak konulan tüm reklam elemanlarının (kâğıt afiş - el ilanı 

–  pankart - tabela – totem – vinil - vb. ) denetim ve kontrolünü yaptırır. 

     (32) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde belediyemizce çalışma ruhsatı verilen 

Yazıhanelerin ve işyerlerinin denetim ve kontrolünü yaptırır. 

     (33) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununda belediye zabıtasına verilen görevlerin 

yaptırılmasını sağlar.  

 (34) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) ihtiyacı olan malzemelerin talep ve temin 

edilmesini sağlar. Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını 

kontrol eder ve işleyişini düzenler. Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını 

düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar. 

(35) Mer’i mevzuat doğrultusunda; 

a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili 

personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar. 

b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda 

kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve 

gizliliğin korunmasını sağlar. 

c) Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili 

diğer işlemleri yürütür 

d) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar. 

(36) Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli 

hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 

(37) Stratejik Plana uyumun sağlanması ve gerekli iş ve işlemlerin yaptırılmasını 

sağlar. 

(38) 6360 sayılı Kanunun  “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının 

belirlenmesi” başlıklı 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “ … büyükşehir belediyelerinin sınırları 

il mülki sınırlarıdır.” ve Aynı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen “….“Büyükşehir 

kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve 

koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. …...” hükmü  gereği, Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı ve  ilgili karar organlarınca  alınacak kararlar ile  gerekli görüldüğü 

taktirde, zabıta görev, yetki ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilçe 

zabıta müdürlükleri arasındaki  uyum ve koordinasyonun sağlanması için zabıta dairesi 

başkanınca verilen emir ve direktifler doğrultusunda çalışmalarda bulunulmasını sağlar. 

(39) Görev alanına giren konularla ilgili faaliyet raporunu ve performans bilgilerini 

hazırlar. 

  (40) Çalışma ortamını geliştirir ve iş güvenliğini sağlar, 

(41) Belediyenin zabıta ile ilgili görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik 

yenilikleri takip ederek uygulanmasını sağlar.  

(42) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

 (43) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. 

(44) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar. 

(45) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(46) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren 

konularda görev alır. 

           (47) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği  zabıta tarafından 

yürütülmesi gereken iş ve işlemler ile ilgili olarak müdürlük bünyesinde verilecek olan 
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görevleri yapar, yaptırır, Tüketicinin haklarının korunması ile bilinçlenmesine katkı 

sağlayacak çalışmaları yürütür. 

          (48) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan 

yönetmeliklerle, zabıtaca yürütülmesi gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar, 

Kanun, ilgili Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak sebze meyve ticareti  - nin 

toptancı halleri dışında yapılmasını önleyici tedbirler alınmasını sağlar. 
(49) Kaçak sebze ve meyve ticaretini önlemek ve belediye geliri hal rüsumu 

ödemelerini kontrol etmek için çalışmaları sürdürür. 5957 Sayılı Sebze ve Meyve Ticaretini 

düzenleyen kanun çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘’Hal 

Kayıt Sistemi’’ programı ile alıcılar tarafından sisteme kayıt yapılan bildirimler neticesi 

oluşan künye belge numarasıyla sebze ve meyveler kayıt altına alınmasına katkı saplar. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 
MADDE 9-  (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 10- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  
MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 

yürütülür.                                                                                                                  
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1-(1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığının hizmet, faaliyet ve çalışmalarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanını, 

i) Şube Müdürlüğü: Birim Şube Müdürlüğünü, 

j) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari 

personelini, 

           k) İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların doğru 

ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç 

denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü, 

           l) Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali 

karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, ödenek tutarı, harcama programı, 

finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine 

uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden 

yapılan kontrolleri, 

          m) Görüş Yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun bulunup 

bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi, 

          n) Mali Hizmetler Birimi: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde 

belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4 – (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı 

Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 – (1) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Olur’u ile bağlanan 

Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları 
MADDE 6–(1) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını 

koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

(2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek. 

(3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak. 

(4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

(5) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

(6) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

(7) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

(8) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 

ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

(9) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

(10) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

(11) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

(12) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

(13) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

(14) Belediyenin kalite politikası, misyon ve vizyonunun belirlenmesi, TS EN ISO 

9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını koordine etmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini 

yürütmek. 

(15) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(16) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak. 

Gelirler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 7-(1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin 

tarh ve tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması, gelirlerin tahsilinin yapılamaması 

durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde 

izlenerek tahsil edilmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 61. maddesine 
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dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri gereğince tahsil edilen gelirlerin Büyükşehir 

Belediyesi hesabının bulunduğu bankaya veya tahsilat yapan veznelere yatırılmasını 

sağlamak. 

(2)  Tahakkuksuz, tahsiline bağlı gelirlerin tahsilini yapmak.  

(3) Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun 

olarak düzeltmek ve yerine getirmek. 

(4) Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları 

nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal 

süresi içerisinde ilgili mercie ulaştırmak. 

(5) İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler 

almak. 

(6) Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı şeflikler 

aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve 

denetlemek. 

(7) Müdürlüğüne bağlı şeflikler arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve 

programlı şekilde çalışmalarını denetlemek, 

(8) Gelirler Şube Müdürlüğü sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine 

getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi 

verilmesi konusunda daire başkanına karşı sorumludur. 

(9) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek 

Gelirler Şefliği 

(1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatları kasa defterine işlemek, gün 

sonunda toplanan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak. 

(2) Tahsilat ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolü yaparak günlük olarak muhasebe 

servisine vermek. 

(3) Mesai saati içerisinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar 

ve tahsildarlar arası görev bölümü yapmak.  

(4) Belediye alacakları tahsilinde kullanılan ve muhasebe yetkilisi mutemetlerince 

kullanılan makbuz ve alındıları; makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, 

bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir 

şekilde tahsilat bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek.  

(5) Matbaada bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol 

etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek. 

(6) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 

(7) Tahakkuka bağlanmış belediye gelirlerini takip etmek, tahsilini sağlamak, belediye 

tahsilat yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkileri kullanarak ve belediyeyi ilgilendiren kanun ve 

yönetmelikler öncelikli olmak üzere, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzükler ve 

genelgelerin takibi ve dosya düzenini zamanında yaparak kullanılır durumda bulundurmak. 

(8) Belediye tahsilat yönetmeliği gereğince tahsil edilen belediye gelirlerini banka                                                                                         

hesaplarına yatırılmasını temin etmek.  

(9)  Belediye tahsilat yönetmeliği çerçevesinde tahsildarlara makbuz vermek, 

kullanılmış makbuzları geri almak, teftişte ibraz edilmek üzere muhafaza etmek. 

(10)  Kasa mevcutları ve diğer kıymetli evrakın sayım ve kontrol işleri ile ilgili 

işlemleri yapmak. 

(11) Tahsilat işlemlerine bağlı olarak kasa ve banka işlemlerini yapmak, defterlerini 

tutmak, kayıtlarını yapmak, kayıt sonuçlarının uygunluğunu sağlamak. 
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(12) Tahsilat bürolarında yapılan tahsilatların merkez vezneye veya bankalara 

intikalini sağlamak. 

(13) Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak, ilgililere sunmak. 

(14) Gelirler Şube Müdürlüğünde tahsildar olarak görev yapan personelin, şube 

müdürünün uygun gördüğü, Fen İşleri-Veterinerlik Tahsilat Servisi ve belediyemizin 

muhtelif alacaklarının tahsilatlarında gezici olarak görev alacak görevlilere iş dağılımını 

yapmak.  

(15) Merkez vezne ile Hal vezne ve tahakkuk servisi çalışmalarını düzenlemek ve 

aylık tahakkuk ve tahsilat defterlerinin bilgisayar kayıtlarına geçirilmesini sağlamak.             

(16) Kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve genelgeler ile ilgili tüm takip ve 

düzenlemeleri zamanında yerine getirmek.   

(17) Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek. 

(18) Şube Müdürünün talimatı üzerine gelen evrakı Müdürlükteki ilgili personele 

ulaştırmak. 

(19) Gelirler Müdürü izinli veya istirahatli olduğunda asli görevinin yanı sıra Gelirler 

Şube Müdürlüğü görevini vekâleten üstlenir.       

Vergi Gelirleri Şefliği 

(1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Belediyemiz vergilerinden İlan 

ve Reklam Vergisi ile mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh ve tahakkuk 

işlemlerini yapmak. 

(2) İlan ve Reklam Vergisine ait haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını çıkarmak. 

(3) İlan ve Reklam Vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri 

almak. 

(4) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, 

usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak ve ihbarname düzenlemek. 

(5) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan belediyemiz vergilerinden 

Yangın Sigorta Vergisi ile Eğlence Vergisine ait mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik 

hükümlerine göre  tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak. 

(6) Yangın Sigorta ve Eğlence Vergisine ait yıllık icmalleri hazırlamak faaliyet 

raporlarını çıkarmak. 

(7) Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu beyanları incelemek noksan görülen hususlarla 

ilgili gerekli yazışmaları yaparak gelir kaybını önlemek. 

(8) Biletle girilen eğlence yerleri ile ilgili biletlerin mühürlenmesini sağlamak. 

(9)  Eğlence Vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak. 

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, 

usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak, ihbarname düzenlemek. 

(11) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 

Katılım Payları Şefliği 

(1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan ve Belediyemizce yapılmış olan 

tretuvar ve asfalt kaplama hizmeti sonrası mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre 

tahakkuk işlemlerini yapmak. 

(2) Gerçekleşmeleri yapmak, ihbarnameleri hazırlamak ve süreci içerisinde tebliğ 

edilmesini sağlamak. 

(3) Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek 

savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek.  

(4) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca terkini ve reddi gereken işlemleri yapmak, 

gazete ilanına çıkmak. 

(5) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 
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Arttırma Eksiltme Şefliği 

(1) Bursa dâhilindeki İcra Müdürlükleri ile Bursa Mahkemelerinde yapılan icra 

satışlarına nezaret edecek tellalların görev dağılımını yapmak.  
(2) Belediye tellallık harcının tahakkuk ve takibini yaparak tahsilat aşamasına 

getirmek. 

(3) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 

Tahakkuk Şefliği 

(1) Belediyeye ait vergi ve vergi dışı gelirleri tarh ve tahakkuk ve tahsilat aşamasına 

getirmek, tahsilatlarının yapılması için Gelir Şefi ile vezneye intikal ettirmek. 

(2) Büyükşehir Belediyesinin diğer birimlerince hazırlanacak tahakkukların 

belediyemiz hesaplarına intikalini sağlamak. 

(3) Toplu taşıma araçları yönetmeliğine göre düzenlenen (özel halk otobüsü, m.s, 

servis, taksi ve dolmuş) cezaları bilgisayar ortamında takibi ile ruhsat işlemlerini Zabıta 

Dairesi Başkanlığı kayıtlarına göre yıllık harçları tahakkuk ve tahsilat aşamasına getirmek.  

(4) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 

Kiralar Şefliği 

(1) Belediyeye mülklerinde kiracı veya işgalci olarak faaliyet gösteren mükelleflere 

belirlenen ücretlerin tahsilatını sağlamak. 

(2) Aylık tutarların tahsili ile ödenmeyen kira ve işgal gelirlerinin 2004 sayılı İcra 

iflas Kanunu ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. göre icra daireleri nezdinde takibi için kira 

alacaklarını Hukuk Müşavirliğine, işgal alacaklarını ise 6183 sayılı yasaya göre takibini 

gerçekleştirmek. 

(3) Kira borçları ve tahsilatlarını gösterir aylık raporlar hazırlayıp Hukuk Müşavirliği 

ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına gereği yapılmak üzere göndermek.  

(4) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 

Para Cezaları Şefliği 

(1) Büyükşehir Belediye Encümenince Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 

düzenlenen zabıtlara istinaden verilen para cezaları ile hasar bedellerinin tahsili ile ilgili 6183 

sayılı A.A.T.U.H.K. ve 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre alacakların tahsili için gerekli 

çalışmaları yapmak. 

(2) Ödenmesi cebri yolla yapılması gereken alacaklar için hapisle tazyik kararı 

düzenleyerek dosyaları Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek, icra takibi gereken alacaklar 

için icra dosyası açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gerekli bilgi ve belgeleri iletmek.  

(3) Belediyeye tembih ve yasaklarına riayet edilmemesi sebebiyle encümence verilen 

para cezalarının ve bu cezalara bağlı hasar bedellerinin takip ve tahsilini gerçekleştirmek 

üzere bilgisayar kayıtlarını tutulmasını, takip ve tahsilatlarının yapılmasını sağlamak.  

(4) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur. 

İcra Servis Şefliği 

(1) Büyükşehir Belediyesine; vergi, resim, harç, para cezası gibi adına amme alacağı 

tahakkuk etmiş borçlarını ödemeyen mükellefleri tespit etmek. 

(2) Haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerince gereken işlemleri 

yapmak. 

(3)  Servis şeflerinden gelen tebliğ edilemeyen veya mükellefçe ödenmeyen ödeme 

emirlerini incelemek ve kayıt altına almak 
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(4) Ödeme emrinin tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde 

bulunmayan borçlular için gerekli işlemleri yapmak. 

(5) Haciz takibine alınacak mükellefleri tespit etmek, durumlarını izlemek. 

(6) Takibe alınacak mükellef için haciz dosyası oluşturmak. 

(7) Tüzel kişiliklerde; şirket ortakları araştırması yapmak ve tespit etmek. 

(8) Adres tespiti ve soruşturması yapmak. 

(9) Mükelleflere icra tebligatı göndermek ve süre vermek. 

(10) Haciz Varakası düzenlemek, teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulamak. 

(11)Borçlunun mal varlığına el koymak (menkul/gayrimenkul, araç/araçları, banka 

hesapları). 

(12) Tahsilatı yapılan mükellefleri ilgili servislere yönlendirmek ve gerekli işlemlerin 

yapılmasını takip etmek. 

(13) Devir ve bakiye işlemlerinin takibini yapmak. 

(14)Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek 

savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek.  

(15) Şube Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmakla şube müdürüne karşı sorumludur.   

Tebligat İşlemleri Şefliği 

(1) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelirler Şube Müdürlüğü 

servislerinci düzenlenen İhbarname, Ödeme Emri ve Dairemize ait tebliğ edilmesi gereken 

tüm belgelerin tebligatını yapmak, tebligatı gerçekleştirilen evrakları eksiksiz olarak ilgili 

servise teslim etmek. 

(2) Şube Müdürünün yasal muvzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek, takip etmek  ve sonuçlandırmakla Şube Müdürüne karşı sorumludur. 

İlan ve Reklam Servis Şefliği  

(1) Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yerlerdeki ilan ve reklam 

uygulamalarına esas teşkil etmek üzere beyan alınıp tahakkuk edilmesini sağlar. 

(2) Belediyemize yapılan ilan ve reklam uygunluk taleplerini, İlan ve Reklam 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirir ve ilgilisine gerekli tebliğ işlemlerini 

yapar.  

(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yerlerde ilan ve reklam 

elemanlarının, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, uygun bulunanların tahakkuklandırılmasını yapar. 

(4) Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yerlerde ilan ve reklam 

elemanlarının, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, uygun bulunmayanların kaldırılmasını sağlar. 

(5) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, ilgililerince 

bahse konu reklam elemanlarının beyanını temin ve vergilendirilmesini sağlar. 

(6) Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yerlerde ilan ve reklam vergi 

mükelleflerinin işyeri kapanışı veya reklam elemanlarındaki değişiklik taleplerini 

değerlendirir. 

(7) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerde, ana arterler ve servis 

yolları üzerindeki ilan ve reklam elemanları ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlar.                                                                                                      

(8) Servis Şefliğinin görev alanı ile ilgili Kanun, K. H. K., Yönetmelik, Genelge, 

Tebliğ vb. gibi mevzuatın takibini yapıp, güncellenmesini sağlayarak  personelini 

bilgilendirir.             

İştirakler Servis Şefliği  

(1) Belediye ile iştirakler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. 

konularda raporlama faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. 



 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                    7/10 

 

(2) İştiraklerin Genel Kurullarını takip eder ve Belediyenin, Genel Kurulda temsilini 

sağlar. 

(3) İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, karar verilmek üzere 

Belediyenin yetkili organlarına sunar. 

(4) Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını Mali 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte takip eder. 

(5) Başkanlık Makamınca yönlendirilen,  Belediyemiz İştirakleri ile ilgili resmi iş ve 

işlemlerini yürütür. 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

 MADDE 8–(1)5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi gereği Kamu 

İdarelerince Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği gereği idarenin stratejik 

planını, birimleri koordine ederek hazırlamak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni ve 

Meclisi’ne sunmak, yayınlamak, izlemesi ve belirli periyotlarda sonuçlarının 

değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.  

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi gereği Kamu İdarelerince 

hazırlanacak Performans Programı Yönetmeliği gereği yıllık performans programlarının 

hazırlanmasını koordine ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunmak, 

yayınlamak ve gerçekleşme oranlarını idareye raporlamak. 

(3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 56. maddesi gereği, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet 

raporlarının hazırlanmasına koordinatörlük etmek ve birim faaliyet raporlarını esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunmak ve 

yayınlamak. 

(4) Bakanlıkların yürüttüğü projelere veri temini ve girişleri yapmak, dönemsel 

raporlar hazırlamak.  

(5) Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmek üzere kredili yatırımlarla ilgili üçer aylık 

dönemlerde gerçekleşme durum raporlarını ve yatırım taleplerini hazırlamak. 

(6) Valilik Makamına üç aylık dönemler halinde belediye yatırımları ile ilgili sunu 

hazırlamak. 

(7) İdare ile birlikte kurumun kalite politikası, misyon ve vizyonunun belirlenmesi 

çalışmalarını yürütmek. 

(8) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları 

Tebliği gereği İç Kontrol Standartlarının yerine getirilmesi için birimlerin görevleriyle ilgili 

konularda koordinasyon çalışmaları yürütmek, hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planının 

altı aylık periyodlarda gerçekleşme sonuçlarının değerlendirmesini yapmak ve değerlendirme 

sonuçlarını Maliye Bakanlığına iletmek. 

(9) TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını koordine etmek ve sürekli 

iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  (10) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli idareler Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliği gereği belediye başkanı adına bütçe hazırlık çağrısına ilişkin 

genelgeyi hazırlayarak tüm birimlere duyurmak. 

(11) Müdürlüklerden gelen gider bütçe tekliflerini istatistiki verileri de dikkate alarak 

Performans programı, yatırım programları, mevzuat ve bütçe tekniğiyle bütçe çağrısında 

gösterilen ilke ve hedefler doğrultusunda muhasebe yetkilisi adına inceleyerek kendi gider 

bütçe teklifi ile birleştirip tek bütçe taslağı halinde, gelir bütçesiyle birlikte belediye 

başkanlığına sunmak. 

(12) Denkleştirilen bütçe taslağının gerekçeleri ve ekleriyle birlikte belediye başkanı 

adına belediye encümenine gönderilmesini sağlamak. 
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 (13) Encümen kararına bağlanan bütçe tasarısını belediye meclisine göndermek, 

 (14) Bütçe hazırlık çalışmalarının aşamaları hakkında gerektiğinde üst yönetime bilgi 

vermek. 

  (15) Yıl içinde bütçe uygulamasını izlemek, güncel raporlar hazırlamak, sapmaları 

değerlendirerek nedenlerini tespit etmek. 

  (16) Bütçeden yapılan her harcama için ödeneği biten kalemlere ait bütçe ödenekleri 

arasında belediye encümeni veya belediye meclisine aktarma teklifleri yapmak. 

  (17) Ek gelire göre gerekli görüldüğünde Büyükşehir Meclisince ek ödenek kararı 

alınmasını sağlamak. 

(18) Harcamalara ilişkin ödenek tahsisat kayıtlarını takip etmek 

  (19) Müdürlükteki bütçeyle ilgili tüm evrakları, raporları ve bilgisayar çıktılarını 

derlemek tasnif etmek. 

  (20) Belediye bütçesi ile ilgili istatistiksel bilgileri toplamak, değerlendirmek ve 

raporlamak. 

  (21) İlçe belediyelerine yardım dosyaları hazırlamak. 

(22) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmede 

koordinasyon yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(23) Tüm birimlerin aylık faaliyet raporlarını hazırlamalarını koordine etmek ve 

raporların üst yönetime sunulmasını sağlamak.  

(24) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlamak ve programlamak, 

çalışmaların bu plan ve program uyarınca yürütülmesini sağlamak. 

 (25) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak. 

(26) Müdürlükte çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, 

görevli personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.  

(27) İş ve işlemleri şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına 

ve mevzuata uygun bir şekilde yürütmek. 

(28) Müdürlüğe ait görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak. 

(29) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak, harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri 

yapmak. 

(30) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini 

sağlamak. 

(31) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, 

verimli ve doğru yürütülmesini temin etmek. 

(32) Müdürlüğün çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 

(33) Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak. 

(34) Belediyenin giderleri ve mali yapısı hakkında istatistiki raporlar hazırlamak ve 

ilgili yerlere (Başkanlığa, TUİK, Kalkınma Bakanlığı vs.) sunmak. 

(35) Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından 

öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. 

(36) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 9– (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58.Maddesi 

doğrultusunda ön mali kontrol faaliyetlerini ve aynı Kanunun 61. Maddesi doğrultusunda 

muhasebe hizmetini yürütmek. 

(2) Personeli arasında görev dağılımı yapmak ve personelin uyumlu bir şekilde 

çalışmasını sağlamak, görevli personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini 

sağlamak. 
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(3) Personelin performansını değerlendirmek, moral ve performans arttırıcı 

çalışmalarda bulunmak. 

(4) İş ve işlemlerin şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına 

ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

(5) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirlemek ve üstüne iletmek. 

(6) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli 

ve doğru yürütülmesini sağlamak. 

(7) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

 Muhasebe ve Finansman Şefliği 

(1) Müdürlüğe intikal eden ödeme emri ve eki evrakların Mahalli İdareler Harcama 

Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolünü yapmak. 

(2) Ödeme emri belgelerinin yasal işlemlerini tamamlayıp ödenebilir hale getirerek 

emanet hesabına almak ve ödeme zamanlarında ilgililere ödenmesini sağlamak. 

(3) Hakediş ödemelerinde bakiye kalan ve bütçe emanetleri hesabına alınan 

miktarların aylık ödeme programına göre listeler halinde hazırlanarak muhasebe yetkilisinin 

onayına sunmak. 

(4) Tüm ödemelerden doğan yasal kesintilerin süresi içerisinde ilgili kurumlara 

ödenmesini sağlamak. 

(5) Müdürlük çalışanlarının özlük işlemlerini takip etmek. 

(6) Birimin faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak. 

(7) Belediyemizce gerekli yatırımların yapılabilmesi için öz kaynakların yeterli 

olmadığı durumlarda alınacak iç ve dış kredilerle ilgili çalışmaları yapmak. 

(8) Mevcut anlaşmaları yapılan kredilerin kullanımları takip etmek, vadesi gelen 

kredilerin anapara, faiz ve diğer masraf ödemelerini yapmak. 

(9) Kredilerle ilgili Hazine Müsteşarlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak, istenen 

bilgi ve belgeleri zamanında Müsteşarlığa göndermek.  

(10) Belediyemizin borçlanma yapabilmesi için gerekli borç stok tablosunu 

hazırlamak ve gerekli durumlarda İçişleri Bakanlığı’ndan onay almak.  

(11) Uluslararası piyasalarda daha rahat borçlanma imkânı sağlayabilmek için 

belediyemizin mali yapısı, her yıl sözleşme yapılan uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşuna analiz ettirilerek, ulusal ve uluslararası kredi derecelendirme notu almak. 

(12) Sayıştay bulgu ve sorguları ile ilgili kişi borç kayıtlarını tutmak. 

(13) Bursa Büyükşehir Belediyesinin gelirleri ve giderlerine ait mali bilgileri aylık 

olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün KBS sistemine girmek. 

  (14) Mükellefler tarafından verilen teminat mektuplarının kaydını yaparak 

muhafazasını sağlamak ve yatırılan kesin ve geçici teminatların ve depozito ve diğer 

emanetlerin iadesini iadelerini yapmak 

  (15) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde bütçe kesin 

hesabını ve yönetim dönemi hesabını çıkarmak bunları Sayıştay Başkanlığına göndermek. 

  (16)  Belediyenin gelir ve tahakkuk kayıtlarının günlük girişlerini yapmak. 

(17)  Belediyenin banka girişi ve çıkışı ile repo ve vadeli hesapların takibini yapmak. 

(18) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

 (19) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak. 

Mali Kontrol Şefliği 

(1) Ön mali kontrole tabi harcama konusunun, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, 

kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe 

kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü sağlamak.  
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(2) Kurumumuz gelirlerinin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve 

idareye yükümlülük getirecek mevzuat değişiklikleri, idaremizin stratejik planı, performans 

programı, bütçesi, kullanılabilir ödenekleri ve nakit yönetimi üzerindeki etkileri açısından 

değerlendirilerek raporlamak.  

(3) İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek tutarı mal ve 

hizmet alımlarında katma değer vergisi hariç bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki 

milyon Türk Lirasını aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü 

yapmak.  

(4) Bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü yapmak. 

(5) Kadro dağılım cetvellerinin ilgili personel mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek. 

(6) Seyahat kartı listelerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygunluğu yönünden 

kontrol etmek. 

(7) Seyyar görev tazminatı cetvellerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygunluğu 

yönünden kontrol etmek. 

(8) Geçici işçi pozisyonu cetvellerini kontrol etmek. 

(9) Yan ödeme cetvellerini, ilgili personel mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek. 

(10) Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini, personel ve ilgili diğer mevzuata 

uygunluk yönünden kontrol etmek. 

(11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, yurt dışı kadrolara sürekli 

görevle personel ataması yapılması durumunda, yurt dışı kira katkısı işlem dosyasını kontrol 

etmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 10 - (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 12 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a)Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

b)Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c)Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

d)Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi                                         

g)Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

h)Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanını, 

i)Şube Müdürü:  Birim Şube Müdürünü,  

j)EAZA: Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği 

j)Kent Zararlıları: Karasinek, Sivrisinek, Chironomidae, Bit, Pire, Hamam Böceği ve 

benzeri tüm haşereleri ifade eder.            

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yasal Dayanak 

 MADDE 4 – (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Sağlık İşleri Dairesi 

Başkanlığı, Başkanlık Olur’ u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

 (2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 

21. maddesi 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 – (1) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı, Başkanlık 

Olur’ u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6 – (1) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkalığını sevk, idare 

ve temsil eder, 

(2) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan İşlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun 

yapılmasını sağlar, 

(3) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar, 
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(4) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir, 

(5) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir, 

(6) Daire Başkanlığı personelinin işleri zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar, 

çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olur, 

(7) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar, 

(8) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlar, 

(9) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan 

yönlere yönelik çözümler üretir, 

(10) Mesai Saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlar, 

(11) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş-sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar, 

(12) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli gerçekleşmesini sağlamak 

amacıyla çalışma planlarını koordine etmek, çalışmaları izlemek ve denetlemek  

(13) Çalışma ortamının ve iş güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapmak. 

(14)  Müdürlük bütçelerini kontrol ederek daire başkanlığı bütçesini oluşturmak  

(15) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 7 – (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, 

yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.  

(2) Belediye çalışanlarına ve Bursa Halkına yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin 

(eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler ) verilmesini sağlar. 

(3) Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve tüm Bursa Halkına Tedavi Edici Sağlık 

Hizmetlerinin (muayene, tetkik, tedavi, sevk)  verilmesini sağlar ve denetler.  

(4) Bursa il sınırları içerisinde ve gerekli hallerde il dışına Ambulans ile Hasta Nakil 

Hizmetlerinin verilmesini sağlar.  

(5) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki sosyo-ekonomik yoksulluk ve 

yoksunluk içinde bulunan yatağa bağımlı hastalara evde teşhis, tedavi, rehabilitasyon, bakım, 

eğitim ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesini sağlar ve denetler.  

(6) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yapar, çalışma ortamının 

geliştirilmesi için diğer birimlerle koordinasyon çalışmalarını yürütür. 

(7) Sportif, sanatsal ve kültürel organizasyonlarda sağlık hizmeti sunar. 

(8) Afet öncesi ve esnasında ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetleri sunar. 

(9) Görev alanıyla ilgili kamu kurum kuruluşları(İl Halk Sağlığı Müdürlüğü vb.) ve 

sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını yerine getirir.    

(10) Sağlık hizmetleriyle ilgili yerel ve ulusal gelişmeleri takip eder. Sağlık 

hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik plan, proje hazırlar. 

(11) Çalışan personelin çalışmalarını denetler, eksiklikleri belirler, düzeltilmesi için 

gerekli tedbirleri alır ve faaliyetlerin yürütülmesinde verimli, etkili ve kaliteyi artırıcı 

çalışmalarda bulunur. 

(12) Belirlenmiş olan hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, 

uygular, uygulatır ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretir. Oluşturulan komisyonlara 

katılarak görev alanı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir. 

(13) Mesai saatlerinin verimli kullanılmasını, personelin uyum içerisinde çalışmasını 

sağlar. 
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(14) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 

(15)Belediye Başkanlığının Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili 

Kalite Sistem çalışmalarını hazırlar. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapar.  

(16) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, 

faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak 

hazırlar. 

(17) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında 

bulundurur. 

(18) Müdürlüğe ait bina, demirbaş, araç, gereç ve sarf malzemelerini hazır tutar ve 

amaca uygun olarak kullanımını sağlar. 

(19) Arşiv Yönetmeliği’ne uygun olarak müdürlüğün kayıt ve arşiv sisteminin 

oluşturulmasını, kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını sağlar. 

(20) Daire Başkanlığı ve/veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir.  

(21) İlgili konularda kurumu iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(22) Müdürlük personelini üst yönetime karşı temsil eder. 

(23) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

eder. 

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 8 – (1) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde kent zararlıları ile 

mücadele ederek halk sağlığını, yeşil alanlarda çeşitli afit mücadelesi ile bitki sağlığı ve 

gelişimini korumak amacıyla çalışmalar yapar. 

(2) Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan mezbahaları işletir, işlettirir ve denetler. 

(3) Kurban satış ve kesim dönemlerinde ilçe belediyeleri ile koordinasyon içinde 

çalışır. 

(4) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde meydana gelebilecek çeşitli salgın 

hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 

koordinasyon içinde çalışır. 

(5) İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin yönetmelik’ te yer alan 

ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında ya da ani hayvan ölümleri olduğunda veteriner hekimin 

raporu doğrultusunda durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirir ve 

ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygular. 

(6) Sahipsiz hayvanların; muayene, tedavi, aşılama hizmetleri ve rehabilitasyonu 

amacıyla kısırlaştırması, sahiplendirilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak İlçeler 

arasındaki koordinasyonu sağlar. 

  (7) Usulüne uygun olarak alınan veya ilçe Belediyesi Denetim Ekipleri tarafından 

getirilen gıda numunelerinin laboratuar analizlerini yaparak sonuç raporlarının ilgililerine 

ulaştırılmasını sağlar. 

(8)  5199 sayılı yasa gereği İl Hayvanları Koruma Kurulunun talebi üzerine yerel 

hayvan koruma görevlilerine eğitim kursları düzenler. 

(9) 5199 sayılı yasa gereği ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine konuları 

ile ilgili eğitimler verir. 

(10) Büro hizmetlerinin uygulanmasını, denetimini ve diğer birimlerle 

koordinasyonunu sağlar.         

(11) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden 

müdürlüğüne ait hizmetlerin yapılmasını sağlar. 

(12) Denetimler sırasında istenilen her türlü bilgi ve belgeyi hazır halde tutar. 
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(13) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 

(14) Çalışan personelin çalışmalarını denetler, eksiklikleri belirler, düzeltilmesi için 

gerekli tedbirleri alır ve faaliyetlerin yürütülmesinde verimli, etkili ve kaliteyi artırıcı 

çalışmalarda bulunur. 

(15) Belirlenmiş olan hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, 

uygular, uygulatır ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretir. 

(16)  Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeler yapar, 

sorumluluklarını yerine getirir. 

(17) Hizmetlerin memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. 

(18) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(19) Mesai saatlerinin verimli kullanılmasını, personelin uyum içerisinde 

çalışmasını sağlar. 

(20) Belediye Başkanlığının Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili 

Kalite Sistem çalışmalarına katkıda bulunur, bu sistemin yaygınlaşmasını sağlar, tüm 

personeli bu doğrultuda yönlendirir. 

(21) Personelin her türlü hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

uygulanmasını sağlar. 

(22) Çalışanların önerileri değerlendirilerek motivasyonun ve çalışma ortamının en 

iyi şartlara taşınmasını sağlar. 

(23) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre 

hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile 

koordineli olarak hazırlar 

(24) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında 

bulundurur. 

(25) Müdürlüğe ait bina, demirbaş, araç, gereç ve sarf malzemelerini hazır tutar ve 

amaca uygun olarak kullanımını sağlar. 

(26) Arşiv Yönetmeliği’ne uygun olarak müdürlüğün kayıt ve arşiv sisteminin 

oluşturulmasını, kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını sağlar. 

(27) Üst yönetimden verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

(28) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yapar, çalışma ortamının 

geliştirilmesi için diğer birimlerle koordinasyon kurar. 

(29) İlgili konularda kurumu iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(30) Müdürlük personelini üst yönetime karşı temsil eder. 

(31) Hizmet ve mal alımı ihalelerinin teknik çalışmalarını yapar, yüklenici firmaları 

kontrol eder. 

(32) Belediye Başkanının emri ile Meclis ve Encümen kararlarını uygular. 

(33) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerde 

birimi ve kurumu temsil eder. 

    Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

   MADDE 9 - (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, 

yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar. 

(2)  Meclis kararları, Encümen kararları ve Başkanlık makamının talimatlarını uygular. 

(3) Personelin görev dağılımını yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kontrol 

eder. 

(4)  Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin (sorumluluk alanı dışından getirilip de 

müdürlük sorumluluğundaki mezarlıklara defin yapılacak cenazeler dâhil) defnedilebilmesi 

için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını 

temin eder, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Daire Başkanına teklifte bulunur.  
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(5) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına 

cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya 

mezarlığa tekrar gömülmesi işlerini, belirtilen hususlara ve yasalara uygun şekilde 

yürütülmesini sağlar. 

(6) Şehrimizde vefat eden ve şehir dışında vefat edip şehrimize getirilen cenazelerinin 

defni için gerekli organizasyonu sağlayarak defin işlemlerini yapar. 

(7) Belediye hudutları içerisindeki mezarlıkların Bakım-Onarım ve Temizlik 

çalışmalarını yapar veya yaptırır.  

(8)  Aile Mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis belgesi 

verilmesini sağlar. 

(9)   Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi verir. 

(10)  Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım 

Yetki Belgesini ve mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak 

kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi verir. 

(11)  Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis 

belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlar. 

(12) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar 

ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlar. 

(13) Vatandaşların Mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm 

organizasyonları yapar. 

(14)  Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütür. 

(15)   İş güvenliği önlemlerini alır ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlar. 

(16)  Mahiyetindeki personelinin arasında gerekli görev ve iş bölümünü yapar, görev 

ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar. 

(17) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirilme 

yapılmasını sağlar. 

(18)   Demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun kullanılmasını 

sağlar. 

(19) Faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına 

sunulmasını sağlar. 

(20) Personelin sicil ve disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir. 

(21)  Bütçe teklifi hazırlar. 

(22) Müdürlüğün yapacağı hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve 

gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder. 

(23)  Şube Müdürlüğünü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil eder. 

(24)  Şube Müdürlüğünü iç / dış müşteriye karşı temsil eder. 

(25)  Görevlendirilmesi durumunda Birimi / Kurumu temsil eder. 

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 11 – (1) Hayvanat Bahçesi hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

Belediye Kanunu, ilgili diğer mevzuatlar ve “Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma 

Usul ve Esasları   Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar,  

            (2) Çalışmalarını EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) 

tüzüğünün çerçevesine uygun yürütür, 

 (3) 5996 sayılı kanun gereği Bursa Hayvanat Bahçesi sınırları içinde meydana 

gelebilecek çeşitli salgın hastalık bildirimleri, zoonozlarla mücadele, evcil hayvan 

tanımlanması ve hareketlerinin kayıt altına alınması alanlarındaki çalışmaların takibini yapar 

ce bu alanlarda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışır, 

(4) Hayvan koleksiyonu yapılandırma çalışmaları yapar,   
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(5) 5996 ve 5199 yasalar çerçevesinde koleksiyona dahil olan hayvanların tür ve 

sayılarına uygun barınak ve koşullar oluşturulmasını sağlar, 

(6)   Ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan hayvan türlerini kendilerine  

ait habitat  içerisinde sergileyerek ziyaretçilerimize tanıtır, 

(7 )  Soyu tükenmekte olan hayvanları koruma altına alır, uluslar arası kayıt 

sistemine dahil eder ve üremelerini sağlar, 

(8 )  Doğadan gelecek ve koleksiyona dahil edilecek hayvanla ilgili olarak diğer 

kurumlarla işbirliği yapar,           

(9)   Gerektiğinde Hayvanat Bahçesi çalışmalarında iyileştirmeye yönelik olarak yurt 

içi ve yurt dışı hayvanat bahçeleriyle temaslar kurar ve ortak çalışmalarda bulunur, 

(10) Hayvanat Bahçesine gelen ziyaretçilere dinlenme, eğlenme ve 

bilgilendirme imkânı sunar, 

(11 ) Kamuoyunun Hayvanat Bahçesinden beklentilerini belirler, yerine getirmeye    

çalışır, 

(12)  Doğa, hayvan sevgisi ve çevre bilinci konusunda insanların 

bilgilendirilmesini sağlar, 

(13)   Halkla bilgi alışverişi içerisinde iletişim araçlarını kullanarak Hayvanat Bahçesi  

misyonunun kamuoyunda bilinçlenmesini ve sempati yaratmasını sağlar, 

(14) Okullarda yapılan eğitim programlarının Hayvanat Bahçesinde uygulamalı 

olarak verilmesini sağlar, 

(15) Hayvanat Bahçesinin tanıtım, eğitim çalışmaları kapsamında broşür, rehber 

ve kitapçık hazırlayıp dağıtır, 

(16)   Hayvanat Bahçesinin kurum içi ve dışı bilgilendirme ve tanıtımına yönelik gerek 

basından gelen talepler, gerekse iç/dış müşterinin taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalar 

yapar, 

(17 )  Hayvanat Bahçesinin ziyaretçi hareket analizini çıkarıp, yönetime bu konuda 

bilgi verir, 

(18 )  Sponsorlarla ilişkilerin sağlıklı gelişimini sağlar ve yeni sponsorlar bulur, 

(19) Dernek ve kuruluşlarla ortak organizasyonlar yapar, 

(20) Ziyaretçi güvenliğini ilgili dairelerle işbirliği yaparak azami güvenlik 

önlemlerinin alınmasını sağlar, 

(21) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne 

ait hizmetlerin yapılmasını sağlar, 

(22) Çalışan personelin çalışmalarını denetler, eksiklikleri belirler, düzeltilmesi için 

gerekli tedbirleri alır ve faaliyetlerin yürütülmesinde verimli, etkili ve kaliteyi arttırıcı 

çalışmalarda bulunur, 

(23 ) Belirlenmiş olan hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, 

uygular, uygulatır ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretir, 

(24) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeler yapar, 

sorumluluklarını yerine getirir, 

(25) Mesai saatlerinin verimli kullanılmasını, Personelin uyum içerisinde çalışmasını 

sağlar, 

(26) Belediye Başkanlığının Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili   

Kalite Sistem çalışmalarına katkıda bulunur, bu sistemin yaygınlaşmasını sağlar, tüm 

personeli bu doğrultuda yönlendirir, 

(27) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelinin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir, 

(28) Personelin her türlü hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

ve uygulanmasını  sağlar, 
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(29)  Çalışanların önerileri değerlendirilerek motivasyonun ve çalışma ortamının en iyi 

şartlara taşınmasını sağlar, 

(30)  İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yapar, çalışma ortamının 

geliştirilmesi için diğer birimlerle koordinasyon kurar, 

(31) Büro hizmetlerinin uygulanmasını, denetimini ve diğer birimlerle 

koordinasyonunu sağlar, 

(32 ) Müdürlüğe ait bina, demirbaş, araç, gereç ve sarf malzemelerini hazır tutar ve 

amaca uygun olarak kullanımını sağlar. 

(33) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 12 - (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

          Amaç 
 MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.  

 Kapsam 
 MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı’nın Hizmet Faaliyet ve çalışmalarını kapsar. 

         Tanımlar 
         MADDE 3- (1) Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,   

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini, 

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Dairesi  Başkanlığının Bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığını, 

h)  Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

i) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürü. 

j) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari 

personelini tanımlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 
  MADDE 4-  (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Sosyal Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5-  (1) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; Başkanlık 

Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.  

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire 

Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları 
         MADDE 6-  (1) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve 

temsil eder. 
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(2) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin yürürlükteki mevzuata uygun 

yapılmasını sağlar. 

           (3) Toplam kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar. 

           (4) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir. 

           (5) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir..6.Daire 

Başkanlığı personelinin işleri zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar, çıkacak sorunlarda 

personeline yardımcı olur. 

            (6) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar. 

            (7) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında 

oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksulluklarını giderilmesine ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve 

hayat standartlarının ülke şartlarında ortalama bir seviyeye getirilmesini amaçlayan sistemli 

ve programlı hizmetleri yapar, yaptırır. 

          (8) Daire Başkanı, Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna katılır. 

          (9) Yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların; maddi, 

manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapar ve yaptırır. 

          (10) Belediye; sosyal hizmet ve yardım hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara, 

özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında belde de dayanışma ve 

katılımı sağlar, hizmetlere etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin 

katılımın yönelik programlar yapar ve uygular. 

          (11) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkıda bulunur, tespit 

edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, 

aksayan yönlere yönelik çözümler üretir. 

          (12) Mesai saatlerinin etkin, verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlar. 

         (13) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş-sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar. 

          (14) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini 

sağlamak için çalışma planlarını hazırlatır, çalışmaları izler, denetler ve koordine edilmesini 

sağlar. 

         (15) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapar. 

         (16) Bütçe teklifi hazırlar, hazırlanmış olan müdürlük bütçelerini kontrol eder. 

         (17) Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporlarını hazırlar. 

         (18) İlgili mevzuatta belirtilen ve Başkanlık makamınca verilecek görevleri yerine 

getirir. 

         (19) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

         (20) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa o 

Daire Başkanlığı’nda görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

         (21) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer. 

        (22) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini 

yapıp; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütür. 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7– (1) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, 

yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak. 

 (2) Belediye Başkanı’nın talimatıyla Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak. 
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 (3) Müdürlüğe bağlı personele görev dağılımını yapmak, izlemek. Personelin yürüttüğü 

işleri ve performansını kontrol etmek. 

 (4) Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin (kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre 

şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının 

giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine 

yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi) programlı 

yürütülmesini sağlamak. 

 (5) İlgili tüm koordinasyon, Komisyon ve Değerlendirme Kurullarında temsil etmek. 

 (6) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

 (7) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Vatandaştan gelen 

geri bildirimleri değerlendirip ve geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları 

yapmak. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, 

uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek. 

 (8) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim almalarını sağlamak. 

 (9) Personelin mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak uyum içinde çalışmasını 

sağlamak.  

 (10) Demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun ve israfa kaçmadan 

kullanılmasını sağlamak. 

 (11) Faaliyet Raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve bağlı olduğu Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlamak. 

 (12) İş güvenliği önlemlerini almak. Çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini 

sağlamak. 

 (13) İlgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

 (14) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirilme             

yapılmasını sağlamak  

 (15) Bütçe teklifi hazırlamak.  

 (16) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek.  

 (17) Şube Müdürlüğü’nü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil etmek. 

 (18) Şube Müdürlüğü’nü iç / dış müşteriye karşı temsil etmek. 

 (19) Görevlendirilmesi durumunda Birimi / Kurumu temsil etmek. 

(20) Mer’i mevzuat doğrultusunda;  

a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili 

personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini 

sağlamak. 

b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kayıt defterlerinin yıl sonunda 

kapatılmasını, yeni yıl için gerekli dosya ve defterlerin açılarak, tüm kayıtların saklanmasını 

ve gizliliğin korunmasını sağlamak. 

c) Kurum içi ve dışı yazışmaların yürütülmesini sağlamak. 

d) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak. 

e) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarının tutulması, ambar giriş-çıkışını kontrol 

edilmesi ve işleyişini düzenlemek. 

f) Müdürlük personelinin her türlü özlük işlemlerini takip etmek. 

g) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarının düzenlenmesi, avans alım 

ve kapatma işlemlerinin uygun yapılmasını takip etmek. 

h) İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına ve Bütçesine 

uygun olarak hazırlamak ve yürütmek. 

(21) Sosyal Yardım Hizmetlerini sunar. Bu doğrultuda; 
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a) Sosyal yardım hizmetleri, Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu’nun verdiği 

kararlar doğrultusunda ve/veya acil durumlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara birim amirlerinin 

onayı ile tutanak karşılığı verilmek üzere sunulmaktadır. Sosyal Yardımlar Değerlendirme 

Komisyonu’nun Doğal Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Komisyon, ilgili Daire 

Başkanlığının teklifi ve başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yazılı oluru 

doğrultusunda Daire Başkanı, ilgili Şube Müdürleri olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden 

oluşturulur. Komisyon, raporlu ve izinli olanların yerine vekillerinin katılımıyla uygun 

görülen aralıklarda toplantılarını gerçekleştirir. Komisyonun görevleri içerisinde; 

1) Bireysel talep dilekçeleri, elektronik kart ile ilgili sosyal inceleme formları,  

resmi ve Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini 

değerlendirmek. 

2) Yapılması planlanan sosyal yardımlarla ilgili kararları vermek. 

3) Sosyal yardımlardan faydalanacak ihtiyaç sahiplerinin standartlarını, sayısını, 

yapılacak yardımları belirlemek, yardım dağıtım listelerini onaylamak. 

4) Yapılacak sosyal yardımlarla ilgili temin sürecini değerlendirmek, dağıtım 

yöntemine karar vermek. 

5) Büyükşehir Belediyesi İl sınırı kapsamında sosyal hizmetlerle ilgili ihtiyaç ve 

sorunları tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak. 

6) Hizmete ilişkin olarak;   Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlıklar, Sivil Toplum 

Örgütleri, Üniversiteler ile yapılacak işbirliğinin esaslarını saptamak. 

7) Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını değerlendirmek. 

b) İhtiyaç sahibi kişilere yapılacak olan yardımlar, kişinin öncelikle yaşamını 

sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılan sosyal 

incelemeler üzerinden yapılacak olan Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyon Toplantısı 

Kararları doğrultusunda alınan karar ile gerçekleştirilmektedir. 

c) Yardımlardan yararlanacak kişiler için sosyal inceleme formu düzenlenir veya resmi 

ve Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşların talepleri Komisyon tarafından değerlendirilerek 

karara bağlanıp Başkanlık Olur’u doğrultusunda gerçekleştirilir.  

d) Yapılacak yardımlar karşılıksızdır.  Sosyal yardımlardan öncelikle dezavantajlı 

bireyler, gruplar ve aileler faydalanır. 

e) Yardım alacak kişiler; Bursa İl sınırları içerisinde ikamet etmekte olup, yapılacak 

olan yardım miktarları aile fert sayısı, öğrenci sayısı, özürlü bireyin olup/olmaması, hasta ve 

yaşlı bireyin olup/olmaması vb. durumlara göre değerlendirilir. Muhtaçlığın saptanmasında 

sosyal incelemenin yapılması ve sosyal yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından 

değerlendirilmesi ve uygun bulunması esastır. Sosyal incelemelerde gerekli görüldüğü 

takdirde fakirlik il muhaberi, maaş bordrosu, tapu, kira kontratı, öğrenci belgesi vb. 

istenebilir. İhtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımların teslimatı, kişinin nüfus cüzdanı ibrazı 

ile tutanak imzalattırılarak yapılır.  

f) İhtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için Ramazan aylarında, idarenin uygun 

görüşü doğrultusunda Aşevi ve belirli günde de aşure dağıtım hizmeti sunulmaktadır.  

g) Satın alma/şartlı bağış yoluyla temin edilen sosyal yardımların dağıtımıyla ilgili 

organizasyon planlaması yapılır. Dağıtım işlemi Büyükşehir Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilecek ise gerekli araç, gereç ve personel, Daire Başkanlıklarının ve Müdürlüklerin 

desteği veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. 

h) Elde edilen veriler, yardım hizmetlerinin yürütülmesinin takibi açısından raporlanır 

ve daha sonra yapılacak olan sosyal yardım çalışmalarına rehberlik yapması amacıyla 

arşivlenir. 

         ı) Hizmet alanı ile ilgili konularda projeler geliştirilir,  desteklenir,  ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ortak projeler yürütmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilir. 

i) Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını yerine getirir. 
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(22) Sosyal Hizmet Faaliyetlerini sunar. Bu Doğrultuda; Sosyal hizmet faaliyetleri 

bünyesinde; Kadın Sığınma Evi hizmeti, Kadın Danışma Merkezi hizmeti, Erkek Barınma Evi 

hizmeti, Çocuk ve Gençlik Merkezi hizmeti, Eşitlik Birimi hizmeti, Kadın Sosyal Yaşam 

Merkezi hizmeti, Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti, Sosyal Yaşam Merkezi hizmeti, Engelli 

hizmetleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi hizmeti yer almaktadır. 

(23) Kadın Sığınma Evi hizmetini sunar. Bu doğrultuda; 

a) Fiziksel,  duygusal,   cinsel,  ekonomik,   sözlü   istismara veya   şiddete maruz 

kalanların, şiddetten korunması,  psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, 

güçlendirilmesi amacıyla şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte geçici süre ile yatılı 

olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak, 

b) İnsan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve 

Sosyal Devlet ilkesine uygun, kişiye saygı ve yararlı olma ilkeleri temel alınarak, yapılan tüm 

çalışmalarda kadın odaklı yaklaşımı esas almak, 

c) Şiddet mağduru kadınların ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik, hukuki, sağlık, 

istihdam, eğitim ve psiko- sosyal danışmanlık gibi rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek, 

d) Kadınların Sığınma Evi’nde kaldıkları süre içerisinde meslek edinmeleri,   işe 

yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olmak için mesleki kurslar düzenleyen kurum ve 

kuruluşlarla bağlantı kurmak ve kadınların işe yerleştirilmesi için çalışmalar yürütmek,  

e) Kadın Sığınma Evi hizmetinden anneleri ile birlikte yararlanan çocuklar için kreş, 

oyun, etkinlik ve eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek, 

f) Kadın Sığınma Evi hizmetinden yararlanan kadın ve çocukların sığınma evinde 

kaldıkları süreç içerisindeki tedavi ve sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlamak, 

g) Sığınma Evi’nde kalan kadının her alanda güçlenmesi için diğer kamu kurum ve 

Kuruluşlarında verilen hizmetlerden ve var olan kaynaklardan eşit şekilde ve öncelikli olarak 

yararlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirmek, 

h) Şiddet mağduru kadınlara yönelik yürütülen hizmetlerin daha verimli gitmesi 

amacıyla Valilik, İlçe Belediye Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite ile 

toplantılar gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak.  

         ı) Sığınma Evi’nin adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve çalışanların kişisel 

bilgilerinin gizli tutulması ve güvenliği konusunda en üst düzeyde tedbirler almak ve 

uygulamak, 

i) Hizmetlerin yürütülmesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu 

niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Vakıf, Dernek ve diğer Sivil Toplum 

Kuruluşları, gönüllü Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör ile işbirliği yapmak ve işbirliği 

protokolleri hazırlamak, 

j) Kadına yönelik şiddete karşı Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla ortak projeler 

geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak yürütmek diğer Kamu 

Kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,   

k) Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın sığınma evi hizmetlerinin geliştirilmesi 

amacı ile kadın sığınma evi hizmetinden yararlanan kadınlar ile ilgili kayıtlar tutmak ve 

istatistiki çalışmaları gerçekleştirmek, 

l) 05.01.2013 tarih 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 

Hakkındaki Yönetmelik kapsamında çalışma ve faaliyetlerini sürdürmek,  

m) Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek,  

n) Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını yerine getirmek. 

(24) Kadın Danışma Merkezi hizmetini sunar. Bu doğrultuda; 

a) Kadınların ihtiyaç duydukları alanlarda sağlık, istihdam, hukuki, psikolojik 

problemleri konusunda gerekli destek ve yönlendirmeleri yapmak  
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b) Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet mağduru kadınlara şiddetle mücadele 

yolları ve kadının insan hakları konularında bilgilendirici çalışmalar yapmak, 

c) İl düzeyinde kadına yönelik şiddetin boyutlarını ortaya çıkarmak ve şiddet 

mağdurlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kayıtlar tutmak ve istatistiki 

çalışmaları gerçekleştirmek, 

d) Şiddet mağduru kadınların Kadın Sığınma Evi’ne kabul edilmesi aşamasında gerekli 

görüşmeleri yapmak ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile Sığınma Evi arasında 

koordinasyonu sağlamak, 

e) Şiddet mağduru Kadınların Sığınma Evi’nden ayrıldıktan sonraki gerekli izleme ve 

değerlendirme çalışmalarını yürütmek,  

f) Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yürütmek amacıyla tanıtıcı,   

bilgilendirici afiş, broşür ve yayın hazırlamak, 

g) Kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve kadının her alanda 

güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

h) Sosyal yardım hizmetleri kapsamında yapılan yardımlardan Kadın Sığınma Evi’nden    

          ı) Çıkan kadınların faydalanmasında öncelik tanınması için çalışmalar gerçekleştirmek, 

i) Kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışan personele hizmet içi eğitimin verilmesini 

sağlamak, 

j) Eşitlik birimi çalışmalarına katkı sağlamak ve işbirliği halinde çalışmaları yürütmek 

k) Kadın ve kadına yönelik şiddet ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek,  

konu ile ilgili projeler oluşturmak ve uygulamak  

(25) Çocuk ve Gençlik Merkezi hizmeti sunar. Bu doğrultuda; 

a) 7-14 yaş ve 15-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere gündüzlü hizmet vermek. 

b) Sokakta çalıştırılan veya çalıştırılma riski altında bulunan çocukları risklerden 

korumak, boş zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak, kişisel 

gelişimlerini desteklemek, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek, sosyalleşmelerine yardımcı 

olmak, akademik gelişimlerini desteklemek, 

c) Çocukların ve ailelerinin kentin olanaklarından yararlanmalarına yönelik faaliyetleri 

ve sosyal hizmetleri planlayarak uygulamak. 

d) Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan temel ilkeler göz önünde 

bulundurularak hizmetlerini gerçekleştirmek. 

e) Çocuk ve Gençlik Merkezi hizmetleri yürütülürken, Üniversiteler, Valilik, Aile ve 

Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın İldeki birimleri, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın İldeki birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın İldeki birimleri, diğer Belediyeler ve 

Kamu Kurumları Sivil Toplum Kuruluşlarıyla gerektiği hallerde işbirliği yapmak, işbirliğinin 

esaslarını, gerektiği hallerde bu kurumlarla belediye arasında düzenlenecek protokollerle 

belirlemek. 

f) Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde verilecek hizmetleri; Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, 

Eğitim Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Spor Hizmetleri, Psiko-Sosyal Destek 

Hizmetleri, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri başlıkları altında gerçekleştirmek. 

g) Özellikle 7-14 yaş çocuk ve 15-18 yaş genç aralığında bulunan sokakta 

çalışan/çalışma riski bulunan ve yaşayan çocuklar için projeler hazırlamak ve uygulamak.  

h) 7-14 yaş çocuk ve 15-18 yaş genç aralığında bulunan çocuklara yönelik yerel, ulusal 

ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya 

konulmasını sağlamak, yürütmek, diğer kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler 

içerisinde görev almak. 

ı) Belediye tarafından yürütülecek olan hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla 

Valilik, İlçe Belediye Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite ile toplantılar 

gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak. 
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i) Belediyenin imkânları çerçevesinde ihtiyaç sahibi 7-14 yaş ve 15-18 yaş aralığındaki 

çocuk ve gençlerin sosyal yardımlardan faydalanmasını sağlamak. 

j) Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikleri 

desteklemek ve işbirliğinde bulunmak. 

k) Ulusal ve uluslararası örnek çalışmaları incelemek, elde edilen tecrübeleri ilgili 

birimler ile paylaşmak. 

l) Çocuk ve gençlik merkezinde ailelere ve çocuklara yönelik toplumsal bilinci arttırıcı 

eğitim, seminer, tanıtım, duyuru çalışmalarını ilgili Müdürlük personeli ile planlamak ve 

gerçekleştirmek.  

m) Çocuk ve gençlere yönelik yerel, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla ortak projeler 

geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, diğer Kamu 

Kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak. 

n) Belediye tarafından yürütülecek olan hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla 

Valilik, İlçe Belediye Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite ile toplantılar 

gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak. 

o) Çocuk ve Gençlik Hizmetleri konusunda çalışan ilgili personele meslek ve hizmet içi 

eğitim verilmesini sağlamak. 

p) İşbirliği protokollerini hazırlamak. 

r) Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek. 

s) Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını yerine getirmek. 

(26) Eşitlik Birimi hizmeti sunar. Bu doğrultuda; 

a) Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, hizmetlerin başta 

kadınlar olmak üzere yaşlılar, çocuklar ve engellilere eşit dağılımı, kaynaklara erişmede fırsat 

eşitliğinin yaratılması,  tüm birimlerce eşitlik politikalarının ve cinsiyete duyarlı 

bütçelemelerin hazırlanmasında işbirliğini sağlanmak ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine 

yönelik çalışmalar yürütmek. 

b) Belediye Birimlerinin hizmetlerinde cinsiyete duyarlı hizmetlerin 

gerçekleştirilebilmesi için araştırmalar ve bununla ilgili olarak alan çalışmaları, anketler 

yapmak. 

c) Belediyenin idari yapısını ve çalışmalarını, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 

analiz etmek ve konuya ilişkin veri toplayarak, belediyenin tüm birimlerine “toplumsal 

cinsiyet eşitliğini ” sağlamak. 

d) Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın Avrupa ayağını oluşturan 

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ne ait Avrupa’da Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (Yerel 

Yaşamda)  (CEMR)    18.04.2013 tarihinde 2013/178 sayılı Meclis Kararı ile imzalayan 

Büyükşehir Belediyesi olarak, şartın gerekliliklerini yerine getirmek ve ortaklıkları 

oluşturmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek. 

e) Kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit 

bir biçimde yararlanabilmesi için, İlimizin 07.06.2011 tarihinde pilot Belediye olarak 

taahhütname imzaladığı Birleşmiş Milletler Ortak Programı  ‘Kadın Dostu Kentler ’in 

program gereklerini yerine getirmek ve ‘Kadın Dostu Bursa’ olabilmek için çalışmaları 

gerçekleştirmek.  

f) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında Belediye personeline yönelik farkındalık 

çalışmaları, eğitim seminerleri, toplantılar yapmak. 

g) Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik Üniversite Kadın Araştırma Merkezi, Kadın 

Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel ve Ulusal Medya, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile işbirliğinde 

plan ve programlar hazırlamak; bu konuda yapılacak İl genelindeki çalışmalarda Belediyeyi 

temsil etmek ve koordinasyonu sağlamak. 
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h) Cinsiyete duyarlı hizmetleri tanımlayarak bu konuda Belediye Meclisi Kadın-Erkek 

Eşitliği İhtisas Komisyonu ile eşgüdüm içinde politikalar ve hizmetler üretmek. 

         ı) Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim amaçlı toplantılar düzenlemek, ulusal ve 

uluslararası çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek ve katılım sağlamak. 

i) Yerel karar mekanizmalarına katılım konusunda kadınlara yönelik,  teşvik edici 

çalışmalar yapmak. 

j) Toplumu oluşturan ailenin bütünlüğünün sağlanması için toplumsal roller ve cinsiyet 

eşitliği konularında farkındalık ve eğitim çalışmaları düzenlemek. 

k) Kadın istihdamını ve ekonomik kapasitesini arttırıcı, kadın girişimciliğini 

destekleyici çalışmalarda yer almak ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunmak. 

l) Kadın Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve KOZA Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezi (ŞÖNİM) ile ortak çalışmalar yapmak. 

m) Sosyal yardım hizmetleri kapsamında yapılan yardımlardan Kadın Sığınma Evi’nden 

çıkan kadınların faydalanmasında öncelik tanınması için çalışmalar yapmak. 

n) Planlama ve değerlendirmede kullanılmak üzere cinsiyet tabanlı verileri toplamak, 

raporlamak ve veri tabanı oluşturmak. 

o) İşbirliği protokollerini hazırlamak. 

          p)Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek. 

         r)Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını yerine getirmek. 

         (27) Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti sunar. Bu doğrultuda; 

a) Büyükşehir Belediyesi tarafından kalite standartlarına uygun çocukların bakımlarını 

gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve 

alışkanlıklar kazandırmak üzere açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetinin verilmesi. 

(Merkezin faaliyete geçmesi itibariyle iç hizmet yönergesi hazırlanacaktır.) 

b) Çocukların psikomotor alan, sosyal-duygusal alan, dil alanı, bilişsel alan ve öz bakım 

becerileri ve kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için gereken koşulları sağlayarak 

Belediye çalışanlarına ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktır. 

c) Çocukları ilköğretime hazırlamak, dillerini geliştirmek, sorun çözme, düşünme ve 

karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme alanlarında beceri kazandırmaktır. 

d) Kreşte yazılı müracaatı bulunan Büyükşehir Belediyesi personelinin çocukları 

öncelikli olarak kabul edilir. 

e) Müracaat sayısının yuva kapasitesinin üzerinde olması halinde öncelik Belediye 

personel çocuklarının, Kadın Sığınma Evi’nde kalan annelerin çocukları, daha sonra da diğer 

Kurumlarda çalışan anne ve babaların çocuklarınındır. 

f) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Eğitim Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Spor 

Hizmetleri, Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri başlıkları 

altında çalışmalar gerçekleştirmek, 

g) Ulusal ve uluslararası örnek çalışmaları incelemek elde edilen tecrübeleri hizmette 

uygulamak. 

h) Çalışma alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek. Yerel, ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve yürütülen projelere destek vermek. 

         ı)İşbirliği protokollerini hazırlamak, 

i) Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimlerin 

verilmesini sağlamak. 

j) Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek, 

k) Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını yerine getirmek. 

(28)  Kadın Sosyal Yaşam Merkezi hizmetini sunar. Bu doğrultuda; 
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a) Büyükşehir Belediyesi tarafından kalite standartlarına uygun kadın sosyal yaşam 

merkezi hizmetinin verilmesi,  

b) Ailenin güçlenmesine yönelik program, proje ve çalışmalara destek vermek, işbirliği 

yapmak, 

c) Aile kurumunu ve kadının aile içerisindeki yerini desteklemek amacıyla “Evlilik 

öncesi süreçler” ,“Kendini tanıma ve ifade etme”, “Sağlıklı ve mutlu evlilik”, “Hukuksal 

haklar” vb. eğitimler düzenlemek. 

d) Aile içi iletişimi ve geçimi desteklemek amacıyla “Aile içi ve eşler arası iletişim”, 

“Stresle baş etme yolları”, “Öfke kontrolü”, “Kadının insan hakları”, “Anne Çocuk Eğitimi” 

programı vb. eğitim seminerleri düzenlemek, 

e) Yereldeki kadınların ihtiyaçlarının tanımlanması ve bunların belirli ihtiyaçlara 

yönelik programlar aracılığıyla karşılanması için düzenli toplantılar yapmak, 

f) Kadınların sosyal iletişimlerin geliştirilmesine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler  

yapmak,  

g) Bilgi paylaşımı, önceliklerin belirlenmesi, kaynakların paylaşılması ve yerel 

önceliklerin geliştirilmesi için kentle ilgili ortak paylaşım alanlarının artırılmasına katkı 

sağlamak,  

h) Kadınların erkeklerle birlikte kentin sürdürülebilir gelişiminin şekillendirilmesinde 

eşit katılımlarını sağlamak, 

         ı)Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi süreçlerde değişim aktörleri olarak eşit 

katılımını teşvik etmek, 

i) Kadınların ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve topluma bakışlarını dile getirmelerine 

destek olmak, 

j) Kentte yaşayan kadınların kentlilik bilincini oluşturmak ve geliştirmek, 

k) Belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından kadınların en üst düzeyde 

yararlanmalarını kolaylaştırmak, 

l) Spor etkinliklerinden faydalanmalarını sağlanmak,  

m) Karşılaştıkları problemleri çözmelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 

vermek, 

n) Farkındalıklarının artmasına yönelik gerçekleştirilen, paneller ve seminerlere 

katılımlarını sağlanmak amacıyla eğitim destek hizmetleri vermek, 

o) Sağlık hizmetleri konusunda farkındalık hizmetleri gerçekleştirmek,    

         p) Psiko-Sosyal destek hizmetleri gerçekleştirmek, 

         r) Ulusal ve uluslararası örnek çalışmaları incelemek elde edilen tecrübeleri hizmette 

uygulamak, 

        s) Çalışma alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek. Yerel, ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve yürütülen projelere destek vermek, 

        ş) İşbirliği protokollerini hazırlamak, 

        t) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamak, 

        u) Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek, 

        ü) Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek, 

(29)  Sosyal Yaşam Merkezi hizmetini sunar. Bu doğrultuda; 

a) Büyükşehir Belediyesi tarafından kalite standartlarına uygun olarak; kentin 

dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere ailelere, 

kentlileşme sürecinde bireysel, sosyal, kültürel destek alabilecekleri mesleki eğitimler, sosyal 

faaliyet ve ilgili kurumların desteği ile eğitim seminerleri, kentsel imkânlardan 

yararlanabilmeleri için yönlendirme; sanatsal ve kültürel içerikli etkinlik,  gösteri  hizmetinin 

verilmesi, 
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b) Dezavantajlı çocuk ve aileleri ile çevre halkı kadın ve çocuklarına hizmet vererek, 

ilgi ve yeteneklerine göre gelişimlerine katkıda bulunmak, kentlileşme sürecini desteklemek, 

kentlilik bilincini arttırmak, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanmalarını sağlamak, 

c) Çocukların, yapılacak etkinliklerin içinde aktif bir şekilde yer alarak olumsuz arkadaş 

çevresinden uzak tutarak sağlıklı sosyalizasyon sürecini desteklemek,  

d) Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle, çocuklara ve kadınlara kişisel 

gelişimlerini destekleyerek kentsel yaşama katılımlarını sağlamak,  

e) Kadınların sosyal yaşam becerilerini arttırıcı mesleki eğitimler ve farkındalık 

seminerleri ile kent yaşamına uyumunu sağlayıp güçlendirerek aileyi desteklemek 

f) Ailenin güçlenmesine yönelik program, proje ve çalışmalara destek vermek, diğer 

kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, eğitim seminerleri düzenlemek, 

g) Belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından dezavantajlı bölgelerde yaşayan 

çocuk ve kadınlar ile diğer aile bireylerinin en üst düzeyde yararlanmalarını kolaylaştırmak. 

h) Spor etkinliklerinden faydalanmalarını sağlanmak,  

ı) Karşılaştıkları problemleri çözmelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 

vermek.  

i) Farkındalıklarının artmasına yönelik gerçekleştirilen, paneller ve seminerlere 

katılımlarını sağlanmak amacıyla eğitim destek hizmetleri vermek. 

j) Sağlık hizmetleri konusunda farkındalık hizmetleri gerçekleştirmek.    

k) Psiko-Sosyal destek hizmetleri gerçekleştirmek  

l) Ulusal ve uluslararası örnek çalışmaları incelemek elde edilen tecrübeleri hizmette 

uygulamak. 

m) Çalışma alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek. Yerel, ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve yürütülen projelere destek vermek. 

n) İşbirliği protokollerini hazırlamak, 

o) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamak. 

ö) Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek, 

p) Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek. 

(30) Erkek Barınma Evi hizmetini sunar. Bu doğrultuda; 

a) Çeşitli nedenlerle temel gereksinimlerini karşılamada güçlük çeken, sokakta yaşayan 

ve bu durumları istismara açık 18 yaş üzeri kişileri korumak, toplumdan soyutlamadan temel 

gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak amacıyla barınmaları için gerekli yatılı 

hizmeti sunmak, 

b) Hizmetinden yararlanan kişilere danışmanlık ve rehberlik yapmak, üretkenliklerini 

yeniden sağlamak,  güvenli, kaliteli ve onurlu bir yaşam imkânı sunmak, 

c) Bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve kontrol ettirmek, sosyal ilişkilerini 

düzenlemek, geliştirmek, yetenekleri oranında üretken hale getirmek, yaşamlarını huzur, 

güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini sağlamak, 

d) Barınmaevi hizmetinden yararlanan kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını 

tespit etmek ve karşılamak, 

e) Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek, Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesini 

sağlamak, 

 (31)Engelli hizmetleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi hizmetini sunar. Bu doğrultuda; 

          (a) Bursa ili hizmet sınırları içerisinde yaşayan engellilerin istatistiki verilerini hizmet 

alımı/belediye imkânları ile belirlemek, 

(b) Engellilerin yardımcı ya da refakatçiye ihtiyaç duymaksızın yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için yaşam alanlarındaki fiziki engellerin (özellikle Belediye ve Kamu 

Kurumları hizmet binaları olmak üzere) kaldırılmasını ve uygun mimari ve kentsel 
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düzenlemelerin hayata geçirilmesi için girişim ve çalışmalar yaparak her türlü tedbirin 

alınmasını sağlamak, 

(c) Engellilerin kullanımına uygun dizayn edilmiş toplu taşıma araçlarının hizmete 

sokulmasını ve toplu taşım araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanmaları yönünde 

gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılmasını sağlamak, 

(d) Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikleri 

desteklemek ve işbirliğinde bulunmak, 

(e) Engellilere yönelik diğer kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde 

görev almak ve işbirliğinde bulunmak, 

(f) Engellilere yönelik hizmet çalışmalarını takip ve koordine eder. İlgili Daire 

Başkanlığından çalışmalarla ilgili bilgi almak ve gerektiğinde belediye hedefleri 

doğrultusunda yönlendirmelerini yapmak, 

(g) Çalışma alanları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarında 

görüşülecek konular hakkında ön bilgi hazırlayarak ilgililere sunmak, 

(h) Üniversitelerle, meslek odalarıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla engellilere 

yönelik yapılacak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, bakım, 

sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı 

çalışmaları koordine etmek, 

(ı) Engellilerin meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla sanat ve meslek eğitimi 

kurslarından faydalanmalarını sağlamak,  

(i) Belediyenin imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen engellilere 

sosyal yardımlar çerçevesinde tekerlekli sandalye, akülü araç, Braille veya konuşan saat, 

işitme cihazı vb. protez ve ortezleri temin ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, 

(j) Belediye tarafından yürütülecek olan hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla 

valilik, ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar 

gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak, 

(k) Muayene veya tedaviye ihtiyaç duyan engellilere imkânlar çerçevesinde sağlık 

desteği vermek, 

(l) Mevzuata aykırı olmamak kaydı ile iş imkânı olmayan engellilere belediye otopark, 

büfe çay bahçesi, dinlenme ve eğlence merkezleri ile uygun görülen gayrimenkulleri fırsat 

eşitliği çerçevesinde öncelikli olarak engellilere kiralanması için gerekli düzenleme ve 

uygulamaların yapılmasını sağlamak, 

(m) Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri vermek, engelliler ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve 

bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ve 

düzenlenmesine öncülük etmek, 

(n) Engelli Hizmet Merkezinin işletimini gerçekleştirmek (Merkezin faaliyete geçmesi 

itibariyle iç hizmet yönergesi hazırlanacaktır.), 

(o) Engellilere evde bakım hizmetinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Engellilere 

yönelik sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal, sportif vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak 

projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak,  

(ö) Engelliler konusunda çalışan ilgili personele meslek ve hizmet içi eğitimi 

verilmesini sağlamak (Mimar, mühendis, şehir plancısı, danışma hizmeti personeli (153) vb. 

(p) İşbirliği protokollerini hazırlamak,  

(r)Engelliler yasası ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen görevleri yerine 

getirmek,  

(s) Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek,  

(ş) Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve 

bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
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kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon 

programlarını uygulamak, 

(t) Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları 

hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak,   

(u) Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak 

üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek 

uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek,   

(ü) Ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni yardım yapmak, 

(v) İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan 

hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak,   

(y) Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili 

mevzuat gereğince satın almak. 

(z) Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek. 

 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8– (1) Sosyal etkinlikleri planlamak ve uygulanmasını sağlar. İş Programını 

Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve 

yürütür. 

(2) Sosyal amaçlı toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü 

geliştirici çalışmalar yapar. 

(3) Belediyemizce sosyal işler alanında çeşitli ülkelerde yapılacak işbirliği 

anlaşmalarını ve programlarını hazırlar ve uygular. 

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları 

ve özel sektör ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde işbirliği protokolü 

hazırlar. 

(5) Vatandaşların eksik eğitimlerini tamamlaması için sürekli eğitim imkânları hazırlar. 

(6) Vatandaşlarımızın çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel 

gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlar. 

(7) İstihdam sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler 

kazandırılmasına yardımcı olacak eğitim ortamları hazırlar. 

(8) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve 

teknik içerikli eğitim çalışmaları yapar. 

(9) Vatandaşlarımıza serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma 

alışkanlıkları kazandırır, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlar. 

(10) Eğitim çalışmalarını; çevrenin eğitim ihtiyaçları, istekleri ve günün teknolojik 

gelişmeleri göz önünde bulundurularak belirlemek ve güncelleştirmek, alan araştırmaları 

sonucunda vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit eder. 

(11) Kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve Belediye yönetiminden gerekli onayları 

almak, kursları planlar ve program içeriklerini belirleyip; Sanat ve Meslek Eğitimi hizmetleri 

ve uygulamalarını hizmet alımı/belediye imkânları ile sağlar. 

(12) Sanat ve Meslek Eğitimi ile ilgili çalışmaların gelişimine yönelik tesis 

edilen/kiralanan mekânların işletimini sağlayıp; kurslarla ilgili olarak protokol, sözleşme, 

rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge vb. belgeleri hazırlar. 

(13) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte 

pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen 

organizasyonlara katılır. 

(14) El ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlamak, atölyeler kurar. 
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(15) El ürünlerinin satışı için teşhir ve satış merkezleri açar. 

(16) Vatandaşlarımıza yönelik istihdamı ve ekonomik kapasiteyi artırıcı, ticarî 

faaliyetlerini güçlendirici ve girişimciliği özendirici çalışmalar yapar. 

(17) Ulusal ve Uluslararası bazda gerçekleştirilecek sergi, konferans, sempozyum, 

söyleşi, gösteri ve festivallere katılır ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenler. 

(18) Kadınlarla ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak 

üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını 

artırıcı çalışmalarda bulunur. 

(19) Engelli kişilere ve ailelerine eğitim, istihdam, hukuk vs. konularında danışmanlık 

yaparak, yönlendirmelerde bulunur, kurslar açar, belediye bünyesindeki hizmetlerden 

yararlanmalarını sağlar, engellilerin sosyal hayata adaptasyonları konusunda destek olur, 

engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapar ve projeler gerçekleştirir. 

(20) Kültür Merkezlerinin açılmasını teklif edip bunlara ilişkin hizmetleri yürütür. 

(21) Toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve 

ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunur, kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe 

katılır. 

(22) Birey ve ailelere psikolojik destek ve rehberlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlara 

destek verip; toplum huzuru için sağlıklı bireyler ve güçlü ailelerin oluşumuna katkı sağlar. 

(23) Madde bağımlısı çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yürüten 

kurum ve kuruluşlara destek verir. 

(24) Sosyal proje kapsamında Ulusal ve Uluslararası bazda tüm kitlelere yönelik ilimizin 

tarihi ve kültürel mirası olan doğal güzelliklerinin tanıtımı için etkinlikler düzenler. 

(25) Balkanlarda, Kafkaslarda ve Türkiye Cumhuriyetlerinde aşure ve sünnet şölenini 

geleneğinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapar. 

(26)  Sosyal ve Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması 

konusunda hemşerilerimizin ve personelimizin özel günlerinde etkinlik ve organizasyon 

düzenleyip; kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapar. 

(27) Kurumun Stratejik Planı doğrultusunda sportif projelerin ve spor 

organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlar. 

(28) Belediyemize ait spor tesislerinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar. 

(29) Kurum personelinin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü aracılığıyla, sağlıklı yaşam 

faaliyetlerinde spor tesislerinden yararlanmasını sağlar. 

(30) Büyükşehir Belediye Spor Kulübüyle birlikte, Amatör Takımlar, Kurum içi 

Birimler ve Belediyeler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmek üzere spor 

organizasyonlarının çeşitli branşlarda gerçekleştirilmesini sağlar. 

(31) Toplumun her kesimini aktif spora yönlendirmek amacıyla, Kuruma ait spor 

tesislerinin halka açık olarak kullanımını sağlar. 

(32) Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması, spor malzemesi verilmesi ve 

sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği sağlar.  

(33) Belediye Meclis Kararıyla yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 

veya derece alan sporcuların, teknik yöneticilerin, antrenörlerin ve öğrencilerin 

ödüllendirilmesini sağlar.  
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(34) Kentimize katkısı olacağı düşünülen sportif etkinliklerin düzenlenmesi için, Kültür 

Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Spor Kulüpleri vb. ile ortak projeler gerçekleştirilmesi ve 

yapılacak olan işbirliği protokolleri kapsamında Kurumumuza düşen görevlerin yerine 

getirilmesini sağlar.  

(35) Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek üzere, çeşitli sportif 

etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştirir.  

(36) Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde, gereken iş ve işlemlerin 

yürütülmesini sağlar. 

(37) Dezavantajlı gruplara yönelik sportif faaliyetlere destek sağlar. 

(38) Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri 

gerçekleştirir. 
(39) Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirir. 
(40) Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapar. 
(41) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlar. 
(42) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlar. 
(43) Faaliyetleri Kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütür. 
(44) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapar. 
(45) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür. 
(46) Şube Müdürlüğü’nde yürütülen tüm projelerin koordineli bir şekilde sürdürülmesini 

sağlar. 
(47) Müdürlük personeline görev dağıtımı yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri 

kolaylaştırır. 
(48) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine 

yönelik çözüm üretir. 
(49) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 
(50) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 
(51) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. 
(52) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 
Huzurevi Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 9- (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, 

yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar. 

(2) Meclis kararları, Encümen kararları ve Başkanlık makamının talimatlarını uygular 

(3) Personelin görev dağılımını yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kontrol eder 

Belediyesi sınırları içinde oturan sosyal ekonomik yoksunluk içinde olan, 60 yaş ve 

üzerindeki  yaşlılık hizmetine ihtiyaç duyan, korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlı ve güçsüz 

kişilerin huzurlu bir ortamda korunmasını, bakılmasını, sosyal, psikolojik ve fiziksel 

gereksinmelerinin karşılanmasını sağlar. 

(4) Huzurevindeki yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alır, görevliler arasında iş bölümünü yapar. 

(5) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin yürütülmesini sağlar, görevlilerin süreli 

süresiz ayrılması ya da görevinin değişmesi halinde ayniyat sayım ve devir teslim işlerini 

genel hükümler içinde tamamlar. 

(6) Huzurevinin tahakkuk memuru olarak ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar. 
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(7) Huzurevi Disiplin Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararların uygulanmalarını 

sağlar. 

(8) Çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder. 

(9) Huzurevinin çalışma programları ve nöbet çizelgelerini hazırlar, onaylar ve 

uygulanmasını sağlar. 

(10) Bütçe teklifi hazırlar. 

(11) Huzurevi personelinin sicil ve disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

(12) Huzurevi hizmetlerinin yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılması yönünde 

halkla ilişkiler çalışmaların yapılmasını sağlar. 

(13) Yaşlılık hizmetlerinin gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar 

(14) Huzurevi hizmetlerinin daha iyi duruma gelebilmesi ve personelin eğitimi ile 

yaşlılara daha iyi hizmet verilebilmesine ilişkin çalışmaları yürütür. 

(15) Maiyetindeki personelin görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine 

getirilmesini sağlar. 

(16) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirilme 

yapılmasını sağlar. 

(17) İş güvenliği önlemlerini alır ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlar. 

(18) Müdürlüğün yapacağı hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve 

gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder. 

(19) Şube Müdürlüğünü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil eder. 

(20) Şube Müdürlüğünü iç / dış müşteriye karşı temsil eder. 

(21) Görevlendirilmesi durumunda Birimi / Kurumu temsil eder. 

(22) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10– (1) Kurumun Stratejik Planı ve Performans Programı doğrultusunda 

Bursa Kent Konseyi çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ayni ve nakdi yardım 

yapar ve destek sağlar. 

(2) Kentin yerel gündemlerini takip eder, gerekli toplantı ve organizasyonların 

gerçekleştirilmesini sağlar. 

(3) Bursa Kent Konseyi sürecinin kentsel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, 

yaygınlaştırılması çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.  

(4) Diğer kentlerdeki Kent Konseyleri ile koordineli çalışmalar yürütür ve bilgi 

alışverişi sağlar. 

(5) Müdürlük personeline görev dağıtımı yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri 

kolaylaştırır. 

(6) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(7) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, 

hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik 

çözüm üretir. 

(8) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 

(9) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 

(10) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımını sağlar. 

(11) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlar. 

(12) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(13) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 
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(14) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin 

disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 

(15) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve/veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

(16) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlar. 

(17) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 11- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz web sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ nın teşkilat yapısını, hukukî 

statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.  

Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, 

Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerinin işlevlerinin belirlenerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart 

yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek 

veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlanması, ortak veri 

tabanının kurulması ve işletilmesi, E- Belediye uygulamalarında kullanılan programların 

eğitiminin verilmesi, yönetici durumundaki karar mercilerinin mevcut durumu en kapsamlı 

şekilde izleyebilmelerine ve sağlıklı kararlar vermelerine temel oluşturarak zamanın ve 

alışılmışın ilerisinde bilginin yönetime katılımını sağlayarak belediyenin daha iyi, daha 

çağdaş ve daha ekonomik yönetilmesini, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak tüm 

çalışmaların ve bu çalışmaları yapacak servisleri ve birimleri belirlemek, yapılan işleri 

denetlemek, servisler arasında koordinasyonu sağlamak dâhil esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Başkan: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

b) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

c) İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içinde kalan ilçe 

belediyesini, 

d) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini, 

e) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 

f) Genel Sekreter Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini, 

g) Genel Sekreter Yardımcısı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ nın bağlı bulunduğu 

ilgili Genel Sekreter Yardımcısını, 

h) Daire Başkanlığı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını, 

i) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanını, 

j) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürünü 
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k) Müdürlük: Bağlı Şube Müdürlüklerini 

l) Birim: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Birimleri 

m) Çalışan Personel: Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, 

sözleşmeli personel ve diğer personeli, 

n) Teknik Personel: Şube Müdürlüğü Teknik personeli, 

o) WAN: Geniş Alan Ağı (Wide Area Network) 

p) LAN: Yerel Alan Ağı (Local Area Network) 

q) YBS: Yönetim Bilgi Sistemini 

r) SCADA: Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi “  veya “Uzaktan Kontrol 

ve Gözleme Sistemini 

s) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4 – (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 978 sayılı kararı (2011/456Esas No) ile kurulan Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.   

 (2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 21. maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; 

MADDE 5 -  (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;  

(2)Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

(3)Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(4)Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları 
  MADDE 6 – (1) Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, 

gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması 

gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirir. 

(2)  İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum 

bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine eder. 

(3)  Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü 

kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin 

uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek verir. 

(4)  Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına 

yönelik düzenlemeler yapar. 
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(5) İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel 

etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri alır. 

(6)   Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirler, 

(7)   Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile 

entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır, 

(8)   Kurum içi ve Kurum dışı verileri toplamak, yönetimsel analiz ve istatistikleri 

oluşturur, 

(9)   E- Belediye, YBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli 

çalışmaları gerçekleştirir. 

(10)   Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapar. 

(11)  Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan 

kararlar doğrultusunda görev yapar. 

(12) Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile 

ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama 

yetkisine sahiptir. 

(13) Başkanlık ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. 

(14) Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir. 

(15) Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder. 

(16) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin 

cezalarını verme yetkisine sahiptir. 

(17) Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme 

yetkisine sahiptir. 

(18) Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, 

takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter 

Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu 

tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir. 

(19) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz 

olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın 

onayına sunma yetkisine sahiptir. 

(20) Bağlı birimlerindeki tüm personele görev dağılımını yapar. 

(21) Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisine sahiptir. 

(22) Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı 

tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

(23) Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda 

görev alır. 

(24) Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. 

(25) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 
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(26) Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine 

sahiptir. 

(27) Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 

yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar. 

(28) Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, 

rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir. 

(29) Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için 

gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm 

çalışanları görevlendirir ve yönlendirir. 

(30) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur. 

(31) Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine 

göre havalesini yapar. 

(32) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar. 

(33) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır. 

(34) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır. 

(35) Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve 

kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder. 

(36) Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(37) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(38) Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili 

olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder. 

(39) Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık 

çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar. 

(40) Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve 

program geliştirir, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip 

olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve 

bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar. 

(41) Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin 

uygulamasını sağlar. 

(42) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(43) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak 

alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar. 

(44) Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar. 

(45) Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar. 

(46) İzinleri denetler ve koordine eder. 

(47) Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder. 
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(48) Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak 

personelini uyarır ve görevlendirir. 

(49) Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(50) Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder. 

(51) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından, bağlı bulunduğu Üst Yöneticisine karşı sorumludur. 

(52) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek.” 

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları  

    MADDE 7 – (1) E- Belediye uygulama yazılımının işletilmesini, bakımını ve 

geliştirilmesini sağlar. 

(2) Belediye Birimlerinin özel yazılım taleplerinin incelenmesi, iç imkânlarla 

yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun 

yazılımın bulunması, şartname hazırlığı yapılarak teminini sağlar ve işletir. 

(3) LAN ve WAN sistemini kurar/kurdurur, işletir/işletilmesini sağlar. 

(4) Network altyapısı ve sistem altyapısı için gerekli olan cihazların (switch, sunucu, 

modem vb…) alımına ait işlemleri yapar, yaptırır. 

(5) Sunucuların işletilmesini sağlar, yedekleme politikalarına uygun kurum 

sunucularının yedeğini aldırır.  

(6) Kurum sistemlerine içerden ve dışardan gelen/gelebilecek sistem saldırılarına 

karşılık önlem ve tedbirleri aldırır. 

(7) Bilgi Güvenliği için gerekli tedbirleri aldırır. 

(8) Kurum bilişim politikalarını belirler. Yönerge hazırlar ve uygular/uygulatır  

(9) Kurum maillerini tahsis edilmesini ve işlerliğini sağlar. 

(10) Yeni projeler üretir, projelere destek verir. 

(11)  Bilgisayarlara yüklü programların takibini yaparak, lisansız program 

yüklenmesini önlemek için gerekli tedbirleri aldırır. Paket programların lisanslı teminini 

sağlar. 

(12) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin,  bilgisayar ve çevre 

birimlerini, sürekli çalışır halde tutmak bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir, birimler 

arası organizasyonunu gerçekleştirir, bilgisayar ve çevre birimlerini cihazlarını takip edilmesi 

sağlar. 

(13)  Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların 

yapılacak ürün gruplarını belirler, yapılmasını koordine ve takip eder. 

(14)  Yeni bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, vb…) taleplerini 

değerlendirip gerekli çalışmaları yaptırır ve şartnameleri hazırlatır, temini sırasında 

duyulabilecek destekleri verir, temininden sonra dağıtım ve kurulum faaliyetlerini yaptırır. 

(15)  Mobil Belediyecilik uygulamalarını yaptırır. 

(16)  Hizmetlerin elektronik ortama taşınması uygulamalarını yapar/yaptırır ve 

geliştirilmesini sağlar. 
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(17)  İnternet erişim haklarının düzenlemesi yaptırır, üst amire önerilerde bulunur, 

internet kullanımının 5651 sayılı kanun gereği kayıtlarını tutar. 

(18)  Kuruma ait ve kurumun görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan Araç takip 

sistemlerinin yazılımlarının temini, çalışırlılığı ve sürekliliğinin sağlar. 

(19)  Bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan yasal düzenleme ve mevzuatların kurum 

içerisine uygulanmasını sağlar, takibini sağlar, sonuçlarını raporlar ve sunar, 

(20)  Diğer birimlerin çalışmalarında kullanılacak/kullanılabilecek bilgi teknolojileri 

enstrümanlarının kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesini ve uygunluğunu sağlar. 

Kurum hukuk birimi ile koordineli olur.. 

(21)  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine 

sahiptir. 

(22)  Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. 

(23)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir. 

(24)  Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir. 

(25)  Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda “Gerçekleştirme Görevlisi” yetkisine sahiptir. 

(26)  Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre 

çalışmalarını sağlar. 

(27)  Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir. 

(28) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde 

performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir. 

(29)  Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, 

takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile 

Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin 

kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir. 

(30)  Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisine sahiptir. 

(31)  Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar. 

(32)  Müdürlüğünün görev alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisine sahiptir. 

(33)  Görev alanına giren ve etkileşimde olduğu kanun ve mevzuatları takip eder. 

Uygulanmasını sağlar ve yeni uygulamalar yapılası ile ilgili öneri sunar.  

(34)  Görev alanına giren konularda yapılacak toplantı, seminer, fuar, teknik inceleme, 

..gibi etkinlikleri katılım sağlar. Müdürlüğü adına katılım sağlayacakları belirler, üst 

yöneticisine sunar. 

(35)  Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

(36)  Sistem güvenliğinin sağlanması, sisteme yapılabilecek her türlü tehdide karşı 

önlemlerin alınması konusunda politikalar belirler, gelecek önerileri değerlendirip Daire 

başkanına sunar. 

(37)  Sistem güvenliği için önlenmeler alır/aldırır. 
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(38)  Müdürlüğün idare ve temsil edilmesini sağlar. 

(39)  Görev alanına giren ve etkileşimde olduğu konularda yayınlanan basılı veya 

dijital ortamdaki doküman ve dergileri takip ederek gerekli olanlar için abone olunmasını 

sağlar.  

(40)  Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar. 

(41)  Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(42)  Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. 

(43)  Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin 

amacına uygun kullanılmasını sağlar. 

(44)  Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(45)  Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(46)  Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli ve doğru 

yapılmasını sağlar, yıl sonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek 

Harcama Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar. 

(47)  İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(48)  Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar 

yapar. 

(49)  Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma 

raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

(50)  Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip 

ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 

(51)  Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı 

toplantılarını organize eder, organize edilmiş toplantılara katılır, hedefleri belirler, faaliyetleri 

oluşturur, diğer odak alanların da görev olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik 

Planın oluşmasına katkı koyar. 

(52)  Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar 

doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine 

yönelik çözüm üretir. 

(53)  Belediyenin İç Kontrol Eylem Planına katkı koyar, raporlarını hazırlar. 

(54)  Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 

(55)  Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(56)  Müdürlük personelini görev içi eğitimlerle takviye edilmesini ve gelişen 

teknolojilere uyum sağlayacak biçimde personel bilgi düzeyinin geliştirilmesini sağlar. 

(57)  İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(58)  Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, 

süresi içinde ilgili Daireye ulaşmasını sağlar. 

(59)  Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının Bilgi 

İşlem Şube Müdürlüğünde yapılmasını sağlar. 
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(60)  Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılır, ekibin katılmasını sağlar. 

(61)  Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi üzerinden gelen 

şikâyet, istek vb dilekçelerin sonuçlandırılmasını sağlar. 

(62)  Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir. 

(63)  Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

(64)  Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 

(65)  Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir. 

(66)  Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı 

sorumludur. 

(67) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları 
     MADDE 8 – (1) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin,  telefon ve 

telsiz haberleşme sistemlerini sürekli çalışır halde tutar bu yöndeki bakım taleplerini 

değerlendirir,  

(2)  Birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, telsiz ve telefon haberleşme 

cihazlar ve sistemlerini takip eder. 

(3)  Büyükşehir Belediye sınırları içinde Meydan ve kule saatlerinin kurulmasını 

sağlar, kurulu olanların bakım onarımlarını yaptırarak sürekli çalışırlığını sağlar. 

(4)  Elektronik cihaz ve sistemleri (fakslar, fotoğraf makineleri, video kameralar, Tv 

ler ve uydu sistemleri, uydu alıcıları, çanak antenler, navigasyonlar, mesafe ölçüm cihazı, Gps 

cihazı, ses kayıt cihazları, radyo, müzik set, seslendirme ve anons sistemleri vb..,), 

Haberleşme cihaz ve  sistemi (telefon santralı, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, 

telsiz cihazları vb) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapar ve şartnameleri hazırlar, 

kurulumlarını yapar/yaptırır, işler halde tutar. 

(5)  Belediye birimlerin ihtiyacı olan Data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu 

telefonu)  hatlarının ve Kablo tv hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlar 

(6)  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kendi sistemleri için gerekli olacak Kesintisiz 

güç kaynaklarının temini ve kurulmasını sağlar. 

(7)  Elektronik Güvenlik Sistemleri (CCTV, Yangın alarm, Hırsız alarm, metal 

detektörleri, x-ray cihazları…) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak 

şartnameleri hazırlatır, kurulumlarını yaptırır ve kurulu bulunan güvenlik sistemlerinin bakım 

onarımlarını yaparak işler halde tutulmasını sağlar. 

(8)  Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların 

yapılmasını koordine eder.  

(9) Canlı yayın kameraları tesis ederek işler halde tutulmasını sağlar. 
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(10) Yeni projeler üretir, projelere destek verir. 

(11) Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) 

yerinin kiralanması süreçlerini yürütür. 

(12) Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanlarının (Baz istasyonu) Yer Seçim 

belgesi taleplerinin değerlendirme süreçlerini yürütür. 

(13) Mobil Baz istasyonların kurulum taleplerini değerlendirir. 

(14) Baz istasyonları kurulum şikayetlerini inceleyip değerlendirir. 

(15) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan lisans almış Elektronik haberleşme 

sektöründeki işletmecilerin mevcut altyapıları kullanma taleplerinin,   altyapı 

ruhsatlanmalarındaki geçiş hakkı süreçlerini yürütmek. Gerekli sözleşmelerin hazırlanarak 

işletmeci ve Belediye arasında imzalanmasının takibini sağlar. 

(16) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye adına haberleşme ile ilgili her 

türlü yazışmaları yaparak koordinasyonu sağlar. 

(17) Büyükşehir Belediyesi ana telefon santrallerinin işletilmesinin sağlar. 

(18) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine 

sahiptir 

(19) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. 

(20) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir. 

(21) Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir. 

(22) Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir. 

(23) Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre 

çalışmalarını sağlar. 

(24) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme 

yetkisine sahiptir. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar 

çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir. 

(25) Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, 

takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile 

Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin 

kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir. 

(26) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisine sahiptir. 

(27) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisine sahiptir. 

(28) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisine sahiptir. 

(29) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

(30) Müdürlüğün idare ve temsil edilmesini sağlar. 

(31) Periyodik olarak yayınlanan basılı yayınları takip ederek gerekli olanlar için 

abone olunmasını sağlar.  
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(32) Çalışmalarına konu olan tüm işlemlere ilişkin belge akışının ve dokümantasyonun 

hazırlanmasını sağlar. 

(33) Teknolojiler için gerekli donanım güncellenmesi ve çalışır vaziyette tutulmasını 

sağlar, geliştirmek için çözüm önerileri üretir. 

(34) Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip 

ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 

(35) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı 

toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanların da 

görev olması durumunda çalışmalara katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar. 

(36) Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 

(37) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılır, ekibin katılmasını sağlar. 

(38) Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli ve doğru 

yapılmasını sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek 

Harcama Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar. 

(39) Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(40) Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(41) Müdürlük personelini görev içi eğitimlerle takviye edilmesini ve gelişen 

teknolojilere uyum sağlayacak biçimde personel bilgi düzeyinin geliştirilmesini sağlar. 

(42) Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

(43) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(44) Çalışma ortamını sürekli geliştirir ve iş güvenliğini sağlar. 

(45) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(46) Tespit edilmiş Stratejik Plan dâhilindeki strateji, hedef ve politikalar 

doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine 

yönelik çözüm üretir. 

(47) Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma 

raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

(48) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(49) Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, 

süresi içinde ilgili Daireye ulaştırır. 

(50) Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.  

(51) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir. 

(52) Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının 

Müdürlüğünde yapılmasını sağlar. 

(53) Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen 

şikâyet, istek vb. dilekçelerin sonuçlandırılmasını sağlar. 
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(54) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir. 

(55) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. 

(56) Belediyenin İç Kontrol Eylem Planına katkı koyar, raporlarını hazırlar. 

(57) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar. 

(58) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı 

sorumludur. 

(59) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 9 –  (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır.   

Yürürlük 

MADDE 10 -  (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 11-  (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 

yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARINA 

 İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve 

İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, yetki, görev, 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Dairesi Başkanlığı’nın teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların yetki, görev ve 

sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 -  (1) Bu yönetmelikte ifade edilen;  

(1) Başkan: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, 

(2) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, 

(3) Belediye Meclisi / Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ni, 

(4) Belediye Encümeni / Encümen: Bursa Büyükşehir Belediye Encümeni’ni, 

(5) İlçe Belediyesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan İlçe 

Belediyesi’ni, 

(6) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’ni, 

(7) Genel Sekreter Yardımcısı : Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın bağlı 

bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı’nı, 

(8) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığı’nı, 

(9) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanını, 

(10) Şube Müdürlüğü: Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nü, Kamulaştırma Şube 

Müdürlüğü’nü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nü, Harita Şube Müdürlüğü’nü, 

(11) Şube Müdürü: Emlak Yönetimi Şube Müdürü’nü, Kamulaştırma Şube Müdürü’nü, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü’nü, Harita Şube Müdürü’nü, 

(12) Birim: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Daire 

Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve idari yapılanmada yer alan diğer ilgili birimleri, 

(13) Personel: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığı bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade 

eder. 

(14) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(15) YBS: Yönetim Bilgi Sistemi 

(16) OGC: Açık Coğrafi Konsorsiyum 

(17) İNSPİRE: Avrupa Birliği Konumsal Veri Altyapı Projesi 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4 – (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke 

ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık Oluru 

ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 
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(2) Bu yönetmelik 10.07.2014 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; 

MADDE 5 – (1) Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığı’nın Görev Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi, korunması, en karlı ve 

verimli şekilde işletilmesi, tapu tescillerinin yapılmasını takip etmek, bu konuda diğer 

birimlerle koordinasyonu sağlamak, müstakil ve hisseli taşınmazların satılması ve satın 

alınmasını sağlamak, gerektiğinde izale-i şüyu davası açılmasına yönelik tüm iş ve işlemleri 

yürütmek. 

Belediyenin mülkü olan taşınmazların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve 

bunların değer artışlarının günün koşullarına göre işlem görmesini ve kayıtlarının tutulmasını 

sağlamak. 

(2) Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına uygun olarak Daire 

Başkanlığı’na ait plan, program ve bütçe önerisinin hazırlanmasını sağlamak ve onaya 

sunmak. 

(3) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak, 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak. 

(4) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya 

kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek 

amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(5) Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsise, takasa ve irtifak hakkına konu 

taşınmazların değerlemesini ve kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar Kıymet 

Takdiri Komisyonu kurulmasını sağlamak, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu 

çerçevesinde Lisans almış olan gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle 

gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının 

değer tespitlerini yaptırmak. 

(6) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı’nın yasa ve 

mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

(7) Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma 

yapmak veya yaptırmak. 

(8) Belediye mülkiyetinde bulunan ya da bu amaçla satın alınan gayrimenkullere kat 

karşılığı inşaat yaptırılması, hasılat paylaşımı yöntemi değerlendirilmesi amacı ile gerekli 

ihale dokümanını hazırlamak/hazırlatmak. 
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(9) İlçe Belediyelerince yapılan imar uygulamalarından gerekli görülenlerin 5216 

Sayılı Yasanın 11. Maddesine istinaden denetlemesini yapmak, varsa eksiklikleri 

tamamlatmak/tamamlamak,  irtifak haklarının tesis veya terkini işlemlerini yapmak/yaptırmak 

onaya sunmak; Belediyenin sorumluluk sahasındaki alanlarda 3194 Sayılı Kanunun 15, 16 ve 

18. Maddelerine istinaden parselasyon planlarını hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, onay 

ve tescilini sağlamak; ilgili birimlerin ihtiyacı olan tüm harita, plankote ve röleve alımlarını 

yapmak/yaptırmak,  

(10) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 

Üretim Yönetmeliği” doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli harita yapmak/yaptırmak ve 

onaylatmak. 

(11) Belediyenin ilgili birimlerinin projelerine altlık oluşturmak üzere, görev sahası 

içerisinde, kadastro bilgilerini temin etmek. 

(12) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkiler 

çerçevesinde Daire Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(13) 5393 sayılı Kanunun 69 ve 73’üncü maddeleri gereği Daire Başkanlığı’nın görev 

alanındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(14) 5216 sayılı kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden İlçe Belediyelerinin imar 

uygulamalarını kontrol etmek, denetlemek ve onaya sunmakla ilgili işlemleri yürütülmesini 

sağlamak. 

(15) Belediyemizdeki birimlerce ihtiyaç duyulan her türlü kübaj hesaplarını yapmak, 

yapılanları kontrol etmek. 

(16) Belediyemizce yapılan inşaat ruhsatlarının toprak, temel, bodrum, su basman 

vizelerini yapmak. 

(17) Daire Başkanlığı çalışmalarında, iş dağılımının denge ve esnekliğini sağlamak, bu 

amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini oluşturmak. 

(18) Bursa ili Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşumunu sağlayacak sayısal ve sözel 

verileri (Kadastro, Tapu, İmar, Altyapı, Halihazır, Numarataj ve Raster görüntüler v.b.) ilgili 

kurumlardan temin etmek, gerektiğinde protokoller yapmak, temin edilen verilerin sistemde 

güncelliğini sağlamak.  

(19) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına 

yönelik düzenlemeler yapmak. 

(20) Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek, 

(21) Kurum içi ve Kurum dışı verileri toplamak, mekansal analiz ve istatistikleri 

oluşturmak, 

(22) CBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları 

gerçekleştirmek. 

Daire Başkanlığı’nı iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(23) En üst yöneticisi olarak Daire Başkanlığı’nı sevk ve idare eder. 

(24) Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. 

(25) Daire Başkanlığı ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir. 

(26) Daire Başkanlığı ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. 

(27) Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda 

görev alır. 

(28) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır. 

(29) Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve 

program geliştirir, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip 

olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve 

bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar. 

(30) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 
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(31) Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar. 

(32) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak 

alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar 

(33) Gayrimenkul satış ihalelerinde Belediye adına ihalelere katılır,   

(34) Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun 

olarak görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri 

alır, 

(35) Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında Başkanlık, Genel Sekreter ve Genel 

Sekreter Yardımcılığı makamlarına yazılı ve sözlü bilgi vermek. 

(36) Gerektiğinde personelinin hizmet içi eğitim almasını, yurt içi ve yurt dışı konferans, 

kurs ve seminerlere gönderilmesini sağlamak. 

(37) Belediye Başkanlığı’nca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 

guruplarındaki görevlerini yerine getirmek. 

(38) Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem 

çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin sürekli gelişmesini sağlar, müşteri 

memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar/yaptırır. 

(39) Bağlı bulunan Şube Müdürlükleri’nin çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler 

çerçevesinde yönlendirir, denetler, işlerin daha etkin, verimli şekilde sonuçlandırılmasına 

yönelik gerekli tedbirleri alır. 

(40) Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri’nde kullanılan demirbaş malzeme ve 

kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlar. 

(41) Personel hareketlerini planlar, izinleri denetler ve koordine eder. 

(42) Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık 

çalışma raporunu hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar. 

(43) Kesintisiz bir çalışmanın yürütülmesi için Daire Başkanlığı’nın araç, gereç, 

malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için ilgili makama teklifte bulunur. 

(44) Belediye birimleriyle diğer kurum ve kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi 

alışverişi faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Gelen giden evrakların havalesini yapar 

takip ederek sonuçlandırılmasını; bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve 

güncel olarak tutulmasını tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin 

korunmasını ve arşivlenmesini sağlar ve birimlerin faaliyetlerini etkileyecek veya 

ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları izler, ilgililere bilgi verir ve gerektiğinde 

personele konu kapsamında açıklama yapar. 

(45) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yaparak, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 

(46) Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylar, onaylatır ve onaylanan iş 

seyahatleri ile ilgili işlemleri sonuçlandırır. 

(47) Kendisi de dâhil olmak üzere, personelin herhangi bir nedenle işyerinden kısa veya 

uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirler. 

(48) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir, amiri 

tarafından istenen çalışmaları yapar/yaptırır. 

(49) Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yürütülmesini sağlar. 

(50) Daire Başkanlığı’na ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlar. 

(51) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin 

cezalarını verme yetkisine sahiptir. 

(52) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek. 
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Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7 –  (1) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; mülkiyet bilgilerini 

temin etmek, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve bu 

yönetmelik eklerine göre gruplandırılarak liste halinde çıktılarının alınması ve bilgisayar 

ortamında saklanmasını sağlamak. 

(2) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterini tutmak ve bedel 

tespitlerini yaparak/yaptırarak güncelleştirilmesini sağlamak. 

(3) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı,  tahsisi, takası, trampası, 

ipotek edilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, hasılat paylaşımı yöntemi ile 

değerlendirilmesi, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devri vb iş ve 

işlemlerini yürütmek, bu işlerle ilgili görev tanımına giren konularda sözleşme ve 

protokollerin hazırlanmasını sağlamak. 

(4) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz 

mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve 

belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek. 

(5) Belediyemize bağışlanmak istenen taşınmazların iş ve işlemlerini yürütmek ve tapu 

tescillerini gerçekleştirmek. 

(6) Belediyemiz ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini sağlamak amacıyla 

izale-i şüyu veya şufa davası açılması için teklifte bulunmak, hissedarlar tarafından açılan 

izale-i şüyu davalarında Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi, belgeleri sağlamak, keşfi 

sırasında yer göstermek, yetki verilmesi halinde davalara bizzat katılmak, pey sürmek, 

gerektiğinde satın almak. 

(7) Gerekli görülmesi halinde Gayrimenkul ihalelerine katılmak. 

(8) Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlarda cins tashihi yapmak, kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek. 

(9) Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine taşınmazlar 

üzerinde ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak. 

(10) Belediyemizin hissedarı olduğu ve kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki 

hissemizin 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre diğer hissedarlara satış işlemlerini 

yapmak; buna ilişkin Kıymet Takdir Komisyon Raporu yazımı ve Uzlaşma Komisyonu 

tutanaklarının hazırlanması ile ilgili gereken sekretarya görevini yürütmek, parsel sahiplerinin 

uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken işlemleri yapmak. 

(11) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların, ilgili mevzuat ve amacı 

doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis 

kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari 

işlemleri yapmak. 

(12) 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 5393 sayılı “Büyükşehir 

Belediye Kanunu” nun ilgili maddeleri doğrultusunda Kamu Yararı dikkate alınarak ilgili 

Kurumlardan taşınmazın tahsis işlemlerini gerçekleştirmek. 

(13) Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için 

gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişiliklere ait taşınmazları 

ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak. 

(14) Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, 

irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde 

gerekli terkin işlemlerini sağlamak. 

(15) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca gerekli 

ipotek ve terkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
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(16) Atıl durumdaki belediye parsellerinin tespitini yapmak, taşınmazların aktif hale 

getirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile imar planı değişikliği teklifinde 

bulunmak. 

(17) Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma 

yapmak veya yaptırmak. 

(18) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların her yıl emlak rayiç değerlerinin 

güncellenmesi ve ilgili Dairesine bildirilmesini sağlamak. 

(19) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların Emlak Beyannamelerinin ilgili 

belediyelerine verilmesini sağlamak. 

(20) Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan 

taşınmazların mevcut yasalar ve mevzuata uygun olarak işletmeye vermek, dönem işletme 

sözleşmelerini hazırlamak. 

(21) Açık-kapalı otoparkların, bina veya açık alanların işletilmesini, kullanım bedeli 

karşılığında kullandırılmasını, bu yerlerle ilgili sözleşmelerin yapılmasını, yasalar 

çerçevesinde idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını sağlamak. 

(22) İşletmeye verilen ve kullanım bedeli karşılığında kullandırılan yerlerin sözleşmeye 

uygun işletilip işletilmediğini denetlemek. 

(23) İşletmecilerin devir, iş değişikliği ve tadilat taleplerini ilgili dairelerin görüşü 

alınarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 

(24) İşletmeye verilen ve kullanım bedeli karşılığı kullandırılan taşınmazların mevzuata 

uygun tahakkuklarını hazırlayarak, tahsilâtın yapılması için ilgili dairesine iletilmesini 

sağlamak. 

(25) Sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve kullanıcılar hakkında 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6098 sayılı Borçlar 

Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü 

Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dâhilinde gerekli hukuki takibatı yapmak ve 

yaptırmak. 

(26) İşletmecilerin ve kullanım bedeli karşılığı tahsis yapılan kullanıcıların sicil 

dosyalarını tutmak, tamamlamak ve muhafaza edilmesini sağlamak. 

(27) Belediye Başkanı, Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın 

yasa ve mevzuat, talimatı doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

(28) Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak. 

Şube Müdürlüğü’nü iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(29) En üst yöneticisi olarak Şube Müdürlüğü’nü sevk ve idare eder. 

(30) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. 

(31) Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir. 

(32) Şube Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir. 

(33) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

yapan 5436 sayılı Kanun uyarınca, Şube Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarını, performans 

raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak, Daire Başkanı’na sunar. 

(34) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı 

toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanlarının da 

görevi olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar. 

(35) Şube Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesinde etkinlik ve verimliliği 

dikkate alarak gerekli tedbirleri alır. 

(36) Belediye Başkanlığınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 

guruplarındaki görevlerini yerine getirir. 

(37) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 
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(38) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır. 

(39) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar, 

(40) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapar. 

(41) Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin 

amacına uygun kullanılmasını sağlar. 

(42) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(43) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar 

yapar. 

(44) İzinleri denetler ve koordine eder. 

(45) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 

(46) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin performans 

programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir. 

(47) Şube Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri 

takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 

(48)  Şube Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 

(49) Şube Müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma 

raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

(50) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılır, ekibinin katılmasını sağlar. 

(51) Şube Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli yapılmasını 

sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama 

Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar. 

(52) Şube Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(53) Şube Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(54) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisine sahiptir. 

(55) Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen 

şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar. 

(56) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(57) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(58) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir. 

(59) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. 

(60) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 MADDE 8-  (1) 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 5 Yıllık İmar Programı içerisinde 

yer alacak kamulaştırma programının hazırlanmasına ilişkin gerekli işlemleri yaparak 

onaylanması için Belediye Meclisi’ne sunmak. 
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(2) 5 Yıllık İmar Programının yürürlüğe girmesinden sonra ihtiyaç duyulabilecek 

kamulaştırma işlemlerini Belediye Meclisi’ne sunmak. 

(3) Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Yıllık İmar Programında yer alan özel ve tüzel kişilere 

ait taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma işlemlerini yapıp 

belediye adına tescil veya terkinlerini sağlamak. 

(4) Belediyenin kamulaştıracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. 

Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar 

hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemlerini sağlamak. 

(5) Kamulaştırılacak arsa, arazi ve tesisler için Encümen kararı almak, gerektiği 

hallerde kamu yararı onayını almak üzere Valilik Makamına sunmak. 

(6) Kamulaştırılacak alanın her türlü pafta, plan ve mülkiyet haritasını temin etmek, bu 

konuda bilgi ve belge toplamak. 

(7) Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu kurulması ile ilgili gerekli 

çalışmaları yapmak. 

(8) Kamulaştırma işlemlerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyon Raporu yazımı ve 

Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının hazırlanması ile ilgili gereken sekretarya görevini 

yürütmek. 

(9) Kamulaştırma işlemlerine ilişkin parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması 

(tebligat) gibi konularda gereken işlemleri yapmak. 

(10) Tapu Müdürlüğünde, Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine 

kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak. 

(11) Kamulaştırma sonucu Belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken 

taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Müdürlüğünde devir 

işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak ve kullanım amacına uygun ilgili daireye 

teslim etmek. 

(12) Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp yıkılması gereken binaları gerekiyorsa I. 

Hukuk Müşavirliği ile birlikte hareket etmek suretiyle tahliye etmek, ilgili kurumlardaki 

işlemlerini tamamlayarak yıkıma hazır hale getirilmesini sağlamak ve yıkım işlemlerinin 

yapılması için belediyemizin ilgili birimlerine teslim etmek. 

(13) Uzlaşma sağlanamayan taşınmaz malikleri hakkında bedel tespit ve tescil için dava 

açılmasını sağlamak, açılan davaların sonuçlanmasına kadar olan süreçte gerekli olacak bilgi, 

belge ve görüşleri sunmak. 

(14) Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye’ye karşı açılan davaları, I. Hukuk 

Müşavirliği ile koordineli olarak takip etmek, sonuçlanmasına kadar olan süreçte gerekli 

olacak bilgi, belge ve görüşleri sunmak. 

(15) Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin olarak 

sorumluluk alanında kalan konulara ilişkin gerekli bilgi, belge ve görüşleri sunmak. 

(16) Özel ve tüzel kişilerden gelen kamulaştırma taleplerinin değerlendirilmesi 

hususunda gerekli işlemleri yapmak ve bu doğrultuda cevaplandırmak. 

(17) Belediye Başkanı, Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın 

yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

(18) Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak. 

Şube Müdürlüğü’nü iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(19) En üst yöneticisi olarak Şube Müdürlüğü’nü sevk ve idare eder. 

(20) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. 

(21) Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir. 

(22) Şube Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir. 

(23) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

yapan 5436 sayılı Kanun uyarınca, Şube Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarını, performans 

raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak, Daire Başkanı’na sunar. 
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(24) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı 

toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanlarının da 

görevi olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar. 

(25) Şube Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesinde etkinlik ve verimliliği 

dikkate alarak gerekli tedbirleri alır. 

(26) Belediye Başkanlığınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 

guruplarındaki görevlerini yerine getirir. 

(27) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(28) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır. 

(29) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar, 

(30) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapar. 

(31) Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin 

amacına uygun kullanılmasını sağlar. 

(32) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(33) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar 

yapar. 

(34) İzinleri denetler ve koordine eder. 

(35) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 

(36) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin performans 

programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir. 

(37) Şube Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri 

takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 

(38)  Şube Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 

(39) Şube Müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma 

raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

(40) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılır, ekibinin katılmasını sağlar. 

(41) Şube Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli yapılmasını 

sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama 

Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar. 

(42) Şube Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(43) Şube Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(44) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisine sahiptir. 

(45) Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen 

şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar. 

(46) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(47) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(48) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir. 

(49) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. 
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(50) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 MADDE 9 -  (1) Bursa genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarını yürütmek, 

Belediye birimleri, İlçe Belediyeleri ve kamu kurum/kuruluşlarındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri 

çalışmalarının koordinasyonun sağlanması ve gerekli hallerde protokollerin hazırlanarak 

onaya sunulması.  

(2) CBS teknolojileri ile her türlü coğrafi referanslı verinin etkin olarak elde edilmesi, 

depolanması, birbirleri ile ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, analizi ve kullanıma sunulması. 

(3) Bursa ilinde üretilmiş ve üretilmekte olan haritaları (hâlihazır, imar, kadastro, uydu 

fotoğrafları, altyapı haritaları v.b.) ilgili metinsel (mülkiyet, adres, arazi kullanımı, ulaşım, 

nüfus v.b.) verilerle ilişkilendirerek, verilerin kolay ve doğru kullanımını sağlamak. 

(4) CBS veri tabanı tasarımları yapılması, sistem analizleri, gereksinimlerin 

saptanması, gerekli durumlarda hizmet alınması konusunda rapor hazırlamak. 

(5) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu CBS’ye yönelik uygulama programlarının 

hazırlanması. 

(6) Belediye Birimlerinin ihtiyaç duyduğu CBS Yazılımları ile ilgili eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması. 

(7) Belediye Birimlerinin kullanımına sunulmak üzere uydu ve/veya Ortofoto 

görüntülerini temin edilmesi. 

(8) CBS veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması. 

(9) Coğrafi Verilerin Ulusal veri modeli standartlarına uygun hale getirilmesi, 

(10) Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması, web servislerin 

hazırlanarak kullanıma sunulması. 

(11) Belediye ve diğer kamu kurumları arasındaki coğrafi bilgi sistemi tabanlı veri, 

yazılım, ve semboloji standartlarının hazırlanması. 

(12) İç ve Dış paydaşların kullanımına sunulmak üzere Web tabanlı ve kağıt üzerinde 

kent rehberi, Turizm atlası v.b. sürekli güncellenen haritalar ve veriler üreterek Belediyeye 

gelir getirici unsur oluşturulması. 

(13) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü harita ve  CBS veri taleplerini ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması. 

(14) Tapu ve Kadastro Bilgilerini temin edilmesi, güncellenmesi ve bu bilgilerin CBS 

ortamında değerlendirilerek analize tabi tutulması. 

(15) Kent Rehberinin oluşturulması ve güncelliğinin takibinin sağlanması. 

(16) CBS Bünyesinde var olan her tür grafik ve metinsel bilginin analiz edilerek tematik 

haritaların üretilmesini sağlamak. 

(17) 17 ilçe Numarataj birimlerinin koordinasyonu, veri standartlarının sağlanması ve 

verilerin CBS veri sistemine eklenmesini sağlamak 

(18) Afet Bilgi Bankasını oluşturmak, Afet Bilgi Bankası veri çeşitliliğini arttırarak 

güncelliğini sağlamak. 

(19) Bilgi teknolojilerini yakından takip ederek bu alandaki gelişmelerin sisteme 

aktarılmasını sağlamak. 

(20) Belediye Başkanı, Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın 

yasa ve mevzuat, talimatı doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

(21) Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak. 

Şube Müdürlüğü’nü iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(22) En üst yöneticisi olarak Şube Müdürlüğü’nü sevk ve idare eder. 
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(23) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. 

(24) Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir. 

(25) Şube Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir. 

(26) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

yapan 5436 sayılı Kanun uyarınca, Şube Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarını, performans 

raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak, Daire Başkanı’na sunar. 

(27) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı 

toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanlarının da 

görevi olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar. 

(28) Şube Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesinde etkinlik ve verimliliği 

dikkate alarak gerekli tedbirleri alır. 

(29) Belediye Başkanlığınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 

guruplarındaki görevlerini yerine getirir. 

(30) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(31) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır. 

(32) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar, 

(33) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapar. 

(34) Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin 

amacına uygun kullanılmasını sağlar. 

(35) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(36) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar 

yapar. 

(37) İzinleri denetler ve koordine eder. 

(38) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 

(39) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin performans 

programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir. 

(40) Şube Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri 

takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 

(41) Şube Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 

(42) Şube Müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma 

raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

(43) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılır, ekibinin katılmasını sağlar. 

(44) Şube Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli yapılmasını 

sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama 

Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar. 

(45) Şube Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(46) Şube Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(47) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisine sahiptir. 
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(48) Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen 

şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar. 

(49) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(50) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(51) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir. 

(52) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. 

(53) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Harita Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 10-  (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde “Büyük Ölçekli Harita ve 

Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli harita 

yapmak/yaptırmak ve onaylamak/onaylatmak. 

(2) Belediyemizin sorumluluk sahasındaki alanlarda 3194 Sayılı Kanunun 15, 16 ve 18. 

Maddelerine istinaden parselasyon planlarını hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, onay ve 

tescilini sağlamak. 

(3) Belediyemizce kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırma haritalarını 

hazırlamak/hazırlatmak, onaya sunmak, kontrol süreçlerini tamamlatmak. 

(4) Belediyemizi ilgilendiren davalar için gerekli olan Birimimizin sorumluluk 

alanındaki her türlü teknik bilgi ve belgelerin temini için çalışmak. 

(5) 5216 Sayılı Yasanın 7/b Maddesi gereğince, İlçe Belediyelerince 3194 Sayılı 

Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan uygulamaların plan hükümlerine göre parselasyon 

haritasını inceleyerek Encümen onayına sunmak. 

(6) İlçe Belediyelerince yapılan imar uygulamalarından gerekli görülenlerin 5216 

Sayılı Yasanın 11. Maddesine istinaden denetlemesini yapmak, varsa eksiklikleri 

tamamlatmak/tamamlamak. 

(7) İrtifak hakkı tesis işlemlerini yapmak/yaptırmak onaya sunmak. 

(8) Belediyemizce projelendirilen ve ilgili birimlerin ihtiyacı olan yerlerin tüm 

halihazır harita, aplikasyon, plankote ve röleve alımlarını yapmak/yaptırmak. 

(9) Belediyemizdeki birimlerce ihtiyaç duyulan her türlü kübaj hesaplarını yapmak, 

yapılanları kontrol etmek. 

(10) Belediyemizce yapılan inşaat ruhsatlarının toprak, temel, bodrum, su basman 

vizelerini yapmak. 

(11) İlgili birimlere altlık oluşturmak üzere görev sahası içerisinde kadastro bilgilerini 

temin etmek ve gerektiğinde bununla ilgili olarak Bursa Kadastro Müdürlüğü ile bu çerçevede 

protokol düzenlemek. 

(12) Üretilen her tür harita, plan ve projeyi arşivlemek, kamu kurum ve kuruluşlarına 

ilgili birimlere ve halkın hizmetine sunmak. 

(13) Belediye Başkanı, Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın 

yasa ve mevzuat, talimatı doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak. 

(14) Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak. 

(15) Şube Müdürlüğü’nü iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(16) En üst yöneticisi olarak Şube Müdürlüğü’nü sevk ve idare eder. 

(17) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. 

(18) Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir. 

(19) Şube Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir. 

(20) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

yapan 5436 sayılı Kanun uyarınca, Şube Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarını, performans 

raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak, Daire Başkanı’na sunar. 
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(21) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı 

toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanlarının da 

görevi olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar. 

(22) Şube Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesinde etkinlik ve verimliliği 

dikkate alarak gerekli tedbirleri alır. 

(23) Belediye Başkanlığınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma 

guruplarındaki görevlerini yerine getirir. 

(24) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(25) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır. 

(26) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu 

çalışmasını sağlar, 

(27) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapar. 

(28) Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin 

amacına uygun kullanılmasını sağlar. 

(29) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(30) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar 

yapar. 

(31) İzinleri denetler ve koordine eder. 

(32) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, 

taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar. 

(33) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin performans 

programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir. 

(34) Şube Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri 

takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır. 

(35) Şube Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar. 

(36) Şube Müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma 

raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar. 

(37) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılır, ekibinin katılmasını sağlar. 

(38) Şube Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli yapılmasını 

sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama 

Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar. 

(39) Şube Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya 

ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. 

(40) Şube Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle 

sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. 

(41) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisine sahiptir. 

(42) Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen 

şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar. 

(43) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(44) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve 

çalışmaları yönlendirir. 

(45) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir. 

(46) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. 
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(47) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

MADDE 11- 1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve 

belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe 

girer. 

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.   

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,  

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığını  

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanını 

ı) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürü, 

i) Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyu 

karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,  

j) Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,  

k) Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 

metre genişliğindeki alanı, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık 

Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5- (1) Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; 

Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Bağlı şube müdürlükleri bünyesinde, Kıyı alanları, Sahil şeridi ve 

burayla ilişkili Kara tarafında “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetim Planı” ile her tür ve ölçekte  

imar planı, etüt, proje yapmak/yaptırmak  hazırlanan  projelerin ihale dosyalarını hazırlamak 

ve yapı denetim hizmetlerini yerine getirmek, Kıyıların temizliğini ve denetimini 

gerçekleştirmek.  

(2) Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konularda Başkanlıkça tespit edilen günlerde 

Belediye Encümen toplantılarına katılarak kararlara iştirak etmek                                                                                                                                   

(3) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil 

eder. 

(4) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar, 

(5) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir. 

(6) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

(7) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar.  

(8) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlar. 

(9) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan 

yönlere yönelik çözümler üretir. 

(10)Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin uyum 

içersinde çalışmasını sağlar. 

(11)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar.  

(12)Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini 

sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine 

edilmesini sağlamak 

(13)İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapar, 

(14)Yatırımlarla ilgili, yıl içinde plan program ve bütçe taslağı yaparak ilgili Makama 

sunar, 

(15)Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir, 

(16)Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanının yokluğunda, Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Genel Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanının Olur’u ile Şube Müdürü onun 

yerine görevi vekâleten dönünceye kadar üstlenir 

(17) Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyon doğrultusunda daire başkanlığı 

ile ilgili stratejik hedeflere ulaşmasını sağlar, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlar, uygular ve 

bütçe ve performans gerçekleşmelerini izler, ilgili üst yönetime raporlar. 

(18)Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği 

periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt 

gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda 

düzenleyerek tanıtmak 

(19) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek 
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Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde 3621 

Sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda 

“Bütünleşik Kıyı alanları Yönetim Planı’nın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve 

işlemleri yapmak. 

(2) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde kamunun kullanımına 

dönük proje ve yatırımlar için 3621 sayılı Kıyı Kanununda belirtilen iş ve işlemleri yürütmek, 

gerektiğinde ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

(3) Kıyı ve dolgu alanları ile Sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilişkili olarak kara tarafında 

Kıyı kanunu ve İmar kanunu hükümlerine uygun olarak halihazır harita, Jeolojik etüt, her tür 

ve ölçekte imar planı ve İmar uygulaması, yapmak/yaptırmak, 

(4) Kıyı ve dolgu alanları ile Sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilişkili kara tarafında 3621 

sayılı kanunla tariflenen kıyı yapılardan Belediyece yapımı uygun görülenlerin etüt-projelerini 

yapmak yaptırmak, bu projelerin ihale dosyalarını hazırlamak, ihalesi yapılan bu işlerin 

sözleşme eklerine, Fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp 

süresinde bitirilmesini sağlamak, Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak 

(5) Sahillerde kamunun kullanımına dönük Belediyece yapımı uygun görülen her türlü 

tesisin etüt-projelerini yapmak/yaptırmak, bu projelerin ihale dosyalarını hazırlamak, ihalesi 

yapılan bu işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı 

gereğince süresinde bitirilmesini sağlamak, Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak 

(6) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, 

uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek 

(7) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak 

(8) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlamak, 

(9) 5216 sayılı Kanun ile belirlenmiş İlçe Belediyelerinin talepleri üzerine her türlü 

Teknik Hizmetler ile ilgili görevlendirme yapılmasını sağlamak 

(10) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar,    

 (11) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlar,                                                                                                             

(12) Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine 

yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme 

çalışmalarının yapılması sağlanır, 

(13) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur, 

(14) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar, 

(15) Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını 

sağlar, 

 (16) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini 

bilgilendirir. 

(17) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, başarı ve performans 

değerlendirmesini yapar 

(18) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelinin 

disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar 



Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  4/6 

 

(19) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma 

raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir 

(20) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir, 

(21) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve 

Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunulur 

(22) Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyon doğrultusunda birimi ile ilgili 

stratejik hedeflere ulaşmasını sağlar, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlar, uygular ve bütçe ve 

performans gerçekleşmelerini izler, ilgili üst yönetime raporlar. 

(23) Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri 

değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sorunu ileterek gereğinin 

yapılması sağlamak 

(24) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar 

(25) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar, 

(26) Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı 

dönemlerde (İzin, Rapor vb) görevlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel 

Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanının Olur’u ile vekâleten dönünceye kadar üstlenir. 

(27) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek 

Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Belediye sınırları içerisinde bulunan kıyı alanlarında kirlilikle 

mücadele ve denetim çalışmaları için gemi ve personel hizmeti verir veya verdirir. 

(2) Halka açık kıyı alanlarında (iskeleler, yürüyüş alanları, kayalıklar vb.) ve kıyıya 

yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan 

çalışmalar ile toplar veya toplattırır. 

(3) Yüzme sezonu süresince halka açık plajlar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 

işletmesinde yer alan plajların temizliğini yapar veya yaptırır. 

(4) Müdürlük uhdesinde görev yapan tekne ve teçhizatlar ile kamu ve özel kurum ve 

kuruluşlarının talep ettikleri hizmetleri gerektiğinde ücret mukabili veya ücretsiz verir. 

(5) Dereler vasıtası ile denize ulaşacak katı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacı 

ile tedbir alır ve atıkları toplar veya toplatır. 

(6) Denizle birleşen dere ağızlarında biriken teressubatı (dip çamurunu) dip taraması 

yapar veya yaptırır. 

 (8) Müdürlük emrinde ve Belediye birimlerinde bulunan deniz araçları ve 

teçhizatlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırır 

(9) Müdürlüğün genel görevleri ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler 

yapmak, yaptırır ve yürütür 

(10) Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi hazırlamak ve Belediye 

Meclisine teklifte bulunmak 

(11)Olası afet durumlarında mevcut deniz araçları ile kara yoluyla ulaşılması zor 

alanlara deniz yoluyla ulaşımın sağlar 

(12) Olası afet ya da deprem durumunda deniz yüzeyinde oluşabilecek petrol sızıntısı, 

sıvı atık, katı atık vb. kirlenmelere müdahale edilmesi esnasında lojistik destek sağlar 

(13)Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, 

uygular, uygulatır ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir 

(14)Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar 
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(15)Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlar 

(16)5216 sayılı Kanun ile belirlenmiş İlçe Belediyelerinin talepleri üzerine her türlü 

Teknik Hizmetler ile ilgili görevlendirme yapılmasını sağlamak 

(17)Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar,    

(18)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımını sağlar,                                                                                                             

(19)Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine 

yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme 

çalışmalarının yapılması sağlanır, 

(20) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur, 

(21) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar, 

(22) Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını 

sağlar, 

 (23) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini 

bilgilendirir. 

(24)Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, başarı ve performans 

değerlendirmesini yapar 

(25)Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelinin 

disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar 

(26)Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma 

raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir 

(27) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir, 

(28) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve 

Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunulur 

(29) Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyon doğrultusunda birimi ile ilgili 

stratejik hedeflere ulaşmasını sağlar, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlar, uygular ve bütçe ve 

performans gerçekleşmelerini izler, ilgili üst yönetime raporlar. 

(30) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar 

(31) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar, 

(32)Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri 

değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sorunu ileterek gereğinin 

yapılması sağlamak 

(33) Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı 

dönemlerde (İzin, Rapor vb) görevlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel 

Sekreterliğinin teklifi, Belediye Başkanının Olur’u ile vekâleten dönünceye kadar üstlenir. 

(34) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 9 - (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte;  

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini, 

ç) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediye Encümenini, 

d) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

e) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

f) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanını, 

g) Şube Müdürü: Şehir Planlama Şube Müdürünü, İmar Uygulama Şube Müdürünü, 

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürünü, 

ğ) Ruhsat: 3194 Sayılı Kanuna istinaden verilen yapı yapma ve iskân alma izin 

belgesini, 

h) Kayıt Belgesi: Mimar, mühendis, şehir plancısı, sürveyan, kalfa ve müteahhitlere 

Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde hizmet verdiğine dair verilen belgeyi,   

ı) Zemin Etüt Raporu: Her parsel için ayrı ayrı hazırlanan, yerel zemin yapısını,  

depremsellik ve yapı – zemin etkileşime ilişkin tüm sorunları göz önüne alarak inceleyen ve 

çözüm önerileri sunan ve projelendirmeye esas teşkil eden raporu,     

i) Yapı Tespit Formu: Kaçak ve ruhsata aykırı olan yapıların tespitinde yapıyla ilgili 

bilgi veren formu, 

j) Sondaj Teslim Tutanağı: Detaylı zemin etüd çalışmaları esnasında yapılan sondajın 

denetlenmesi alınan sonuçların kayıt altına alındığı evrakı, 

k) Saha Tespit Tutanağı: Farklı zemin koşuları ile karşılaşıldığında birim personelince 

zemin yapısı ve özelliklerinin ne olduğu hakkında verilen görüşü ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yasal Dayanak  

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, İmar Uygulama Şube Müdürlüğü ve Kentsel 

Dönüşüm Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. 

 (2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21/1 maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE5–(1) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı’na Bağlı; 

Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

             (2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

             (3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 6- (1) Daire Başkanlığına gelen şehir planlama ve yatırım işleri ile ilgili 

taleplerin Daire Başkanlığı bünyesinde yasal mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında 

yerine getirilmesini sağlar. 

(2) Daire Başkanlığı faaliyet konuları ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesindeki 

diğer daire başkanlıkları ile koordinasyonunu sağlar. 

(3) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin görev dağılımını ve 

denetimini yapar. 

(4)   Kalite sisteminin uygulanmasını sağlar. 

(5) Kendisine bağlı şube müdürlükleri ve diğer daire başkanlıkları arasında 

koordinasyonu sağlar ve daireye gelen evrakları ilgili birime havale eder.  

(6) Planlama çalışmaları ile ilgili araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar, 

nazım plan çalışmalarını yürütür, belediye meclisine sunar ve konuya ilişkin İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna bilgi, teknik hizmet verir. 

(7)  Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinde yürütülen çalışmaların eksiksiz ve 

zamanında sonuçlanması için şube müdürleri ile düzenli iletişim sağlar, resmi yazışma ve 

çalışmalarda onay verir ve kendisine bildirilen faaliyet raporlarının periyodik kontrollerini 

yapar. 

(8) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir. 

(9)  Bütçe teklifi hazırlar. 

           (10) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini 

sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder. 

(11) Maliyetindeki şube müdürlüklerinin görev ve sorumluluklarının süresi içinde 

yerine getirilmesini sağlar. 

(12)  Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb. ) denetler ve onaylar.  

(13)  Üst Yönetimi Daire Başkanlığındaki personele karşı temsil eder, personeli de Üst 

Yönetime karşı temsil eder. 

(14)   Görevlendirilmesi halinde Birimini ve Kurumunu temsil eder.  

(15) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek. 

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 7- (1) Şehir Planlama Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve 

yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere; 

(2) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde, Çevre Düzeni Planı ve Nazım 

İmar Planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.  
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(3) Onanlı Nazım İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, 

değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak ve onaylatmak.  

(4) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan - yaptırılan ve İlçe Belediye Meclis 

Kararına bağlanan Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu 

planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak.  

(5) Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan her türlü imara ilişkin karar ile İlçe 

Belediye Başkanlıklarınca iletilen, İlçe Belediye Meclisi’ne ait kararlar hakkında 5216 Sayılı 

Yasa çerçevesinde gereğini yapmak.  

(6)  Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.    

(7) Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda 

görüş vermek.  

(8) Yasa ile plan ve plan değişikliği hazırlama yetkisi verilen, şehir geneline hizmet 

veren fonksiyonların yerlerinin tespitinde ve planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşları ile 

koordinasyonu sağlamak, 5216 sayılı Kanunda tanımlanan görevler kapsamında planı yapmak 

veya yaptırmak. 

(9) Plan yapım surecinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak, yerinde 

tespit amacıyla arazi çalışması yapmak, veri toplamak, verileri düzenlemek. 

(10) Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve 

Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.  

(11)  Planlama çalışmalarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi ve teknik 

hizmet vermek 

(12)  Sayısal İmar Planlarının Belediye´nin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik 

olarak günceliğini sağlamak 

(13) Gerek nazım planlar ile ilgili gerekse ilçe belediyeler imar planları ile ilgili 

arşivleri tutmak, bilgileri derlemek, 

 (14)  Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, 

çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder. 

(15)  Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında 

sonuçlanmasını sağlar. 

(16)   Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(17)  Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine 

yönelik çözüm üretir. 

(18) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 

(19) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlar. 

(20)  Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlar. 

(21)  Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir. 

(22) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılmak, ekibin katılmasını sağlamak. 

(23)  İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(24)  Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(25) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme 

yapılmasını sağlar. 

(26)  Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, 

vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır. 
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(27)  Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve 

işlemler yapılır. 

(28)   Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(29) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst 

Yönetime karşı temsil eder. 

(30)  Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder. 

(31) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

eder. 

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki imar uygulamalarının; 

imar planları, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapar, ilçe 

belediyeleri ile koordinasyonu sağlar.  

(2) 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin hazırlanması, 

revize edilmesi Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması 

için gerekli yasal işlemleri uygular.  

(3) Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği veya değişikliklerinin yürürlüğe girmesi 

ile İlçe Belediyelerine, ilgili Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine yazı ile duyurur. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasında yayımını sağlar. 

(4) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki imar uygulamalarında birlik ve beraberliği 

sağlayıcı tedbirleri alır. Yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlar. Bununla ilgili 

olarak ilçe belediyeleri imar birimleri ile periyodik toplantılar ve sorunları çözmeye yönelik 

çalışmalar yapar. 

(5) İmar mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda gerektiğinde ilgili Meslek 

Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları vb. ile toplantılar yapar, görüş alışverişinde bulunur. 

(6) İmar mevzuatında yapılan/yapılacak değişiklikleri/taslakları inceler ve 

değerlendirir.  

(7) 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden, 3194 sayılı Kanun’un 26. maddesi 

gereği mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait yerlerin ruhsatlandırma işlemlerini yapar.  

(8) İmar mevzuatı yönünden uygulamada tereddüde düşülen konularda Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı birimleri, İlçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile 

vatandaştan gelen müracaatları değerlendirir. 

 (9) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde serbest çalışan mühendis, mimar, şehir 

plancısı, sürveyan ve kalfaların kayıtlarını yapar. Her yıl itibariyle kayıtları yeniler. Belediye 

gelir tarifesinde belirlenen miktar üzerinden ücret tahakkuk ettirir. 

(10) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediye yatırımlarına ait 

düzenlenecek, parsel ölçeğinde yapılacak zemin ve temel etüt raporlarını yapar, yaptırır, 

kontrol eder onaylanması için yasal işlemleri uygular. 

(11) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyece hazırlanan planların, 

planlamaya yönelik jeolojik jeoteknik etüt çalışmalarını yapar, yaptırır, kontrol eder ve 

onaylanması için gerekli yasal işlemleri uygular.  

(12) Belediye yatırımlarına ait zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanması ve 

planlamaya yönelik jeolojik jeoteknik etüt raporları kapsamında yapılan detaylı (sondajlı) 

etütlerde, sondajın yeterli derinlikte yapılıp yapılmadığını kontrol eder, yeraltı suyu ölçümü 

yapar ve sondaj teslim tutanağı hazırlar.  
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(13) Parsel ölçeğinde yapılan zemin ve temel etüt çalışmalarında farklı zemin 

şartlarıyla ve/veya arazide inşaat uygulama güçlükleriyle karşılaşılması durumunda 

birimimize başvurulması halinde saha tespit tutanağı düzenlenerek teknik görüş verir.  

(14) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde zemin ve zemin şartlarına bağlı risk 

durumlarına yönelik çalışmalar yapar/yaptırır. Çalışma sonuçlarına göre hazırlanan raporları 

ilgili dairelere gönderir.  

(15) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, 

çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder. 

(16) 5216 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

doğrultusunda kaçak yapı denetim ekiplerince yapılan kontrollerde veya şikayet sonucu kaçak 

ve ruhsata aykırı yapıları yerinde tespit eder, tespit formu doldurur ve bu yapılar hakkında 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğinin yapılması için ilgili ilçe 

belediyesine bildirir yasal işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığının denetimini yapar. 

(17) İlçe belediyeleri ile kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalarda koordinasyonu 

sağlar, çözümler üretir, denetim faaliyetlerinde bulunur.  

(18)  Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında 

sonuçlanmasını sağlar. 

(19)  Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(20)  Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine 

yönelik çözüm üretir. 

(21) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 

(22) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlar. 

(23) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlar. 

(24)   Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir. 

(25) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılmak, ekibin katılmasını sağlamak. 

(26)  İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(27)  Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(28) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme 

yapılmasını sağlar. 

(29)  Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, 

vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır. 

(30)  Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve 

işlemler yapılır. 

(31)   Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(32) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst 

Yönetime karşı temsil eder. 

(33)  Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder. 

(34) Müdürlüğün yürüttüğü yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik 

şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda 

yapılmasını kontrol eder. 
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Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  
MADDE 9- (1) 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde kapsamında Kentsel dönüşüm 

ve gelişim alanlarını tespit etmek, 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında 

Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek. 

(2) İl bütününde kentsel değişim ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması amacıyla, 

öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan 

başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, öncelikleri belirlemek, planlamak ve 

uygulama programlarını hazırlamak. 

(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak 

belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve 

vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dahil her türlü arsa ve 

arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve 

programına uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama ve programları yapmak. 

(4) Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje 

geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlemesi,  yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve 

proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model 

araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı 

ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dâhil olmak 

üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. 

(5) Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunların tespiti, mülkiyet haklarının 

tanımlanması, alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlamak.  

(6) Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer 

tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Tasarım Projelerinin 

hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını 

sağlamak. 

(7) Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin 

belirlenmesi amacıyla,  Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin değerleme 

raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak. 

(8)  Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın yatırım ve çalışmalarının Nazım Plan 

ve mülkiyet ilke ve kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda 

zamanında bitirilmesini sağlamak. 

(9)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren yenilenmesi-geliştirilmesi gereken 

çöküntü alanlarına yönelik; kentsel ölçekte,  yenileme,  dönüşüm ve geliştirme projeleriyle 

kent vizyonunun belirlenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak. 

(10) 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında riskli yapı ve riskli alanlarla 

ilgili yapılan çalışmalar hakkında düzenli periyotlarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 

bilgi vermek.  

(11) Açılan her türlü davaya ait birimini ilgilendiren hususlarda teknik rapor ve evrak 

hazırlamak.   

(12) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, 

çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder. 

(13) Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında 

sonuçlanmasını sağlar. 

(14)  Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

(15) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine 

yönelik çözüm üretir. 

(16) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 
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(17) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlar. 

(18)  Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlar. 

(19)  Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir. 

(20) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına 

katılmak, ekibin katılmasını sağlamak. 

(21)  İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur. 

(22)  Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(23) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme 

yapılmasını sağlar. 

(24)  Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, 

vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır. 

(25) Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve 

işlemler yapılır. 

(26)  Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(27) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst 

Yönetime karşı temsil eder. 

(28)  Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder. 

(29) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 10- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme   

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet, faaliyet ve çalışmalarını kapsar.   

Tanımlar 

MADDE 3- Bu yönetmelikte; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f)Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,  

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığını, 

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanını, 

ı) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürünü ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık 

Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5- (1) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; Başkanlık 

Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Belediye Başkanınca ataması yapılan Daire Başkanı tarafından, daire 

başkanlığını Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda sevk, idare ve temsil etmek. 

(2) Bursa Büyükşehir Belediyesi stratejik planına ve bütçesine uygun olarak, Daire 

Başkanlığının görev alanında yer alan ve yıllık performans programlarına uygun tüm yatırım, 

plan ve projeleri gerçekleştirmek. 
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(3) Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Etüd Proje Şube 

Müdürlüğü, Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 

bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde alt ve üst yapıların; planlaması, projelendirilmesi, 

uygulanması ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.  

(4) Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini 

çalışma koşullarını düzenlemek ve takip etmek. 

 (5) Daire başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmasını sağlamak. 

(6) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak. 

(7) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirmek. 

(8) İlgili Kanun ve yönetmelik çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına 

Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye göre her türlü teknik desteği vermek. 

(9) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

(10) Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını 

sağlamak, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak. 

(11) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.  

(12) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlamak. 

(13) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit 

edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, aksayan 

yönlere yönelik çözümler üretmek. 

(14) Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlamak. 

(15) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş - sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlamak.  

(16) Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda daire 

başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu 

doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini 

izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(17) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapmak 

(18) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek 

(19) Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği 

periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt 

gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda 

düzenleyerek tanıtmak. 

(20) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek. 

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek.  

(2) Daire Başkanlığından gelen evrakları ilgili personele havale etmek; birimi ile ilgili 

yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

(3) İhale usulü ile yapılacak olan işlerin ihale dosyalarını hazırlamak. 

(4) İhale işlemlerini yürütmek ve sonlandırmak için ihale komisyonu ile birlikte 

çalışmak. 



Fen İşleri Daire Başkanlığı   3/7 

 

 (5) Yapımı gerçekleştirilen imalatların projeye uygun ve mevzuata uygunluğunu, işin 

başlangıcından bitimine kadar denetlemek. 

(6) Yapımı gerçekleştirilen imalatları kullanıma hazır hale getirmek. 

(7) İşin Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak 

(8) İnşaatı tamamlanan yapıların kullanma izni başvurularını yapmak. 

(9) İmalatı tamamlanmış işlerin kesin hakkediş dosyasının hazırlanması ve tetkikinin 

yapılmasını sağlamak. 

(10) Yapılan imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen 

işlerin sözleşme eklerine, Fen ve sanat kuralları ile iş programına uygun olarak süresinde 

bitirilmesini sağlamak. 

(11) Başkanlık Makamınca yapılan kurumlar arası protokollere göre işlem yapmak. 

(12) Belediyemizce denetimi yapılacak olan yapılarda T.U.S. görevlerini üstlenmek. 

(13) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda hazırlanan iş 

programlarını uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek. 

(14) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak. 

(15) Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda 

bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak. 

(16) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlamak. 

(17) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlamak. 

(18) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımını sağlamak.                                                                                                         

(19) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirmek.  

(20) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

(21) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirmek ve 

sonuçlanmasını sağlamak. 

 (22) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. takibini yapmak güncellenmesini sağlamak ve personelini 

bilgilendirmek. 

(23) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak. 

(24) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 

personelinin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. 

(25) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen periyodik toplantılarda 

çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmek. 

(26) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek. 

(27) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(28) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak. 

(29) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak. 

 (30) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik 

şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda 

yapılmasını kontrol etmek. 
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Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek. 

(2) Daire Başkanlığından gelen evrakları ilgili personele havale etmek; birimi ile ilgili 

yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

(3) Belediye Başkanlığı’nın Müdürlük görev ve yetki alanına giren proje yatırımlarının 

Belediye’nin stratejik planı,  imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre 

düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda zamanında bitirilmesini sağlamak. 

(4) Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, 

Bursa kentinin ihtiyaçları ve Belediye stratejik planı ve bütçesi doğrultusunda sosyal, kültürel, 

eğitim, sağlık, dini ve idari vb. amaçlı yeni yapılar ile tescilli olmayan mevcut yapıların 

tadilatı, yaya alt ve üstgeçitleri, yaya köprüleri, spor, park ve rekreasyon alanlarına ilişkin 

mimari, mühendislik ve çevre düzenleme projeleri ile kentsel tasarım, cephe sağlıklaştırma ve 

cadde, yaya yolları ve meydan düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak; ilgili kurum 

ve kuruluşların onayına sunmak; inşaat ruhsatı başvurularını yapmak; onaylı projeleri 

Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek; yapım ihalesi, yapım ve kullanım aşamalarında 

talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde 

projelerin revize edilmesini sağlamak.  

(5) Belediyenin sorumluluk alanına giren bölgelerde kullanılacak billboard, büfe, 

ATM, otobüs durağı, taksi durağı, yönlendirme tabelası vb. kent mobilyalarının seçilmesi, 

projelendirilmesi ve yer seçimlerinin yapılmasını sağlamak. 

(6)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak 

danışmanlık, proje hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. gibi ihale belgelerini 

hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje hizmet alım sürecini denetlemek, hakediş dosyası 

hazırlamak. 

(7)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak yap-işlet-

devret ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak ve ihale işlemlerinin 

yapılması için Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığına göndermek. 

(8) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda hazırlanan iş 

programlarını uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek. 

(9) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak 

(10) Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda 

bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak 

(11) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlamak 

(12) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlamak    

 (13) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlamak                                                                                                              

(14) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirmek  

(15) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak 

(16) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirmek ve 

sonuçlanmasını sağlamak. 

(17) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapmak güncellenmesini sağlamak ve personelini 

bilgilendirmek. 

(18) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak 

(19) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 

personelinin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. 
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(20)  Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen periyodik toplantılarda 

çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmek 

(21) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmek. 

(22) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(23) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak 

(24) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak. 

(25) Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı 

dönemlerde (İzin, Rapor vb.) görevlerini Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğinin teklifi, 

Belediye Başkanının Olur’u ile vekâleten dönünceye kadar üstlenmek. 

(26) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9- (1)  Kentsel tasarım ve uygulama ile trafik düzenleme planlarına göre 

Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, 

alt ve üst geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırmaları ile park 

projelerini yapar. 

(2)  İdarenin hizmet satın alımı yoluyla yaptıracağı işlere ait ihale dosyalarını ilgili 

mevzuata uygun şekilde hazırlar ve sözleşmeleri onaya sunar. 

(3)  Yeşil alanların yapım ve onarımı,  ağaç budama-bakım ve nakilleri ile bitki 

hastalık ve zararlılarıyla mücadele eder, bakım işlerinin müdürlük personeli veya ihale ile 

yüklenici firma tarafından yapılmasını sağlar ve denetler. 

(4)   Yeşil alanların kent mobilyaları ile ilgili ihtiyaçlar tespit ederek teminini sağlar ve 

bakımını yapar. 

(5)  Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan park, bahçe ve yeşil alan 

düzenlemeleri için gerekli olan gübre, toprak vb. malzemeleri temin eder ve dağıtımını yapar.  

(6)  Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün gereksinimi olan her türlü bitkisel ve 

ziraii malzeme ve makinenin satın alımı için gerekli teknik şartnamelerini hazırlar, temini için 

Daire Başkanlığına sunar. 

(7) Tasarım ve çizimi tamamlanmış onaydan çıkmış projelerin, yapımı idarece 

yürütülecek olanların arazi aplikasyonunun gerçekleştirilmesi, uygulama çalışmalarının takip 

edilmesi gerektiğinde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak işleri tamamlar. 

(8)  Kent dokusu içindeki açık ve yeşil alan ve aktif ya da pasif rekreasyonel 

alanlarının; kimliklerinin belirlenmesi ile yıllık çalışma ve yatırım programının 

hazırlanmasına katkıda bulunur, kent dokusu içinde yer alan açık-yeşil alan sistemlerinin 

tespit çalışmalarında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile birlikte diğer kurumlarla gerekli 

koordinasyonu sağlar, çalışmaları sonuçlandırır ve idareye sunar. 

(9)  İhalesi yapılan işlerde aylık hak edişlerin hazırlanması, geçici ve kesin kabullerin 

yapılması ve kesin hesapların hazırlanmasını sağlar. 

(10)  Yapılan işlerin uygulama safhasında, sözleşme eklerine, projeye, fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak ve iş programına göre denetimlerinin yapılıp, süresinde bitmesini 

sağlar. 

(11)  İş güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını sağlar. 

(12)  Kamuya ait eğitim, dini tesisler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe 

tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvurularını değerlendirerek gelen raporlar 
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doğrultusunda program yapar. Daha önce bahçe tanzimi yapılmış bu yerlerin eksik görülen 

donanımlarını tamamlar. 

(13)  Kent içinde atıl durumda bulunan küçük ve bakımsız alanları, yol, kavşak ve 

köprü kenarları ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanları yeşil alan ve/veya dinlenme 

parkı olarak düzenler. Vatandaşların bu konudaki dilek, şikâyet ve önerilerini değerlendirerek 

diğer birimlerle koordineli olarak çalışır. 

(14)  Şube Müdürlüğü tarafından yapılan park, bahçe ve yeşil alanlarda elektrik, su 

tesisat ve malzeme montaj işlerini, mevcut alanlarda ise tamir, arıza gibi tadilat işlerini 

yürütür. 

(15)  Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite Anlayışı doğrultusunda müdürlük 

ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve sistemin yaygınlaştırılmasını sağlar  

(16)  Büyükşehir Belediyesinin kutlama tören vb. faaliyetlerinde tören alanlarının 

düzenlenmesine yardımcı olur ve bunun için diğer birimlerle koordineli çalışarak destek 

sağlar. 

(17)  Bağlı bulunulan Daire Başkanlığı tarafından verilen görev ve sorumluluklar 

yerine getirilir. 

(18)  Şube Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar. 

(19)  Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10–  (1)  Kent estetiği ile ilgili kurumsal yapının oluşturulması için 

çalışmalar yapmak, 

(2)  Kentin fiziksel mekân kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak 

stratejiler üreterek ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmak, 

(3)  Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde görev, yetki ve sorumluluğu dâhilinde 

bulunan kentsel mekanlarda kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan tüm 

uygunsuzlukları (ana arter, cadde, bulvar, refüj, tretuvar, tesis, meydan, anıt, tarihi eser 

çevreleri, köprülü kavşaklar vb. yerlerin her türlü temizliği, bakımı, onarımı, düzenlemesi 

vb.) tespit etmek, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek veya giderilmesi için ilgili birim, 

kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibini yapmak, 

(4)  Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde görev, yetki ve sorumluluğu dâhilinde 

bulunan ana arterlerdeki kaldırım, üst ve alt geçitlerin süpürülmesi ve temizlenmesi 

görevlerini yürütür. Yol İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, kış aylarında yapılan 

karla mücadele çalışmalarına destek olur. 

(5)  Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan ana arterlerdeki 

kentsel donatı elemanlarının iyileştirme çalışmaları yapmak, 

(6)  Kent estetiği ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve ulusal / uluslararası alanda literatür 

taraması yapmak, 

(7)  Kent estetiği alanında çalışmalar yürüten Belediye birimleri, kamu kurum ve 

kuruluşları ve özel teşebbüsler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

(8)  Gerektiğinde kent estetiği konularında çalışma yürüten Belediye personelinin 

eğitim düzeyinin arttırılması,  mesleki gelişim sağlaması ve görsel vizyonunun arttırılması 

amacıyla yurtiçi ve yurt dışında teknik incelemelere, konferans ve seminerlere 

gönderilmesini teklif etmek, 

(9)  Belediyemiz birimlerinin, kent estetiği ile ilgili konularında çalışma gruplarının 

oluşturulmasını,  grupların çalışmalarının planlanması ve koordinasyonunu sağlamak, 

(10) Gerektiğinde kent estetiği çalışmalarına yönelik danışmanlık, mal, hizmet alımı 

ve yapım ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak, hakediş ve kesin 

hesaplarını yapmak, 

(11) Birim faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığına 

sunulmasını sağlamak, 
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(12) Birimi ile ilgili yazışmaları yapmak, 

(13) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 

personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, 

(14) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek, 

(15) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik 

şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda 

yapılmasını kontrol etmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 11- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 12– (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  
MADDE 13– (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK  

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır             

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.       

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını, 

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,  

g) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini, 

h) Personel: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı personelini, 

i) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürünü, 

j) UKOME Kurulu: Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini 

k) AYKOME Kurulu: Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 

Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.     

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21/1 maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat 

MADDE 5- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı’na bağlı, Başkanlık Olur’u 

ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Şube Müdürlükleri, Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6 – (1) 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak 

yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak. 

(2) Daire başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmasını sağlayarak Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek. 

(3) Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, trafik ve alt yapı hizmetleri politikasının 

belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik stratejiler belirlemek ve koordinasyonu sağlamak. 

(4) Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda daire başkanlığı ile 

ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi 

hazırlamak ve uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek. 

(5) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini 

sağlamak için çalışma planlarını hazırlamak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine 

edilmesini sağlamak. 

(6) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlere 

yönelik çözümler üretmek. 

(7) Kalite yönetim sisteminin sürekli uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini sağlamak. 

(8) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek. 

(9) Bağlı Şube Müdürlüklerin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek, 

(10) Periyodik toplantılar düzenleyerek faaliyetlerle ilgili uygulamaları izlemek ve üst 

yönetimin bilgilendirilmesini sağlamak. 

(11) Büyükşehir Belediyesine diğer kamu kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen 

dilekçe ve taleplerin akışını sağlamak. 

(12) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek, görevli 

personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

(13) Başkanlık Makamının yazışmalarının (İzin, görev ve genelge) sistemli bir şekilde 

yerine getirilmesini sağlamak. 

(14) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.  

(15) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılmasını ve daire başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlamak. 

(16) Başarılı personelin ödüllendirilmesi ile ilgili öneri ve işlemleri sonuçlandırmak. 

(17) İş ve işçi güvenliğini sağlamak, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapmak. 

(18) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

(19) Mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alınması halinde, gereken iş ve 

işlemlerin ihale mevzuatına uygun yürütülmesini sağlamak. 

(20) Üst Yönetimi ve Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil etmek, 

bağlı Şube Müdürlüklerini de üst yönetime karşı temsil etmek. 

(21) Bağlı Müdürlüklerin yapacağı yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık hizmet 

alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler 

doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.  

(22) Görevlendirme halinde, bağlı olunan Genel Sekreter Yardımcılığına vekâlet etmek. 
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Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7- (1) 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı 

Belediyeler Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat 

hükümleri kapsamında verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek gerekli iş ve 

işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(2) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

7.ve 8. Maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. ve 9. Maddesine göre 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve 26199 sayı ile Resmi 

Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 

kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi ile Madde: 18’de 

belirtilen iş ve işlemlerin takip edilerek yerine getirilmesini sağlamak. 

(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak. 

(4) Ulaşım, trafik ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak. 

(5) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis, toplu taşıma 

araçları ve taksi sayıları ile bilet ücret ve tarifelerini belirlemek, toplu taşım araçlarının zaman 

ve güzergâhlarını tespit etmek. 

(6) Güzergâhlardaki toplu taşıma durak yerlerinin belirlenmesi, kapalı durak ve durak 

levhalarının üretimini, montajını, bakımını, onarımını ve yenilenmesini sağlamak. 

(7) Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki kara, hava ve deniz ulaşımı ile trafik 

planlama çalışmaları kapsamında yol geometrik düzenleme ve hemzemin kavşak projeleri, 

yaya ve bisiklet ulaşımı projeleri, sanat yapıları dahil her türlü farklı düzey köprülü kavşak 

projeleri, alt-üst yaya geçitleri, raylı sistem projeleri,  havai hat kablolu sistem (teleferik)  

projeleri, çocuk trafik eğitim parkı projeleri, toplu taşıma aktarma merkezleri, karayolu- 

havayolu ve deniz yolu ulaşım tesislerinin planlaması ile ulaşım ve trafik yönetim kontrol 

merkezi projelerini yapmak, yaptırmak ve uygulanması konusunda koordinasyon sağlamak.  

(8) Belediyemiz sorumluluğundaki ana trafik arterlerinde ulaşım projeleri 

çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere güzergâh profillerinin çıkarılmasını, arazi 

modellemesinin ve kübaj hesabının yapılmasını sağlamak. 

(9) Otopark politikası geliştirerek otopark alanlarının saptanması, planlanması, 

projelendirilmesi ve uygulanması konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.  

(10) Nazım İmar Planı çerçevesinde Büyükşehir Ulaşım Ana Planının uygulanması 

konusunda projeler yapmak ve yapılacak projelere katkı koyarak uygunluğunu kontrol etmek. 

(11) Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine göre hazırlanan Karayolu Kenarında Yapılacak ve 

Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ile imar mevzuatı kapsamında geçiş yolu 

ön izin ve izin belgesi düzenlemek. 

(12)  Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında ana trafik arterlerinde yapılacak 

altyapı kazıları, yol, kavşak, asfalt, yeşil alan ve benzeri çalışmalar ile karayolu üzerindeki her 

türlü çalışmalar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak gerekli trafik 

izinleri vermek, alternatif yol ve güzergâh belirlenmesini sağlamak. 

(13) UKOME Kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya 

yaptırmak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. 

(14) UKOME Kurulunda görüşülecek konuların gündemini hazırlamak, UKOME 

Kurul Başkanının onayına sunarak gündemin kurul üyelerine ulaştırılmasını sağlamak.  

(15) Alınan UKOME Kurulu kararlarının yazılmasını, Kurul Başkanına ve üyelere 

imzalatılmasını, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayına sunulmasını, onaylanan kararların 

dağıtımını ve dosyalanmasını temin etmek.  
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(16) Toplu taşım, ulaşım ve trafik  düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik 

hazırlanmasını ve bu yönetmeliklerin uygulanması konusunda katkı sağlamak. 

(17) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının 

planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek 

çözüm üretmek.  

(18) Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda daire başkanlığı ile 

ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi 

hazırlamak ve uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek. 

(19) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, 

verimlilik, sorumluluk taşıma v.b. gibi takibini yapmak, devam çizelgesini kontrol etmek ve 

onaylamak, gerektiğinde işlem yapmak. 

(20) Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını 

sağlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek. 

(21) Personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli 

çalışmaları yürütmek.  

(22) Müdürlük iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi 

doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak personeli bilinçlendirmek. 

(23) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımını sağlamak.                                                                                                             

(24) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak. 

(25) İş ve işçi güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli iyileştirmek. 

(26) Birimi ile ilgili yazışmaların zamanında yapılmasını sağlamak. 

(27) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak ve denetimini sağlamak. 
(28) Müdürlük görev alanı ile ilgili kanun, K.H.K., yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. 

gibi takibini yaparak güncellenmesini sağlamak ve personeli bilgilendirmek. 

(29) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 

personelinin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak. 

(30) Kalite sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak. 

(31) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak.  

(32) Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek, görevlendirme durumunda Daire Başkanlığına vekâlet etmek. 

(33) Yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık hizmeti alınması halinde, gereken iş ve 

işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(34) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık hizmet alımları ile 

ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler 

doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek. 

 

Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 8 (1) Bursa genelinde yatırım yapan altyapı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 

ait yıllık taslak yatırım ve asfalt programlarını ilgili kurumlardan alarak, birleştirip Bursa 

geneline ait yıllık program taslağını hazırlamak, AYKOME Genel Kurulunun incelemesine 

sunmak.                         

(2) Altyapı yatırımları için Kurum ve Kuruluşlardan gelen “Altyapı Ruhsat” 

müracaatlarını Yönetmelik doğrultusunda incelemek, uygun olanları ilgili Kurum ve 

Kuruluşların görüşünü alarak onaylanmasını ve ruhsat verilmesini sağlamak. Verilen ruhsata 

istinaden gerekli denetimleri Yönetmelikler çerçevesinde yürütmek. 

(3) Bursa genelinde yapılan kazıları ve gelen şikayetleri yerinde değerlendirerek 

ruhsatsız ve uygun olmayan kazılar hakkında Yönetmelikler gereği işlem başlatmak. 

(4) Altyapı Ruhsatlarına ait geçici ve kesin kabulleri Yönetmelik doğrultusunda ilgili 

Kurum ve Kuruluşlar ile koordineli olarak yapmak. 
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(5) Altyapı Kurum ve Kuruluşlarınca ortak programa girmeyen ancak çalışılması 

planlanan yatırımlar için kazı yapılmasının uygun olup olmadığını AYKOME ve UKOME 

Yönetmelikleri doğrultusunda yerinde incelemek ve gelen talepleri cevaplandırmak. 

(6) Altyapı Kurum ve Kuruluşlarının talepleri ile İdaremiz tarafından belirlenen 

konular doğrultusunda AYKOME Genel Kurul gündemini oluşturmak, katılacak kurum ve 

kuruluşlara duyurmak, Genel Kurulda görüşülen konular ile alınan kararları duyurmak ve 

takibini yapmak. 

(7) AYKOME Alt Komisyon toplantı gündemini hazırlamak, ilgili Kurum ve 

Kuruluşlar ile koordineli olarak toplantıları gerçekleştirmek ve alınan kararları uygulatmak. 

(8) İmar Kanunun 23. Maddesi gereği Büyük Şehir Belediyesi sorumluluğundaki 

cadde ve sokaklar üzerinde yapılacak “İnşaat Ruhsat Başvuruları” için alınması gereken 

katılım paylarına ait keşifleri yapmak ve hesap raporunu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına 

tahsili için göndermek, tahsilat sonrası İlçe Belediyesini bilgilendirmek. 

(9) Birimi ile ilgili ve bağlantılı süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetler 

planlamak, gerçekleştirmek ve sonuçlarını takip etmek.  

(10) Birimin kalite süreçlerine ve faaliyetlere yönelik raporlarının periyodik olarak 

hazırlanmasını sağlamak, Daire Başkanı’nın bilgisine sunmak. 

(11) AYKOME Şube Müdürlüğü’ne havale edilen yazışmaları Kanun, Yönetmelik ve 

Genelgeler ile Talimatlara uygun olarak yapmak. 

(12) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(13) Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumluluklar yerine 

getirmek. 

 

Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 9   (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Büyükşehir 

Belediyesi Meclisince belirlenen ve sorumluluğumuzda bulunan anayollar ile mahalleleri ilçe 

merkezine bağlayan yolların yapımı, bakımı (inşaat işleriyle ilgili) ve onarımlarını yapmak. 

    (2) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki ana trafik arterlerinde Ulaşım 

planlama birimi tarafından hazırlanan yol, kavşak ve sanat yapıları projelerinin imalatların 

işin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak.  

    (3) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde sorumluluğumuzda bulunan yollarda 

asfalt kaplama ve asfalt yama çalışmaları yapmak ( altyapı kurumlarına ait her türlü baca 

ızgara vb. ile altyapı kurumlarının yaptığı asfalt yama imalatları hariç ). 

 (4) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki imar planlarına göre yeni yolların 

açılması çalışmaları yapmak. 

     (5) Arazi yollarının yapım, bakım, onarımında ve sanat yapıları yapım çalışmalarında 

İlçe Belediyelerine yardımcı olmak. 

     (6) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla 

koordinasyon sağlanarak gerekli bilgilerin temin edilmesini sağlamak. 

     (7) Sathi Kaplama, Stabilize, Alttemel ve Temel Malzeme Temini, Nakli ve Serme-

Sıkıştırma çalışmaları yapmak 

     (8) Tabii afet vb. durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak. 

    (9) Karla mücadele çalışmaları yapmak. 

 (10) Muhtelif Kazı ve Nakli İşlerini yapmak. 

    (11) Bordür ve Tretuvar yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.       

    (12) UKOME Kurul kararı alınarak gönderilen işlerin yapımını gerçekleştirmek. 

    (13) Kamulaştırması yapılan yerlerde kalan bina vb.lerin yıkımını yapmak. 
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         (14) Ulaşım planlama birimi tarafından projeleri hazırlanan ve/veya UKOME kararı 

bulunan menfez, köprü, köprülü kavşak, sanat yapıları, yaya korkuluğu ve otokorkuluk (bariyer) 

yapmak. 

        (15) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlamak. 

 (16) İmalatların projeye uygun ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından 

bitimine kadar denetlemek. 

        (17) İmalatların kullanıma hazır hale gelmesi için gerekli yazışmaları yapmak. 

        (18) İşin Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak. 

(19) Yapılan imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen 

işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi 

bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak. 

(20)  Büyük Şehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklar üzerinde yapılacak 

yatırım ve imalatlara yönelik alınması gereken katılım paylarına ait keşifleri yapmak ve hesap 

raporunu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına tahsili için göndermek. 

(21) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, 

uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek. 

(22) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak. 

(23) Konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve 

çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak. 

(24) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlamak. 

(25) Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlemek, müşteri memnuniyetine 

yönelik anket çalışmaları gerçekleştirmek, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme 

çalışmalarının yapılması sağlamak. 

(26) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlamak. 

(27) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımı sağlamak. 

(28) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlamak ve 

Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak. 

(29) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin 

alınması sağlamak. 

(30) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma 

raporları hazırlamak, bilgi paylaşımı gerçekleştirmek. 

(31) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(32) Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirmek. 

 

Trafik Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10 (1) 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2918 

Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri ile belirlenen görev, 

yetki ve sorumlulukları yerine getirmek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(2) Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu ana arterlerde 

trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak.  
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(3) Sayım ve etütler sonucu gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, 

işaret levhalarını koymak ve yer işaretlemelerini yapmak. 

(4) Yapım ve bakım sorumluğunda bulunan yol yapısı veya işaretleme yetersizliği 

yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlere, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 

(5) Yapım ve bakım sorumluğunda olan yol ve kavşaklarda bulunan aksaklıkların 

düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.  

(6) Bursa Kentiçi Trafik Sinyalizasyon Sistemine dahil sinyalize kavşakların yapım ve 

bakım onarım çalışmalarını 7 gün 24 saat sürekli yapmak ve ışık sürelerini trafik 

yoğunluklarına göre sürekli güncellemek. 

(7) Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi (Trafik Sinyalizasyon Kontrol Merkezi) ile 

ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak ve projenin tamamlanmasından sonra işletmesini 

sağlamak. 

(8) Trafik Şube Müdürlüğünün çalışma alanında bulunan konulardan Ulaşım 

Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kuruluna girecek olan başvurulardan tarafına havale edilen 

konularda inceleme yapmak ve gerekli raporları hazırlamak. 

(9) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz 

karayollarında trafik güvenliği sağlanması bakımından gerekli olan trafik işaret levhalarının 

her türlü imalat ve montaj işleri ile bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek. 

(10) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yapım ve bakımından sorumlu 

olduğumuz karayollarında yol çizgi işaretlemeleri ile yaya geçidi çizgilerini Karayolları 

işaretleme standartlarına uygun olarak yapmak. 

(11) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının 

planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek 

çözüm üretmek.  

(12) Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak. 

(13) Büyükşehir Belediyesi Analitik Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim 

bütçe teklifini hazırlamak. 

(14) Mal ve hizmet alınması halinde, 4734 sayılı K.İ.K ve ilgili yönetmelikler 

kapsamında gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

(15) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde 

olmak. 

(16) Yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını 

sağlamak. 

(17) Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi 

doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

(18) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

(19) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını 

sağlamak, 

(20) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun 

kullanımını sağlamak.                

(21) Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri 

değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sorunu ileterek gereğinin 

yapılması sağlamak. 

(22) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

(23) Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını 

sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli 
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çalışmaları yürütmek, Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek. 

 

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11 - (1) Planlarda yer alan raylı sistem güzergâhlarının güncellenmesi, 

projelendirilmesi, yapımı ve işletiminin stratejik planlamasını yapmak ve onaylatmak. 

(2) Ana ulaşım planında yer alan Bursa Hafif raylı sistemi güzergah ve yapım 

aşamalarının plan güncellemeleri ile koordinasyonunu ve güncellenmesini gerçekleştirmek. 

(3) Bursa Hafif Raylı Sistemi fizibilite raporlarının güncellenmesi için ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli onayların alınmasını sağlamak. 

(4) Güncellenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan onayları alınmış Hafif Raylı 

Sistem aşamalarının fizibilite raporunda belirlenen öncelik sırasına göre sırası gelen 

güzergahın projelerinin hazırlanmasını sağlamak. 

(5) Projesi hazırlanan güzergâhın ÇED raporunu almak. 

(6) Hazırlanan projelerin imalat ve finansman çalışmalarını yaparak finansman için 

kredi temin edilmesi çalışmalarına teknik destek vermek. 

(7) Onaylı stratejik plan doğrultusunda Raylı Sistem İhale hazırlıklarını, yapmak, 

şartnamelerini hazırlamak. 

(8) Büyük Şehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklar üzerinde yapılacak 

yatırım ve imalatlara yönelik alınması gereken katılım paylarına ait keşifleri yapmak ve hesap 

raporunu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına tahsili için göndermek. 

(9) Her yıl için hazırlanan Bütçe teklifini Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde göndermek. 

(10)  Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve 

Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak. 

(11)  İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmede 

koordinasyon yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(12)  Hazırlanan projelerin standartlara, teknik şartname ve mevzuata uygunluğunun 

denetlenmesini ve onaya sunulmasını sağlamak. 

(13) Yapılan imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesini sağlamak. 

(14)  Devam eden işlere ait ara hakedişler ile tamamlanan işlere ait kesin hesap 

hakedişlerinin yapılmasını ya da yaptırılmasını sağlanmak ve bunların süresi içerisinde 

incelenerek ödeme evrakları düzenlemek. 

(15)  Yapım ihalelerinde öngörülmesi halinde Müşavirlik ve Kontrollük hizmetlerinin 

denetimini sağlamak. 

(16)  Sözleşme ve yönetmelikler doğrultusunda tamamlanan işler için komisyonların 

oluşturulması, geçici ve kesin kabullerinin zamanında yapılmasının sağlanmak. 

(17)  Kabulü yapılan işlerin uygun sürede kullanıma hazır hale getirilmesini sağlanmak. 

(18)  İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin 

alınması sağlamak. 

(19)  Hizmet alanı ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde, kanunlara ve mevzuata 

uygun olarak yürütmek. 

(20)  Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet, mal alımları ve danışmanlık hizmet alımı 

ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler 

doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 12- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz web sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

 MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere 

hazırlanmıştır.       

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 

Dairesi  Başkanlığının hizmet, faaliyet ve çalışmalarını kapsar. 

  Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 

 a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini, 

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediye Encümenini, 

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı : Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısını, 

g) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanını, 

h) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürünü, ifade eder. 

      İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı; Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bu 

Yönetmelik; 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi, 6360 sayılı 

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunu ile tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat 

MADDE 5- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına bağlı; 

başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o        

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 
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(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

  Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 6- (1)  Daire Başkanlığına havale edilen evrakları iş koluna göre kendine 

bağlı birimlere havale eder. 

(2)  Daire Başkanlığına ait yazışmaları yaptırır, kontrol eder, ödeme evrakını 

imzalar. 

(3) Belediye birimleri ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

(4) Genel Sekreter Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmekten sorumludur. 

(5) Personelin özlük işlerinin (izin, istirahat vb.) takibi ve personel eğitimini sağlar. 

(6) Yapılan çalışmalar da ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir, 

gerektiğinde çalışmalarına katılır. 

(7) Görev tanımında belirtilmiş olan hizmetleri sürekli geliştirilmesini sağlar. 

(8) Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili iç ve dış denetimlerde en iyi sonuçları alma 

yönünde çalışmalarını yürütür, ekibini bu doğrultuda yönlendirir. 

(9) Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar. 

(10) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar, gerektiğinde diğer birim-bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır. 

(11) Birimlerinde görev yapan personelin disiplin amiri olarak görev ve 

sorumluluklarını yerine getirir. 

(12) Daire Başkanlığına bağlı personeli gerektiğinde mesai saatleri dışında da göreve 

gönderir, işin yapılıp yapılmadığının takibiyle mesailerini imzalar. 

(13) Daire Başkanlığına bağlı tüm personel ile kendisine bağlı her birimde, kanun ve 

tüzüklere uygun olmak kaydıyla personel hareketlerini (izin, dış görev) planlar, denetler ve 

görev verir. 

(14) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde yürütülen çalışmaların eksiksiz 

ve zamanında sonuçlanması için Şube Müdürleri ile düzenli iletişim sağlar, tüm iş ve 

işlemlerini kontrol eder, resmi yazışma ve çalışmalarda onay verir ve kendisine bildirilen 

faaliyet raporlarının periyodik kontrollerini yapar. 

(15) Bütçe teklifini hazırlatır. 

(16) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

(17) Bağlı Müdürlüklerin bütçe hazırlıklarına rehberlik ederek koordinasyonu sağlar. 

(18) ISO, faaliyet raporu ile kalite çalışmaları ve stratejik planlamaya Daire 

Başkanlığının görevine uygun olması için bağlı Müdürlüklere önderlik ve koordinatörlük 

eder.  

(19) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun 

gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmalarını planlar, izler, denetler ve koordine eder. 

(20) Şube Müdürlerinin görev ve sorumluluklarını süresi içinde yerine getirmesini 

sağlar. 

(21) Periyodik toplantılar düzenleyerek faaliyetlerle ilgili uygulamaları izler, üst 

yönetimin bilgilendirilmesini sağlar. 

(22) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza 

bağlı; bina, müştemilat, park, bahçe ve tarihi mekanların koruma ve güvenliğini sağlatır. 

(23) Üst Yönetimi ve Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder,  

bağlı Şube Müdürlüklerini de üst yönetime karşı temsil eder. 
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(24) Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye (vatandaşa) karşı temsil eder. 

(25) Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil eder. 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binaları ile protokol ve 

sözleşmeyle kullanımı yapılan binaların iç çevre temizliği ile toplu taşıma araçlarına ait 

durakların temizliğinin yapılması işleminin kontrolünü yaptırır. 

(2) Büyükşehir Belediyesine ait elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin yapılmasını 

sağlar, ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderir. 

(3) Elektrik görevlisi bulunmayan birimlere destek verir. 

(4) Asansör, meydan saati, güç kaynağı, jeneratör ve paratonerlerin bakım ve 

arızalarını giderir, iş ve işlemlerini takip eder, elektrik aboneliklerinin güncel tutularak fatura 

ön kontrollerini sağlar. 

(5) Büyükşehir Belediyesine ait yerlerde elektrik tesisatı, mekanik tesisat, ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. 

(6) Müdürlüğü ile ilgili hizmet alım işlerini takip eder, teknik şartnamelerin hazırlar, 

hak ediş dosyalarını kontrol eder, ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sevkini 

gerçekleştirir ve hizmet alım işlerinin aksamadan yürütülmesini sağlar. 

(7) İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı doğrultusunda Belediye 

bina ve müştemilatları, park, mezarlık, sosyal tesis vb. yerler ile Belediye Meclisinin 

Kararları, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesine istinaden bazı kamu kurum ve 

kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında cami, türbe, okul vb. yerlerin sabotaj ve 

hırsızlığa karşı güvenlik önlemlerini aldırır. 

(8) Gerekli koruma planlarını hazırlatır, Mülki Amirliğin onayından sonra 

uygulamaya girmesini sağlar. 

(9) Hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin hizmet içi eğitimi almasını 

sağlar. 

(10) Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamında görev yapan personelin ve güvenlik 

noktalarının; kontrol ekibi tarafından 24 saat esasına göre denetim ve kontrollerini 

gerçekleştirir, koordinasyonu sağlatır, belirli periyotlarda denetim ve kontrol ekibi ile 

ihtiyaçlarını karşılatır. 

(11) Mevcut elektronik güvenlik sistemlerinin (güvenlik kamera sistemi, hırsız alarm 

sistemi, bariyer, detektör, x-ray cihazı vb.) çalışır vaziyette bulunmasını kontrol eder, 

Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden gelen talepleri değerlendirerek kurulum için Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmalar yapar. 

(12) Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerden gelen güvenlik, temizlik ve 

hizmet işleri taleplerini değerlendirir ve personel görevlendirmesi yapar. 

(13) Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, 

gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde 

olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar. 

(14) Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, 

personelinin katılmasını sağlar. 

(15) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 
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(16) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(17) Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar. 

(18) Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun 

olarak kullanılmasını sağlar. 

(19) Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar. 

(20) Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar. 

(21) Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar. 

(22) Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde 

çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar. 

(23) İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda 

katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar 

tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar. 

(24) Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep 

(Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar. 

Satınalma Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Satın Alma Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 

tüm birimlerin her türlü mal ve hizmet alımlarını 4734 sayılı K.İ.K 22.madde hükümlerine 

göre gerçekleştirir. 

(2) Bursa Büyükşehir Belediyesinin mal ve hizmet alımları kamu harcaması 

yapılması nedeniyle standart formları, şartnameleri ve sözleşmeleri düzenlenerek 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu 22.madde hükümleri çerçevesinde her türlü satın alma işlemini 

gerçekleştirir. 

(3) Satın alması onaylanan mal veya hizmet ile ilgili firmaya tebligatının 

yapılmasını sağlar. 

(4) Tebligatı yapılmış dosyaların ilgili birim ambarına teslim ve ödeme 

işlemlerinin yapılması için gönderilmesini sağlar. 

(5) Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, 

gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde 

olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar. 

(6) Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, 

personelinin katılmasını sağlar. 

(7) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(8) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(9) Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar. 

(10) Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun 

olarak kullanılmasını sağlar. 

(11) Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar. 

(12) Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar. 

(13) Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar. 

(14) Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde 

çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar. 

(15) İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda 

katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar 

tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar. 

(16) Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep 

(Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar. 



Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  5/9 

 

 

 

İhale Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Daire Başkanlığından Müdürlüğe havale edilen evrakları kontrol eder. 

İhale ile ilgili dosyaların Şartnamelerini, Onay Belgesini, Yaklaşık Maliyet, Encümen Kararı, 

ilan vb. gibi ihaleleri gerçekleştirmek üzere (4734 sayılı Kamu İhale kanunu Mal / Hizmet / 

Yapım / Danışmanlık ihalelerinin Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri 

Sözleşmeleri Kanunu’na ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak 

sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, 

muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımları ihale işlem 

dosyalarının Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ ne uygun gerçekleştirilmesi ve 

sonuçlandırılmasını sağlar. Kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin 

ise kamuya gelir sağlamasına yönelik olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 

göre ihalelerinin Belediye Encümeninde (İhale Komisyonu) yapılarak sonuçlandırılmasını 

gerçekleştirir. 

(2) İhale sözleşmelerinin zamanında yapılmasını, zamanında yapılmayan ihale 

sözleşmelerinin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesini  işlemini takip eder. 

(3) Biriminde görev yapan personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine   getirir. 

(4) Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, 

gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde 

olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar. 

(5) Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, 

personelinin katılmasını sağlar. 

(6) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(7) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(8) Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar. 

(9) Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun 

olarak kullanılmasını sağlar. 

(10) Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar. 

(11) Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar. 

(12) Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar. 

(13) Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde 

çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar. 

(14) İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda katkı 

çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar tarafından 

düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar. 

(15)  Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep 

(Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar. 

Ayniyat Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10- (1)Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden gelen kırtasiye, sarf 

malzeme, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ, araç ve gereçlerini talep yaparak ambarda 

muhafaza altına aldırır, ihtiyaç dahilinde talep eden birimlere dağıtımını ve takibini 

gerçekleştirir. 
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(2) Bursa Büyükşehir belediyesine alınan ve bağışlanan tüm tüketim ve demirbaş 

malzemelerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 832 

sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 44.maddesine 

göre hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kayıtlarını yaptırır ve takibini yapar. 

(3) Yıl içerisinde hurdaya ayrılan her türlü demirbaş ve sarf malzemeler ile ölü 

stoklar kayıttan düşürülerek ilgili kanunlar dahilinde satış işlemlerini gerçekleştirir. 

(4) Hurdaya ayrılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların demirbaş ve trafik 

kayıtların düşümünü gerçekleştirerek, ilgili kanunun maddelerine uygun olarak devir ve 

satışlarını gerçekleştirir. 

(5) Bursa Büyükşehir Belediyesinde görevli işçi çalışanların giyim ihtiyaçlarını, 4857 

sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi gereği, memur çalışanların giyim ihtiyaçlarını, 657 

sayılı Devlet memurları Kanunu Giyim Yönetmeliğine göre tespitlerini yaptırır, taleplerin 

yapılmasını sağlar ve hak sahiplerine teslim eder. 

(6) Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 

uygun gördüğü yardım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına araç ve iş makinesi 

satışı ve Belediye Şirketlerine kiralama işlerini yürütmek, bu bağlamda birimlerce ekonomik 

ömrünü doldurması sebebiyle hizmet dışı bırakılan araçların terkin işlemlerinin yapılabilmesi 

için gerektiğinde personeli görevlendirir. 

(7) Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnameleri 

doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için gerektiğinde personeli 

görevlendirir. 

(8) Bağlı ambarların yılsonu sayım ve devirlerinin çıkarılmasını sağlar, çıkan 

envanteri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunar. 

(9) Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı harcama birimlerinin taşınır 

hesaplarının, konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere üst yönetici tarafından belirlenen 

idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini, taşınır konsolide görevlisi 

olarak hazırlamakla yükümlüdür. 

(10) Ambarlardan gelen taşınır işlem fişlerinin içerik ve uygunluğunu kontrol eder. 

(11) Taşınırların muhafaza altında tutulmasını sağlar. 

(12) Aylık, üç aylık ve yılsonu taşınır mal hesaplarının çıkartılması, stok ve demirbaş 

sayımlarını yapılması için komisyonların oluşturulmasını harcama yetkilisine teklif eder. 

(13) Ambarlar arası taşınır mal transferlerini gerçekleştirir. 

(14) Taşınır mal yönetmeliği ile ilgili değişiklikleri takip ederek, Ayniyat Memuru ile 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine bildirerek, programa uyumlarını sağlatır. 

(15) Taşınır Mal Programında yeni bir taşınırın programa uyumlarını sağlatır. 

(16) Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, 

gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde 

olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar. 

(17) Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, 

personelinin katılmasını sağlar. 

(18) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(19) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 
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(20) Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar. 

(21) Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun 

olarak kullanılmasını sağlar. 

(22) Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar. 

(23) Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar. 

(24) Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar. 

(25) Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde 

çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar. 

(26) İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda katkı 

çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar tarafından 

düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar. 

(27) Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep 

(Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar. 

Makine İşletme Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 11- (1)Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş 

makinelerin sicil kayıtlarını tutturur ve zorunlu trafik sigortalarının yaptırılmasını sağlatır. 

(2) Büyükşehir Belediyesi araç parkının yetersizliğinden dolayı yıllık olarak 

kiralanan hizmet araçlarının sayısı ile çalışma yerlerinin tespiti yapılarak hizmet alımını 

sağlar. 

(3) Büyükşehir Belediyesine kiralanan araçların şartname hükümlerine uygun olarak 

çalışmalarını sağlar. 

(4) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin çalışmalarında lojistik destek 

hizmetleri verir. 

(5) Büyükşehir Belediye Başkanı ile Daire Başkanının vereceği görevleri ilgili 

kanun ve yönetmenlik çerçevesinde yerine getirtir. 

(6) Akaryakıt İşletmesinin bayiliğinin devam edebilmesi için gereken iş ve işlemleri 

yaparak resmi izinleri alır. 

(7) Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçların ihtiyacı olan akaryakıt ve 

türevleri temini ve dağıtımını sağlar, 

(8) Kurum, kuruluş, dernek ve vatandaştan gelen araç taleplerinin (cenaze, birim içi 

sosyal ve kültürel gezi) karşılanmasını, ayrıca otoparkta araç yetersizliği varsa kiralama 

yoluyla araç teminini sağlar. 

(9)  Kaza yapan araçların sigorta ve yazışmalarını takip eder ve diğer sigortalama 

işlemlerinin yapılmasını sağlar.  

(10) Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, 

gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde 

olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar. 

(11) Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, 

personelinin katılmasını sağlar. 

(12) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(13) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(14) Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar. 

(15) Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun 

olarak kullanılmasını sağlar. 
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(16) Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar. 

(17) Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar. 

(18) Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar. 

(19) Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde 

çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar. 

(20) İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda 

katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar 

tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar. 

(21) Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep 

(Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar. 

Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 12- (1)Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş 

makinelerinin Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü atölyelerinde, şantiye, arazi vb. 

alanlarda bakım ve onarım işlemlerini yürütülmesini sağlar. 

(2) 6360 sayılı yasa ile il sınırlarına çıkarılan hizmet alanları içerisinde imalatı talep 

edilen kent mobilyalarını (köy giriş-çıkış levhaları, meydan saati, bayrak direği) destekleme 

projesi kapsamında gerçekleştirilen imalatları yapmak veya yaptırmak. 

(3) Belediyenin araç ve iş makinelerinin maliyetlerini çıkarıp, kayıtlara geçirir ve 

maliyet hesaplarını irdeler. 

(4) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin çalışmalarında lojistik destek hizmetleri 

verir. 

(5) Kaza yapan araçların onarımlarını yapar veya yaptırır. 

(6) Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, 

personelinin katılmasını sağlar. 

(7) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(8) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

(9) Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar. 

(10) Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun 

olarak kullanılmasını sağlar. 

(11) Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar. 

(12)  Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar. 

(13)  Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar. 

(14)  Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde 

çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar. 

(15)  İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda 

katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar 

tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar. 

(16) Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep 

(Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER 

  Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 13- (1) İşbu yönetmelik yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlülük 

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve belediye ilan tahtasına ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra, 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 15- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 

 

 

 

 



 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı   1/7 

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere 

hazırlanmıştır.          

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.                  

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

Başkanlığı 

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

Başkanını, 

i) Şube Müdürlüğü: Birim Şube Müdürlüğünü, 

j) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari 

personelini tanımlar.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4 – (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı 

Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; 

MADDE 5 – (1) Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları 
MADDE 6 – (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6360 sayılı kanun ve diğer ilgili Kanun ve bağlı 

yönetmelikleri çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunmasına 

ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapar veya yaptırır, projelerin uygulanmasını ve 

sürdürülebilirliğini sağlar, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder ve gerekli önlemleri alır 

veya aldırır.  

(2) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını idare ve temsil eder. 

Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler 

doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirler, üst 

makam onayına sunar, onaylanan politikaların uygulanışını izler, personeline bu konuda 

gerekli açıklamalarda bulunur. 

(3) Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, 

talep ve evrakları değerlendirir ve evrakın ilgili şubesine havalesini yapar. 

(4) Belediyeyi ve birimini ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler ve 

konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir. 

(5)  Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili yasa ve 

yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını 

sağlar.  

(6) Toplam kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem 

çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin uygulanmasını sağlar. 

(7) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamının sürekli olarak geliştirilmesini sağlar. 

(8) Şube müdürlüklerinin çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ve ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlar. 

(9) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda 

görev alır. 

(10) Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak 

düzenlenen kurullarda görev alır. Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliği yapar, gerekli durumlarda kuruluşlarla sözleşme ve/ veya protokoller 

yapar. 

(11) Birimiyle ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve genel 

sekreter yardımcılığına sunulmasını sağlar. 

(12) Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar.  

(13) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesinde İnceleme Kurulu 

Başkanı olarak görev alır. 

(14) İç ve dış denetimlerde çalışmaları yönlendirir. 

(15) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan 

yönlere yönelik çözümler üretir. 

(16) Personelin mesleki eğitimine katkı sağlamak için personele iç ve dış eğitim 

aldırılmasını sağlar. 

(17) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlar. 
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(18) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar. 

(19) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirir. 

(20) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapar. 

(21) Daire Başkanlığının bütçe teklifini hazırlar. 

(22) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

(23) Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(24) DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında projenin koordinasyonunu yürütür,  

uluslararası toplantılara katılır. 

(25) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek.     

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları  

MADDE 7 – (1) İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi 

atık yönetim planlarını yapar ve/veya yaptırır, uygulanmasını sağlar. İş Programını 

Belediyenin Stratejik plan ve performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve 

yürütür. 

(2) Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu sınırlar dâhilinde, sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çevre 

projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlar. 

(3) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

(4) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.  

(5) Katı atıkların (evsel, tehlikeli olmayan sanayi atıkları, özel atıklar vb.) yeniden 

değerlendirilmesi, aktarma istasyonlarından sonra taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin 

hizmetleri yerine getirir, bu amaçla tesisler kurulmasını ve işletilmesini sağlar.  

(6) Vahşi çöp depolama alanlarının rehabilite edilmesini sağlar.  

(7) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin 

yürütülmesini sağlar 

(8) Deponi gazından elektrik enerjisi üretim santrali kurmak, kurdurmak, işletmek ve 

işlettirmek. 

(9) Evsel katı atık bertaraf tarifesini belirler.(yeni hali) 

 (10) DSÖ ile yazışmaların yapılmasını sağlar, kent sağlığını geliştirmek üzere ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile birlikte projelere destek verilmesini sağlar. 

(11) Kamuoyunda çevre bilincinin arttırılması amacıyla okullar, resmi kurum ve 

kuruluşlar ile diğer çevre etkinliklerinde eğitimler verir.  

(12) Daire Başkanlığından havale edilen evrakları ilgili birim ve personele havale 

eder, takibini yapar. 

(13) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve 

koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir. 

(14) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.  

(15) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar.                                                                                                                                                                                           

(16) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlar.                                                                                                            

(17) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanarak ilgili birime 

sunulmasını sağlar. 
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(18) İş güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası 

içinde olur. 

(19) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. 

(20) Personel hareketlerini (izin vb.) planlar ve denetler. 

(21) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğlerin 

takibini yapar güncellenmesini sağlar,  personelini bilgilendirir. 

(22) Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapar. 

(23) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu almak için çalışmaları yönlendirir. 

(24) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar. 

(25) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek.  

(26) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. 

(27) Mer’i mevzuat doğrultusunda;  

a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili 

personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar. 

b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda 

kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve 

gizliliğin korunmasını sağlar. 

c) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar 

d) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder 

ve işleyişini düzenler 

e) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve 

kapatma yazılarını hazırlar. 

 f) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları  

MADDE 8 – (1) İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına 

ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür. 

(2) Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 

çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve 

koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir. 

 (3) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

verilen yetki devri doğrultusunda; ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili her türlü 

faaliyeti izler, olumsuz etkilerini tespit eder, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlar, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar 

yapar, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlar, denetim ve proje çalışmalarını 

yürütür, şikayetleri değerlendirir, idari yaptırım uygular. 

Yapılan denetim ve kontrollerde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en 

aza indirilmesi konusunda, mer’i mevzuat çerçevesinde ve her yıl alınan İl Mahalli Çevre 

Kurul Kararları doğrultusunda; baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma ile ilgili 

kurallara uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak 

yakılması,  satışa sunulan katı yakıtların "Satış İzin Belgeleri" nin kontrollerinin yapılması ve 

bu kömürlerin belirlenen kararlara uygunluğunun araştırılması amacıyla gerektiğinde ilgili 

kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar, numuneler alır ve müdahalede bulunur. 

(4) Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 

yetki devri doğrultusunda gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikayetlere 

istinaden gerektiğinde diğer ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili kılınan kurum kuruluşlar ile 

işbirliği ve koordinasyon içinde, mer’i mevzuatta belirlenen esaslara uyulup uyulmadığını 

denetler, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi 
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değerlendirme raporu hazırlatır, bu raporları inceler ve değerlendirir, Yönetmeliğin ihlalinin 

tespiti halinde Gürültü Şikayet Denetim/Tutanağı düzenleyerek karar alınmak üzere 

encümene gönderir ve yapılan iş ve işlemlerle ilgili hususları I. Hukuk Müşavirliği ile Mali 

Hizmetler Dairesi Başkanlığına bilgi verir. Yapılan denetim sonuçlarını Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne gönderir. 

 (5) Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarını hazırlar veya hazırlatır. 

(6) Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 

yetki devri doğrultusunda “Canlı Müzik İzni” alacak işyerleri için hazırlatılan “çevresel 

gürültü seviyesi değerlendirme raporu” nu inceler ve ilgili kuruma görüş bildirir. 

 (7) Kent içerisinde çevresel kirlilik etkileri yüksek olan, çevre ve toplum sağlığını 

olumsuz etkileyen kirletici sektörleri ve bunların çevresel etkilerini tespit eder, çevre 

envanteri ve çevre durum raporlarını hazırlar, belirli periyotlarda günceller.  

 (8) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarına dair meri mevzuatlar kapsamında; 

Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri 

doğrultusunda Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının yeniden değerlendirilmesi, 

depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir. Bu amaçla tesisler 

kurulmasını ve işletilmesini sağlar. Kurulan tesisleri ve depolama alanlarına izin verir, 

gerektiğinde iptalini yapar.  

 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve 

İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi düzenler ve denetler. 

 Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 

yetki devri doğrultusunda programlı, programsız veya şikayetlere istinaden izinli/izinsiz 

döküm yapılan alanları kontrol eder, mer’i mevzuatta belirlenen esaslara uyulup uyulmadığını 

denetler, yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde denetim tutanağı düzenleyerek karar alınmak 

üzere Encümene gönderir ve yapılan iş ve işlemlerle ilgili hususları I. Hukuk Müşavirliği ile 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bilgi verir. Yapılan denetim sonuçlarını Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir. 

Çevre kirliliğine neden olan atıklarla ilgili sorumluluk çerçevesindeki belediye, kurum ve 

kuruluşlara bilgi vererek mahsurların giderilmesini sağlar. 

 (9) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen çevre projeleri çalışmalarını yürütür. 

 (10) Gıda dâhil 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerin, her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarının ve Büyükşehir Belediyesi 

mülkiyetinde bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsat başvurularını 

mer’i mevzuata göre değerlendirir ve denetler. 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Yer Seçimi 

ve Tesis Kurma İzni başvurularını değerlendirir. İnceleme Kurulunun koordinasyonunu 

sağlar. Ruhsatlandırma ile ilgili değerlendirme raporu hazırlayarak Belediye Başkanı veya 

yetkilendirdiği kişiye karar verilmesi için gönderir. Yasal mevzuatta tanımlanmayan ancak 

büyükşehirlerde emsal uygulamaları olan CNG talebinin olması halinde değerlendirir. 

 Gıda dâhil 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerin, her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarının ve Büyükşehir Belediyesi 

Mülkiyetinde bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Hafta Tatili Ruhsatlarını verir ve denetler. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat ve Hafta Tatili İzin Belgelerinin harç bedelleri ile ilgili 

yıllık artış tekliflerini hazırlar.  

Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat örneklerini aylık olarak Bursa Sosyal 

Güvenlik İl Müdürlüğü’ ne ve ilgili ise ticaret siciline gönderir. 

(11) Görev alanına giren konularla ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş broşür, 

kitapçık vb.) vb. etkinlik ve organizasyonları yapar, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı 

platformlara (sempozyum, panel, fuar, vs.) katılır 

(12) Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 

yetki devri doğrultusunda; mer’i mevzuat gereğince; lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, 
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tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer 

yerlerde gerekli denetimleri yapar, kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin, 

atık yağlarını kanalizasyona dökmelerini önlemek amacıyla çevre lisanslı geri 

kazanım tesisleri ile veya Valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık 

sözleşme yapmalarını sağlar, buna ilişkin kayıtları Valiliğe bildirir, sözleşme 

yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygular.  

(13) Mer’i mevzuat doğrultusunda;  

a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili 

personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar. 

b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda 

kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve 

gizliliğin korunmasını sağlar. 

c) Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili 

diğer işlemleri yürütür 

d) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar 

e) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder 

ve işleyişini düzenler 

g) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve 

kapatma yazılarını hazırlar. 

 (14) Kalite sisteminin uygulamasını sağlar, süreçlerin iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapar.  

(15) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.  

(16) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 

(17) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin teminini 

sağlamak üzere ilgili iş ve işlemleri yapar, amacına uygun kullanımını sağlar.  

(18) Görev alanına giren konularla ilgili faaliyet raporunu ve performans bilgilerini 

hazırlar. 

  (19) Çalışma ortamını geliştirir ve iş güvenliğini sağlar, 

(20) Belediyenin çevre ile ilgili görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik 

yenilikleri takip ederek uygulanmasını sağlar.  

 (22) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. 

(22) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar. 

(23) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar 

(24) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

(21) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 9 - (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve 

belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.                                                                                           
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (2) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet, faaliyet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.                  

Tanımlar 

MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanını 

ı) Şube Müdürü: Birim Şube Müdürü, 

ij) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari 

personelini tanımlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı, Başkanlık 

Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.    

  (2) Bu yönetmelik, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun,10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi, 

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı  

MADDE 5- (1) Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanlığı’na Başkanlık 

Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlükleri’nden oluşmaktadır.  

(2) Şube Müdürlükleri, Başkanlık Olur’u ile hangi Daire Başkanlığı’na bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Olur’u ile Daire Başkanlığı’na bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığı’na geçer. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Daire Başkanlığı’na bağlı olan Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve 

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde kırsal 

bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve 

hizmet ile ilgili planlama, proje, uygulama ve koordinasyonu sağlar ve sonuçlandırır.  

(2) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığı’nı sevk, idare ve temsil 

eder. Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve 

ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili politikaları belirler, 

üst makam onayına sunar, onaylanan politikaların uygulanışını izler, personeline gerekli 

açıklamalarda bulunur. 

(3) Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini, 

çalışma koşullarını düzenler ve takip eder. 

 (4) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini sağlar. 

 (5) Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürleri’nin çalışmalarını, ilgili yasa ve 

yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını 

sağlar. 

 (6) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve 

gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamının sürekli olarak geliştirmesini sağlar. 

 (7) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar.  

 (8) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getirir.  

 (9) Daire Başkanlığı’nın faaliyet alanları ile ilgi çalışmalara ve vatandaş 

memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyetlere katkı koyar, tespit edilmiş stratejik hedef ve 

politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik 

çözümler üretir. 

 (10) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlar. 

 (11) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar.  

 (12) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun 

gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlar veya hazırlatır, çalışmaları izler, 

denetleme ve koordine edilmesini sağlar. 

 (13) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmaları yapar. 

 (14) Yatırımlarla ilgili yıl içinde plan, program ve bütçe taslağı yaparak ilgili Makama 

sunar. 

 (15) Görev alanına giren hizmetlerle ilgili olarak yapacağı her türlü harcamalarda 5018 

sayılı kanunda tanımlanan Harcama Yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

(16) Bağlı Müdürlüklerde 4734 ve 4735 sayılı ihale yasalarının amir hükümlerine 

göre, tarım ve hayvancılığı destekleme amacı ile yapılacak, her türlü faaliyet, hizmet, alt ve 

üst yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programının süresinde gerçekleşmesini 

sağlamak. 

(17) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; sorumluluk alanı içerisine giren 

konularla ilgili gerçekleştirilecek yapım, bakım-onarım ve her türlü alım işlerine ilişkin dosya 

tanzimini (proje, harita, plan, doküman, teknik ve özel şartnameler vb.) yapmak ve gereği için 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak göndermek.  
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(18) Denetimi yapılan işlerin geçici ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, 

fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemleri gerçekleştirmek. 

 (19) Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana 

hedeflere ulaşılması için çalışmalar yapar.        

(20) Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği 

periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt 

gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda 

düzenleyerek tanıtmak. 

(21) Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri’nin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre İhale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi görevlerini 

yürütmek. 

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı’na bağlı olarak yapılacak olan faaliyet, hizmet, tarımsal ve hayvansal üretimi 

destekleyici sistemler, her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, işin 

başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlar. Kırsal Hizmetler 

Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki “kırsal bölgelerde” aşağıda 

verilen konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak faaliyette bulunur. 

a) Tarımsal yapılar ve sistemlerle ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.   

 b) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi için projeler yapar ya da yaptırır.   

c) Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı 

projeler yapar ya da yaptırır.   

d) Hayvancılığı (tesis, makine ve ekipman yönünde) destekleme projeleri yapar yada 

yaptırır.   

 e) Yöresel zanaat ve geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi için makine, ekipman ve 

fiziki ortam sağlanması konusunda destekleme çalışmaları yapar yada yaptırır. 

f) Kırsal alanda hizmet sunum kapasitesini geliştirmek amacı ile ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği sağlar. Envanter çalışmaları yapar ya da yaptırır.   

 g) Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile gerçek veya tüzel kişilere (Kamu 

Kurum ve Kuruluşları, Kooperatifler, Birlikler, Dernekler vb.) ayni (Tarım ve hayvancılık ile 

ilgili malzeme, alet, ekipman, makine, tesis, sistem vb.) yardımlar yapar. 

(2) Yukarıda belirtilen konularda her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların projeye 

ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek. 

 (3) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla 

koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar. 

 (4) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar. 

 (5) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici 

ve kesin kabullerini yapar.  

 (6) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar. 

 (7) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının 

yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına 

uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar. 

 (8) Birim ile ilgili tespit edilmiş stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar. 

 (9) Birimde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. 

 (10) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur ve 

çözümler üreterek sonuçlandırılmasını sağlar. 

 (11) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlar. 

 (12) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlar, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde gönderir. 
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 (13) Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine 

yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme 

çalışmalarının yapılması sağlanır. 

 (14) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır. 

 (15) Birim ile ilgili yazışmaların yapılması sağlanır. 

 (16) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını 

sağlar. 

 (17) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar, güncellenmesini sağlar ve personeli 

bilgilendirir. 

 (18) Müdürlükte çalışan personelin birinci Sicil Amiri olup, başarı ve performans 

değerlendirmesini yapar. 

 (19) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin 

Disiplin Amiri olarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar. 

 (20) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımı sağlanır. 

 (21) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve 

Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunulur. 

 (22) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin 

alınması sağlanır. 

 (23) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma 

raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir. 

 (24) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

 (25) Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

 (26) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 

 (27) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasının 

kontrolünü sağlar. 

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı’na bağlı olarak yapılacak olan; tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, 

destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi 

konularda her türlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya 

denetlenmesini sağlar. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları 

dâhilindeki “kırsal bölgelerde” aşağıda verilen konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak 

faaliyette bulunur. 

a) Tarım ürünleri yetiştiriciliği ve verim artırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile 

ilgili projeler yapar ya da yaptırır.         

 b) Hayvancılığı (yetiştiricilik yönünden) teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapar 

ya da yaptırır.   

c) Tarım ve hayvancılık konusunda eğitim ve yayım çalışmaları yapar ya da yaptırır. 

Fuar, kongre ve seminerlere katılım sağlar.    

d) Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler 

yapar ya da yaptırır.   

e) Coğrafi ve elektronik veri tabanı, envanter çalışmaları yapar yada yaptırır.  

f) Yöresel zanaat ve geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi için eğitim ve kurs 

çalışmaları yapar ya da yaptırır.   
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g) Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile gerçek veya tüzel kişilere (Kamu 

Kurum ve Kuruluşları, Kooperatifler, Birlikler, Dernekler vb.) ayni (Tarım ve hayvancılık ile 

ilgili tohum, fide, fidan, canlı hayvan, gübre vb.) yardımlar yapar. 

(2) Yukarıda belirtilen konularda her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların projeye 

ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar, denetler. 

 (3) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla 

koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar. 

 (4) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar. 

 (5) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici 

ve kesin kabullerini yapar. 

 (6) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesapları yapar. 

 (7) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının 

yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına 

uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar. 

 (8) Birim ile ilgili tespit edilmiş stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar. 

 (9) Birimde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. 

 (10) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur ve 

çözümler üreterek sonuçlandırılmasını sağlar. 

 (11) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığı’na sunulmasını sağlar. 

 (12) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlar, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde gönderir. 

 (13) Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine 

yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilir, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme 

çalışmalarının yapılması sağlanır. 

 (14) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır. 

 (15) Birim ile ilgili yazışmaların yapılması sağlanır.. 

 (16) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını 

sağlar. 

 (17) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personeli 

bilgilendirir. 

 (18) Müdürlükte çalışan personelin birinci Sicil Amiri olup, başarı ve performans 

değerlendirmesini yapar. 

 (19) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin 

Disiplin Amiri olarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar. 

 (20) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun 

kullanımı sağlanır. 

 (21) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve 

Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunulur. 

 (22) Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 

 (23) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 

 (24) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin 

alınması sağlanır. 

 (25) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma 

raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir. 

 (26) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir. 

 (27) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 
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 (28) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasının 

kontrolünü sağlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 9- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü 

ve Belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür.  

 



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı  1/13 

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, 

çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamaktır.  

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, 

yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, bağlı 

birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil 

esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 -  (1) Bu Yönetmelikte;  

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini,   

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini, 

            d) Genel Sekreter Yardımcısı: Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının bağlı 

bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını, 

e) Daire Başkanlığı: Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığını, 

f) Şube Müdürlüğü: Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini, 

g) Kültür Sanat Kurulu (KSK): Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Danışma 

Kurulunu 

g) BBB. Şehir Tiyatrosu: Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 

gösteren Şehir Tiyatrosu’nu,  

h) Sanat Yönetmeni: BBB Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmenini  

ı) BBB Orkestra/İcra/Sanat toplulukları: Orkestra Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği sanat toplulukları, Çalgıcı Mektebi ve 

Büyükşehir Belediye Bandosunu, 

i) Şef/Bölüm Başkanı: Orkestra Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 

BBB. Orkestra/İcra/Sanat toplulukları Şef/Bölüm Başkanlarını, 

j) Sanatçı: Daire Başkanlığı bünyesinde görevli tüm memur, sözleşmeli ve diğer 

sanatçı personelini, 

                  k) Çalışan Personel: Müdürlükler bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli 

personel ve diğer personeli, 

l) Bursa Araştırmaları Merkezi (BAM): Kütüphaneler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet gösteren Bursa Araştırmaları Merkezi’ni;  

m) BAM Koordinatörü: Bursa Araştırmaları Merkezi Koordinatörünü ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

 MADDE 4 – (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı 

Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 
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(2) Bu yönetmelik 10.07.2014 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 5 – (1) Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; 

Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte, ilgili Daire Başkanlığına geçer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Ortak hükümler 

MADDE 6– (1) Bu yönetmelikte sayılmayan diğer Kanun, Tüzük, Yönetmelik, 

Genelge vs. ile görev ve sorumluluk tevdii edilmiş çeşitli konularda, Daire Başkanı personeli 

sevk ve idare ederek bu görev ve sorumluluğu eksiksiz ve zamanında yerine getirmek 

zorundadır.   

MADDE 7– (1) Bu yönetmeliğin 3. maddesinde sayılan yetkililer, Kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap 

verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere her türlü tedbirleri almak zorundadır. 

MADDE 8– (1) Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının teşkilat yapılarına göre 

görevler birleştirilerek,  bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütüleceği gibi bu alt 

birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir.  

Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9 - (1) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans 

Programı çerçevesinde koordine etmek. 

(2) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak 

yapılmasını sağlamak. 

(3) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim 

ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç 

kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek. 

(4)Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve bağlı 

bulunduğu makama sunmak, astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş 

faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak. 

(5) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, bağlı 

birimlere tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak 

hedefler ve standartlar belirlemek, kaynakları verimli ve doğru işlerde kullanmak. 

(6) Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve 

nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak 

ve uygulamak. 

(7) Başkanlığın hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, Daire Başkanlığı 

personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, denetlemek, görev ve 

sorumluluklarının yürütülmesini sağlamak. 

(8) Gider bütçe taslağını, performans programı, faaliyet raporu ve stratejik planını 

hazırlayıp başkanlığa sunmak. 

(9) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve 

uygulanmasını sağlamak. 

(10) İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak. 

(11) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak. 
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(12) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak 

ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak. 

(13) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar 

yapılmasını sağlamak. 

(14) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum 

içinde çalışılmasını sağlamak. 

(15) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, 

personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak. 

(16) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, 

motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak. 

(17) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak. 

(18) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

(19) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütmek. 

Kültür ve Sanat Kurulu 

MADDE 10 - (1) Kurul; Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı, Başkanlığa bağlı Şube 

Müdürleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Danışmanı, Basın Halkla İlişkiler 

Şube Müdürü ile Daire Başkanlığınca önerilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 

eğitim, bilim, kültür, sanat ve iletişim konuları ile ilgili faaliyet gösteren personel, kişi ve 

kurum temsilcilerinden oluşur.  

(2) Daire Başkanlığınca önerilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 

eğitim, bilim, kültür, sanat ve iletişim konuları ile ilgili faaliyet gösteren personel, kişi ve 

kurum temsilcilerinin görev süresi 1 yıldır. Üyeler tekrar seçilebilir.  

(3) Kültür ve Sanat Kurulu; Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı, başkanlığında ayda 1 

kez, gerektiğinde 2 kez toplanır. Toplantı gün ve saatleri, Daire Başkanlığınca belirlenerek 

kurul üyelerine bildirilir. Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere toplantılara gündem 

uyarınca uzman kişi ve kurum temsilcileri davet edilebilir. Uzmanlık gerektiren konularda bir 

kurul üyesinin başkanlığında alt danışma kurulları oluşturulabilir. 

(4) Kurulun gündemi; Madde 3’de tanımlanan birimlerin danışmak üzere havale ettiği 

ve/veya Daire başkanlığının önerdiği konulardan oluşur. Kurul mevcut gündemiyle 

toplandığında üyeler, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili olarak Kurula öneriler getirebilir.  

           (5) Kurul üyeliği bir onur üyeliği olup, gönüllülük esasına göre yapılır. Kurul üyelerine 

herhangi bir imtiyaz sağlanmaz.  

(6) Kurul, danışma organı olup kararları tavsiye niteliğindedir. Toplantı kararlarında 

çoğunluk aranmaz. 

(7) Kurulun sekretaryasını, Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü yürütür.  

(8) Kurul, toplantılarını Daire Başkanlığının belirleyerek bildireceği mekânlarda 

yapar. 

Kültür ve Sanat Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11 - (1) Madde 3’de tanımlanan birimlerin talebi doğrultusunda yerel 

kültürün korunmasına ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmak. 

(2) Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda; eğitim, bilim, kültür ve sanat alanında 

danışmanlık yapmak.  

(3) Daire Başkanı’nın talebi doğrultusunda; kent genelinde Daire Başkanlığı ve/veya 

diğer kuruluşlarca düzenlenen kültür, sanat, etkinlik ve uygulamalarıyla ilgili 

değerlendirmeler yapmak.  

(4) Daire Başkanı’nın talebi üzerine; Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi 

planlanan kültür/sanat etkinliklerinin takvime bağlanması ve yıllık çalışma programının 

hazırlanması konusunda tavsiye kararı almak. 
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(5) Daire Başkanı’nın talebi üzerine; çeşitli konularda kent genelinin zengin kültür 

birikiminin araştırılıp incelenmesini sağlamaya yönelik tavsiye kararları almak. 

(6) Madde 3’de tanımlanan birimlerin talebi doğrultusunda; incelenmek üzere 

gönderilen eserlerin yayımlanması konusunda görüş ve önerilerde bulunup, tavsiye kararı 

almak. 

(7) “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mekânların İşleyiş Ve Tahsis 

Yönetmeliği” uyarınca bağlı kültür merkezi, mekân, salon ve galerilerin tahsisleri konusunda 

görüş ve önerilerde bulunup, tavsiye kararı almak. 

Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 12 - (1) İl düzeyinde Kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlamak ve 

uygulanmasını sağlamak. 

(2) İl düzeyinde bağlı kültürel mekânların tahsis ve işleyiş çalışmalarını yürütmek. 

 (3) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, 

korumak, yaşatmak için çalışmalar yapmak. 

(4) Kültür Merkezleri ve Sanat Galerilerinin açılmasını teklif etmek, bunlara ilişkin 

hizmetleri yürütmek. 

(5) BBB. Şehir Tiyatrosu’nun idari hizmetlerini, ilgili mevzuatlar uyarınca atanan bir 

Sanat Yönetmeni, gereği kadar yardımcı ve personel aracılığı ile yürütmek. Şehir Tiyatrosu 

faaliyetlerinde görüşlerine başvurmak amacıyla başkanlık makamının onayıyla 

Danışma/Sanat Kurulları oluşturmak. 

(6) Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla sanatsal 

etkinlikler, geziler, turneler ve festivaller düzenlemek. 

(7) Milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler,  gösteriler, yarışmalar,  

sesli ve görüntülü çalışmalar yapmak. 

(8) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla 

İşbirliği yapmak.  

(9) Halk kültürleri, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenekleri, giyim, kuşam, süsleme ve 

benzeri bütün dallarında araştırma, derleme ve incelemeler yapmak. 

(10) Kent genelinde kültürel bilincin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve 

projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek. 

(11) Kültür ve sanat alanında nitelikli ve üretken sanatçıları desteklemek. 

(12) Kentte kültür ve sanat alanında düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunacak 

organizasyonlar düzenlemek. 

 (13) Kentimizin turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası, turistik özellikleri ve 

değerleri konusunda, yerel – ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak, bu 

maksatla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, 

gösteri, kermes vb. etkinliklerde tanıtım stantları açmak ve bu gibi etkinliklere katılım 

sağlamak; 

(a) Gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve 

dağıtmak. 

(b) Turizm ve tanıtım amaçlı kitap, dergi, gazete, broşür vb. yayınlar hazırlamak, 

hazırlatmak, yayınlamak ve yayınlatmak. 

(c) Görsel medyadan destek almak, belgesel filmler hazırlamak, yaptırmak veya satın 

almak ve kentlilerin bu faydalanmasını sağlamak. 

(14) Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Kış ve Kayak 

Turizmi, Deniz ve Tatil Turizmi, Kongre ve İş turizmi, Termal Turizm, Yayla, Kamp, 

Dağcılık ve Doğa Turizmi gibi turizmin tüm alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde 

etmesi amacıyla, her tür tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapmak, buna yönelik etkinlikler 

düzenlemek. 
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(15) Kent Rehberliği hizmetleri sunmak, kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik 

değerlerini tanıtıcı turlar ve geziler düzenlemek. 

(16) Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.  

(17) “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mekânların İşleyiş Ve Tahsis 

Yönetmeliği” uyarınca, bağlı kültür merkezi, mekân, salon ve galerilerin tahsislerini yapmak. 

Tahsislerde görüşlerine başvurmak amacıyla başkanlık makamının onayıyla danışma/seçici 

kurullar oluşturmak. 

(18)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili 

yapılacak danışmanlık, proje/uygulama hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. 

gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje/uygulama hizmet alım 

sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak. 

(19)  İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile hedef kitle arasında koordinasyon sağlamak, 

Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve 

konusunda uzman kişilerin katılımları ile Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak 

yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek. 

(20) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan 

yönlerine yönelik çözüm üretmek. 

(21) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak. 

(22) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak. 

(23) Faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütmek.  

(24) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak. 

(25) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

(26) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Şehir Tiyatrosu’nun görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 13 - (1) Kültürümüzü yurt ve dünya çapında yaygınlaştırarak tanıtmak için 

teknik ve estetik düzeyi yüksek, nitelikli yerli oyunlar sahneleyerek ulusal değerlerimizi 

evrenselleştirmek, bunun yanı sıra dünya tiyatro edebiyatının nitelikli oyunlarını tanıtarak 

seyircilerini evrensel bir kültür ortamında buluşturup tanıştırmak. 

(2) Türk dili ve edebiyatının gelişmesine tiyatro yolu ile katkıda bulunmak, yaşayan 

Türkçeyi dil ve fonetik kurallar çerçevesinde en doğru ve kulağa hoş gelen bir üslupta 

seslendirerek ülke çapında dil ve konuşma bütünlüğü sağlamak. 

(3) Oyun yazarlığını özendirmek ve geliştirmek. Ulusal tiyatro repertuarı oluşumuna 

katkıda bulunmak. Yerli oyunları çağdaş bir anlayışla sergileyerek ülke dışında tanıtmak. 

(4) Yurt içi ve yurt dışı turneler düzenleyerek tiyatroyu yaygınlaştırmak, yabancı 

tiyatrolar ve tiyatro insanları ile ilişkiler kurup geliştirmek. 

(5) Gençlere ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapmak, oyunlar sergilemek. 

(6) Tiyatro Sanatı ile ilgili yayınlar yapmak. Geleceğin tiyatrosunu biçimlendirecek 

kurs, seminer ve açık oturumlar düzenlemek. 

(7) Yarışma, şenlik ve festivaller düzenlemek, mevcut yarışma; şenlik ve festivallere 

katılmak.  

(8) Hizmet içi eğitim programları düzenleyerek çalışanların teorik, teknik ve estetik 

düzeylerinin sürekli iyileşmesini ve gelişmesini sağlamak. 

Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni’nin görev yetki ve sorumlulukları 
MADDE 14 - (1) Sanat Yönetmeni, Şehir Tiyatrosu sanatçı kadrosunda olup, 

İdarecilik görevinde yetkin adaylar arasından Daire Başkanlığının önerisi, Belediye 

Başkanının onayıyla atanır.  
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(2) Şehir Tiyatrosu'nun bütün sanatsal üretim ve çalışmalarını düzenlemek, sanat 

disiplinini sağlamak. 

(3) Şehir tiyatrosunun taslak bütçesini hazırlayarak, Şube Müdürlüğüne sunmak. 

(4) Daire Başkanlığının önerisi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile Türkiye ve dünya’da 

uygun düzeydeki festival, şenlik vb. sanat gösterilerine katılım, bu tür şenlik ve festivallerin 

Bursa’da düzenlenmesi, yurtiçi, yurtdışı turneler yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

(5) Yıllık repertuara alınmasını uygun bulduğu oyunları, telif haklarının sınırlarını, 

yönetmenlerini ve tasarım gruplarını Şube Müdürünün bilgisi ile Daire Başkanlığına önermek. 

(Yeni dönem repertuarı her yıl Haziran ayı içinde belirlenir. Sanat Yönetmeni tarafından 

önerilen oyunlar, telif haklarının sınırları, yönetmenleri ve tasarım grupları Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kararı ile kesinleşir.) Kesinleşen oyunların yönetmen prova ve prömiyer 

tarihlerini ve hangi sahnede ne kadar süre oynanacağını belirlemek.  

(6) Şehir Tiyatrosu’na alınacak sanatçı, konuk sanatçı ve stajyer sanatçıların kabul 

koşullarını düzenlemek, unvan ve niteliklerini saptayarak, ilgili birimlerin onayına sunmak. 

Sanatçıların yılsonu başarı değerlendirmelerini yapmak. 

(7) Şube Müdürünün bilgisi, Daire Başkanının onayıyla yasalara uygun biçimde 

yerli/yabancı sanatçı, yönetmen, dekoratör, kostümcü, eğitimci gibi tiyatro adamlarını ve 

ihtiyaç duyulduğunda yardımcı oyuncu, kulis ve sahne çalışanlarını davet 

etmek/görevlendirmek. Bu kişilerin ücret, yolluk, konaklama ve iaşe giderlerinin onayı için 

teklifini şube Müdürlüğü aracılığı ile Daire Başkanlığına sunmak. 

      Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 15 - (1) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve 

geliştirmesini sağlamak.  

(2) Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek.  

(3) Kişilerin bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve boş zamanlarını değerlendirmek 

için kütüphanelerde bulunan kitap ve diğer bilgi kaynakları ile görsel işitsel tüm 

materyallerden yararlanmalarını sağlamak.  

(4) Kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi, yeni kütüphane açma çalışmalarını 

yürüterek sonuçlandırılmasını sağlamak. 

(5) Somut olmayan kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması 

kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak. 

(6) Kentin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturmak 

ve hizmete sunmak. 

(6) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki 

diğer kamu kurumları, eğitim-öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü 

kişilerle işbirliği yapmak.  

 (7) Ulusal ve uluslararası anlamda kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip 

etmek,  uygulanabilecek olanları uygulamak.  

(8) Kütüphanelerde yapılacak olan kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmek. 

(9) Bursa Araştırmaları Merkezi çalışmalarının yürütülmesi sağlamak. 

(10)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili 

yapılacak danışmanlık, proje/uygulama hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. 

gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje/uygulama hizmet alım 

sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak. 

(11)  İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile hedef kitle arasında koordinasyon sağlamak, 

Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve 

konusunda uzman kişilerin katılımları ile koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak 

yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek. 
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(12) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan 

yönlerine yönelik çözüm üretmek. 

(13) Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak  

(14) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak 

(15) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak. 

(16) Faaliyetleri Kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek.  

(17) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak 

(18) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

      (19) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek. 

Bursa Araştırmaları Merkezi’nin görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 16 -  (1) Bursa Araştırmaları Merkezi faaliyetlerini bir alt birim olarak 

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütür. Aşağıda ana başlıklarla tanımlanan 

görevleri yapmakla yükümlüdür. 

(2) Bursa’nın süregelen, kaybolmaya yüz tutmuş ya da yitip gitmiş somut ve somut 

olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar yapmak, yayın haline getirmek ve bu değerleri 

gelecek kuşaklara aktarmak. 

(3) Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen projelerde Uludağ Üniversitesi 

akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde çalışmak. 

(4) Kent Belleği oluşturulması çalışmalarına destek olmak.  

Bursa Araştırmaları Merkezi Koordinatörü’nün görev  yetki ve sorumlulukları 

MADDE 17 - (1) Bursa Araştırmaları Merkezi bünyesinde yayımlanacak kitapların 

konularının tespit edilmesi, araştırmaların ve kitapların teknik hazırlıklarının yapılmasını 

sağlamak. 

(2) Sözlü tarih çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. 

(3) Hazırlanan kitapların tanıtım toplantılarının organize edilmesini sağlamak. 

(4) Bursa’nın tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı ile ilgili fotoğraf ve belge arşivi 

oluşturmak. 

(5) Bursa Araştırmaları Merkezinin çalışmaları doğrultusunda gönüllülerin 

çalışmalarını koordine etmek. 

(6) Bursa’nın köylerinde soyut ve somut kültürel miras çalışmalarının yürütülmesini 

sağlamak.  

(7) Köylerde tespit edilen konularla ilgili alan çalışmaları yapılmasını ve bu konularda 

kitapların hazırlanmasını sağlamak. 

Müzeler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 18 - (1) Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren birimlerde, görev ve 

sorumluluk dâhilindeki mekân ve fiziki alanlarda çalışmaların yürütülmesini sağlamak.  

 (2) İnsanlığın soyut ve somut kültürel mirasını oluşturan yazılı ve görsel malzemeleri 

etüt, eğitim ve bedii zevki arttırmak amacıyla korumak, araştırmak, anlatmak ve kar amacı 

gütmeksizin sergileyerek, kültürel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yerel, ulusal ve 

uluslararası sergi, gösteri, seminer, eğitim çalışmaları, şenlikler vb. çalışmalar yapmak. 

(3) Tüm müzecilik faaliyetlerini, T.C. Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

hazırlanan “Özel Müzeler ve Denetimleri” ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler İç 

Hizmetler Yönetmeliği hakkındaki mevzuatlarda yer alan hususlar uyarınca yürütmek. 

(4) Müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesi ile yeni müze açma çalışmalarının 

kontrolü, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

(5) Müze koleksiyonlarında yer alan taşınır kültür varlıkları ve müze teşhire konu 

demirbaşların envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması 
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korunması, temizliği, tanıtımı ve güvenlik tedbirlerinin alınması çalışmalarıyla birlikte teşhir 

edilen eserlerin konservasyon veya restorasyon gerektirenleri ilgili birime rapor ederek 

gerekli çalışmaları ve çalışmaların takibini yapmak. 

(6) Müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesi çalışmalarına yönelik olarak müzelere 

kazandırılması planlanan eser, eşya ve/veya malzemelerin, alınıp alınmayacağına karar 

vermek. Alınması durumunda Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli 

çalışmaları yapmak.  

(7) Müzelere bağış, satın alma ve devir yoluyla girişi yapılan, envanter ve demirbaş 

değeri olan malzemelerin ayniyat işlerini “Taşınır Mal Yönetmeliği” ve ilgili mevzuat 

doğrultusunda yürütmek. 

(8) Ulusal ve Uluslararası anlamda müzecilik adına yapılan yenilikleri takip ederek 

ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve müzelerde bulunan eserlerle ilgili bilimsel ve 

mesleki çalışmaları teşvik etmek. 

(9) Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren birimlerde; film ve fotoğraf çekilmesi, kayıt 

alınması, bilimsel ve mesleki çalışmalar yapılmasına ilişkin hususlarda Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın ilgili yönergeleri uygulanır. 

(10) Toplumumuzda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra özellikle 

çocukların ve gençlerin bilime olan meraklarını arttırarak, teknolojiyi daha doğru 

kullanmalarını sağlamak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası kamp, kurs, seminer, 

konferans, eğitim programları, gösteriler, sergiler, şenlikler vb. çalışmaları yürütmek. 

(11) Müdürlüğe bağlı;  açık hava müzesi niteliğindeki arkeolojik sit alanlarında da 

müzecilik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmaların yürütülmesini 

sağlamak. 

(12) Müzelerde yapılacak etkinliklerde, müze yapısının, içindeki eşyaların, eserlerin, 

estetik bütünlüğünün ve varsa sahip olduğu tarihi dokusunun zarar görmesini engelleyecek 

tedbirler almak veya alınmasının gerekliliği hususunu ilgili birime raporla bildirmek. 

(13) Müzelerde çalışma gün ve saatlerinin tespitini yapmak. Müzelerin ziyarete açık 

olduğu gün ve saatler dışında istisnai durumlarda ziyarete açılması durumunda, ziyaretin bağlı 

olunan Daire Başkanlığının yazılı talimatı doğrultusunda, görevlendirilen personel refakatinde 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

(14) Külliyeler ve Müzeler ile ilgili basılı ve görsel tanıtım materyallerinin yanı sıra 

özel tanıtım filmleri, CD ler, müzikli ve anlatımlı multivizyon gösterilerine yönelik 

çalışmaların çok dilli olarak yapılması faaliyetlerini yürütmek ve gerektiğinde yapılan 

çalışmalara destek sağlamak. 

(15)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili 

yapılacak danışmanlık, proje/uygulama hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. 

gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje/uygulama hizmet alım 

sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak. 

(16)  İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile hedef kitle arasında koordinasyon sağlamak, 

Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve 

konusunda uzman kişilerin katılımları ile koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak 

yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek. 

(17) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan 

yönlerine yönelik çözüm üretmek. 

(18) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak 

(19) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak. 

(20) Faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütmek.  

(21) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak 

(22) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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(23) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol 

etmek.  

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 19 – (1) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen 

görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

(2) Daire Başkanlığından gelen evrakların ilgili personele havalesini ve birimi ile 

ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın Müdürlük görev ve yetki alanına 

giren proje yatırımlarının Belediye’nin stratejik planı,  nazım plan, ilgili kanun, yönetmelik ve 

ilke kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda zamanında 

bitirilmesini sağlamak. 

(4) Belediye sınırları içerisinde, Bursa kentinin ihtiyaçları doğrultusunda Belediye 

stratejik planı ve bütçesi çerçevesinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

ortaya çıkarılması, korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması çalışmalarını yürütmek; 

tarihi kültürel mirası koruma projelerinin fizibilite, müşavirlik, proje yapımı, mesleki 

kontrollük işlerinin yapımını sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; onaylı 

projelerin uygulamasını yapmak/yaptırmak ya da uygulanmak üzere Belediye’nin ilgili 

birimlerine yönlendirmek; yapım ihalesi, yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ile 

revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde projelerin revize 

edilmesini sağlamak.  

(5) Belediye sınırları içerisinde Bursa kentinin ihtiyaçları doğrultusunda sahip olduğu 

kültür varlıkları (taşınmaz ve taşınabilir) ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin teşhiri, 

tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılması amacıyla yapılacak yapıların 

projelerinin hazırlanmasını sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; onaylı 

projelerin uygulamasını yapmak/yaptırmak ve mesleki kontrollük işlerinin yapılmasını 

sağlamak.  

(6) Belediye sınırları içerisinde Bursa kentinin ihtiyaçları doğrultusunda, 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirlenen kentsel sit alanları ile 

koruma alanlarında, Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararları ve 

koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz 

kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme 

ve benzeri mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, 

sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak 

dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik cephe 

sağlıklaştırma, cadde, yaya yolları ve meydan düzenleme projeleri, kentsel tasarım projeleri 

ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projenin hazırlanmasını sağlamak; 

ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; onaylı projelerin uygulamasını 

yapmak/yaptırmak ve mesleki kontrollük işlerinin yapılmasını sağlamak.  

 (7) Belediye sınırları içerisinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında tanımlanan sit (kentsel, arkeolojik) ve kültür varlığı (tarih öncesi ve 

tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da 

tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan 

yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar) statüsünde olan, 

tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapı ile müştemilatlarının 

projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu projelerin uygulamasını yapmak/yaptırmak.  

(8) İlgili kurum ve kuruluşların izinleri ile bu kurumlarla yapılacak protokol vb. 

işlemler doğrultusunda ören yerlerinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının 

bulundukları alan veya yakın çevrelerinde arkeolojik araştırma kazıları ve kurtarma 

kazılarının yapılmasını sağlamak üzere destek vermek, yapmak veya yaptırmak. 
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 (9) Belediye sınırları içerisinde Bursa kentinin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel sit 

alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki 

diğer yapıların oluşturduğu tarihi kent dokusunu gösteren alanlarda tüm kent mobilyaları, 

tanıtım, bilboard ve yönlendirme tabelaları vb. elemanları seçmek, projelerinin hazırlanmasını 

sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; onaylı projelerin uygulamasını 

yapmak/yaptırmak. 

 (10) Belediye sınırları içerisinde kültür varlığı yapılar ile koruma alanları ve sit 

alanlarında bulunan, tehlike arz eden maili inhidam durumundaki yapıların fen raporlarını 

düzenleyerek ilgili kurumlara ve birimlere iletilmesini sağlamak. 

(11) Taşınır, taşınmaz kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasların 

tanıtımına yönelik kitapçıkları hazırlamak/hazırlatmak ve yayınlamak. 

(12) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanterinin hazırlanması 

ve/veya hazırlatılması, yayınlanması ile Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren tarihi 

miras bilgi sisteminin geliştirmek. 

(13) Koruma amaçlı projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme 

çalışmalarının sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak. 

(14)  İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyon sağlamak, 

Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve 

konusunda uzman kişilerin katılımları ile gerçekleştirilen Koruma Koordinasyon toplantılarını 

organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek. 

(15)  Koruma çalışmalarında halk katılımını sağlamak, halkın koruma konusundaki 

duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda 

çalışmalar yapmak, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirmek. 

(16) Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili 

yapılacak hizmet alımı işleri, mal alımı işleri ve uygulama işlerine yönelik; satın alma usulü 

ile yapılacak olan işlerin satın alma belgelerini (Teknik Şartname, yaklaşık maliyet vb.) 

hazırlamak.  

(17) Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili 

yapılacak hizmet alımı işleri, mal alımı işleri ve uygulama işlerine yönelik; ihale usulü ile 

yapılacak olan işlerin ihale dosyalarını (Teknik Şartname, yaklaşık maliyet vb.) hazırlamak. 

(18) İhale işlemlerini yürütmek ve sonlandırmak için ihale komisyonu ile birlikte 

çalışmak. 

(19) İhale ve satın alma dosyalarını ilgili birime göndermek, proje/uygulama hizmet 

alımı sürecini takip etmek, hakediş dosyası, iş bitirme belgesi, ilişiksizlik için gereken belge 

vb. belgelerini hazırlamak. 

(20) Yapımı gerçekleştirilen imalatların projeye uygun ve mevzuata uygunluğunu, işin 

başlangıcından bitimine kadar denetlemek. 

(21) Yapımı gerçekleştirilen imalatları kullanıma hazır hale getirmek. 

(22) İşin Geçici ve Kesin Kabulünü yapmak. 

(23) Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren onaylı projelere istinaden yapı 

ruhsatı için gerekli belgeleri sağlayarak, yapı ruhsatına başvurusunda bulunmak. 

(24) İnşaatı tamamlanan yapıların kullanma izni başvurularını yapmak. 

(25)İmalatı tamamlanmış işlerin kesin hakediş dosyalarının hazırlanarak Kesin 

Hesaplarını yapmak. 

(26) Başkanlık Makamınca yapılan kurumlar arası protokoller vb. işlemlere göre işlem 

yapmak. 

(27) Belediyemizce denetimi yapılacak olan yapılarda T.U.S. görevlerini üstlenmek. 

(28)  Yapılan imalatların uygulama safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen 

işlerin sözleşme eklerine, Koruma İlkeleri ve Standartları ile Fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak ve iş programına sadık kalınarak, süresinde bitirilmesini sağlamak. 
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(29) Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili; 

yapılacak yap-işlet-devret ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak, 

gerekli görülen durumlarda ilgili kurum, kuruluş ve mülk sahipleri ile protokol hazırlanmasını 

sağlamak. 

(30)  Belediye toplam kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem 

çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını 

sağlamak; süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

(31) Kurum ve veya vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; 

tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve 

aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek. 

(32) Şube Müdürlüğünün yürüttüğü işler ile ilgili tüm şikayetlerin 

değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak. 

 (33) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, 

yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. takibini yapmak güncellenmesini sağlamak ve personelini 

bilgilendirmek. 

(34) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak. 

(35) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 

personelinin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. 

(36) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin 

alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen periyodik toplantılarda 

çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmek. 

(37) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire 

Başkanlığına sunulmasını sağlamak. 

(38) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik 

hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, 

uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, 

aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 

 (39) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde 

olmak. 

(40) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlamak. 

(41) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak. 

(42) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına 

uygun kullanımını sağlamak. 

(43) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmek. 

(44) Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan Bursa Alan Başkanlığı bünyesinde 

gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme 

çalışmaları kapsamında başvuru dosyasının hazırlanması/hazırlatılması, gerekli yönetim 

planlarının hazırlanması/hazırlatılmasını sağlamak, süreci takip etmek, kurum içi ve dışında 

koordinasyonu sağlamak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan alanlarda izleme 

sürecini yönetmek, alanlara yönelik onaylanmış olan Yönetim Planı çerçevesinde protokol 

vb. işbirlikleri, fiziksel müdahalelere yönelik faaliyetler (bakım-onarım, projelendirme, 

uygulama, bütçe vb.), tanıtıma yönelik faaliyetler (eğitimler, geziler, turistik faaliyetler, 

festivaller, medyanın kullanımı vb.), yaşam kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler 

konusunda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak raporlar oluşturmak, dünya mirası ile 

ilgili etkinlikler, toplantılar vb. düzenlemek, bu etkinliklere katılım sağlamak, Alan 

Başkanlığı’nın sekretarya hizmetini yürütmek 

Orkestra Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları 

 MADDE 20 – (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan 

Orkestra/İcra/Sanat topluluklarını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, 
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müdürlüğe bağlı personeli yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına 

gayret etmek, eğitim, öğretimin disiplin içerisinde yapılmasını sağlamak, tüm bunlar yaparken 

kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet etmek. 

 (2) Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde İdari Büro Birimi, Türk Sanat Müziği 

Bölüm Başkanlığı, Türk Halk Müziği Bölüm Başkanlığı, Bando Şefliği, Çalgıcı Mektebi, 

Karagöz Halk Dansları Topluluğu Bölümlerinde yer alan müdürlük personelinin organizasyon 

ve görev tanımları kapsamında; görev yetki ve sorumlulukları dâhilinde çalışmalarını 

sağlamak. 

            (3) Kentimizin müzik değerleri konusunda, yerel – ulusal ve uluslararası kamuoyunda 

farkındalık oluşturmak, bu maksatla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen konser, festival, 

yarışma, gösteri vb. etkinliklere katılım sağlayıp, tanıtımını gerçekleştirmek. 

(4) Kentimizin müzik, sanatsal değerlerini tanıtmak, yapılan etkinlikleri geniş kitlelere 

duyurmak amacıyla,  işitsel ve görsel medyadan destek almak, broşür, tanıtım filmleri vb. 

yapmak, yaptırmak, satın almak, yayınlamak, yayınlatmak.  

 (5) Müdürlüğün çalışma alanına giren tüm faaliyet ve etkinlikler ile ilgili 

Üniversiteler, Eğitim Kurumları, Meslek Odaları, Kamu Kurumları, Özel Kuruluşlar, 

Vakıflar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çeşitli ulusal ve uluslararası birimler, 

kurumlar arası koordinasyon, işbirliği anlaşmalarını ve programlarını sağlamak. 

(6)Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Orkestra/İcra/Sanat 

topluluklarının idari hizmetlerini, ilgili mevzuatlar uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

tarafından, Sanatçılık/idarecilik görevinde olumlu sicil almış olanlar arasından atanan bir 

Bölüm Başkanı, ihtiyaç duyulduğu kadar Bölüm Başkan Yardımcısı ve personel aracılığı ile 

yürütmek.  

(7) Konser, gösteri, eğitim faaliyetleri vb. etkinlikler için görüşlerine başvurmak 

amacıyla başkanlık makamının onayıyla Danışma/Sanat Kurulları oluşturmak. 

(8) Müdürlüğün görevleri dahilindeki konser, gösteri, eğitim vb. faaliyet ve etkinlikleri 

kapsamında yer alan ve hedef kitlesi olan hemşehri, sanatseverler ile müdürlük arasındaki  

koordinasyonu sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu 

kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile etkinlik ve faaliyetleri 

organize ederek ortak yürütülen çalışmaları takip etmek. 

(9)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili 

yapılacak danışmanlık, proje/uygulama hizmet alımı ihalelerine ilişkin, proje/uygulama 

hizmet alım sürecini gerçekleştirmek, denetlemek, bununla ilgili süreci takip etmek. 

Orkestra İdari Büro görev, yetki ve sorumlulukları 

            MADDE 21 – (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde 

İdari Büro hizmetlerini yürütmek. 

(2) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, müdürün koordinasyonu 

ve bilgisi, idari büro şefin kontrolü dahilinde personelin rutin olan olmayan, planlı olan 

olmayan tüm evrak işlerinin yürütülmesini sağlamak. 

(3) Stratejik plan doğrultusunda performans programlarını hazırlamak, 

(4) Faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak periyodik bir şekilde 

yürütmek, 

(5) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak. 

(6) Belediyemizin üst düzey yöneticileri ile koordinasyonun sürekli sağlanabilmesi,  

verilerin etkin ve verimli iletilmesi için şube müdürlüğü raporlarının zamanında ve eksiksiz 

yapılmasını sağlamak. 

(7) Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonlarını ( Organizasyon Şeması, Görev 

Tanımları, Süreç Tanıtım Formları, Süreç Akış Şemaları, Formlar, Talimatlar, Prosedürler vb. 

) zamanında revize ederek, güncel ve doğru olarak tutulmasını sağlamak. 



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı  13/13 

 

(8) Mesai saatlerinin etkin / verimli kılmak için Personel Takip Sistemini de 

kullanarak birim personelinin kurum içi ve kurum dışında çalışma zaman ve esaslarına 

uyumunu sağlamak. 

(9) Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki idari ve sanatçı personele zimmetlenmiş 

olan enstrüman, giysi-kıyafetler ve her türlü demirbaşın bakım, onarım ve korunmasından 

sorumlu olması, sebebiyle personelin bu malzemeleri görevleri dışında kullanmamasını 

sağlamak. 

(10) Süreçlerin iyileşmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

(11) Personel hareketlerini (izin vb.) planlamak, denetleme ve uygulanmasını 

sağlamak. 

(12) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş 

strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan 

yönlerine yönelik çözüm üretmek. 

(13) Müdürlüğe ait internet sayfasının takibini yapmak, veri ve bilgi akışını sağlamak 

(14) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnameleri 

hazırlamak ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 

Orkestra/İcra/Sanat Topluluklarının görev yetki ve sorumlulukları 

            MADDE 22 – (1) Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra/İcra/Sanat Toplulukları; 

Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Çalgıcı Mektebi, Karagöz Halk 

Dansları Topluluğu, Büyükşehir Belediye Bandosu faaliyetlerini Orkestra Şube Müdürlüğü 

bünyesinde yürütür.     

(2) Evrensel değerdeki sanat yapıtlarını sergileyerek kent ve yurt genelinde 

yayılmasını sağlamak, eğitsel çalışmalarla Türk Halkının müzik kültürünün gelişmesine katkı 

koymak, sanatsal çalışmalarını konserler yoluyla ile halka sunmak, şenlik, kutlama, anma, 

festival, davet, protokol ve benzeri kültürel organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışı konser, 

gösteri vb. etkinlik ile kültürel faaliyetlerine katılmak. 

(3) Ulusal ve evrensel değer taşıyan müzik eserlerine uygun zengin bir repertuar için;         

sahada araştırma, derleme yapmak, hazırlanan repertuarı sunmak, tanıtılması ve yayılması için 

etkinliklerin yıllık çalışma programı dâhilinde gerçekleştirilmesini sağlamak.   

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 23 - (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 24 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü 

ve Belediye ilan tahtasında ve / veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür.     
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA  

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.   

Tanımlar  

MADDE 3-  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Belediye: Bursa Büyükşehir Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını,  

c) Meclis: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Encümen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenini,  

e) Genel Sekreter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,  

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,  

g) Daire Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını, 

h) Daire Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını,  

i) Şube Müdürlüğü: Birim Şube Müdürlüğünü,  

j) Uzmanlık: Sivil Savunma Uzmanlığın, 

k) Şef: Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı en üst birim amirini,  

l) İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan idari personelini, 

m) Teknik Personel: Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yangın önlemler 

hakkında itfaiye raporu düzenleyen, denetleyen, halkı kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri 

ile ilgili olarak bilgilendiren, alınacak önlemler konusunda eğitim veren personelini, 

n) İtfaiye Amiri: Şube Müdürüne bağlı en üst birim amirini,  

o) İtfaiye Çavuşu: İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapan personeli,  

p) İtfaiye Eri: Yangın söndürme, arama – kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye 

yangın personelini,  

q) Şoför: Yangın ve afet yerine en kısa sürede ulaşılmasını sağlayan personeli,  

r) Diğer Personel: İtfaiye teşkilatında hizmetlerin yürütülmesinde yardımcı ve destek 

olmak üzere, norm kadroya uygun olarak, yangın personeli dışında görevlendirilen 

personelini ifade eder.   

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak 

MADDE 4- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı 

Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.  

(2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 21. maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı  

   

MADDE 5 – (1) İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına Bağlı; Başkanlık Olur’u 

ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden ve Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır.    

(2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o 

Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 

(3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile 

birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları  

MADDE 6 – (1)   İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak 

itfaiye stratejileri doğrultusunda planlar, yönlendirir, koordine eder ve denetleyerek hizmetin 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

(2) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, yangın, su 

baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afetin müdahale edilmesinde ve afet 

sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde, can ve mal kurtarma çalışmalarına bizzat yerinde 

katılarak sevk ve organizasyonu sağlar.  

(3) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte verilen görevlerin 

yapılmasını sağlar.  

(4) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Hakkında Kanun, 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

2893 Türk Bayrağı Kanununa göre iş ve işlemleri yürütülmesini sağlatır, 

 (5) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda sivil savunma planları 

hazırlatarak, güncel bulundurmak, planlarda görevlendirilen ekiplerin eğitimlerini 

yaptırılmasını sağlatmak,  

             (6)  Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine edilmesini sağlatır.. 

             (7) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların 

bakım ve korunmalarının takibini yaptırmak,  

             (8)  Afet, sivil savunma, acil durum ve yangın önlem ile seferberlik hizmetleri için 

gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını 

sağlatmak,  

            (9) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları 

bilgilendirmek. 

            (10)  Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve emirleri izlemek, incelemek ve bunların 

gereklerini yerine getirilmesini sağlamak,  

            (11) Yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Belediye 

Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

(12) Başkanlığı bünyesinde görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, 

personelinin alanlarında uzmanlaşmaları için eğitim almalarını sağlar.  

(13) Daire Başkanı olarak itfaiye hizmetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesi için 

planlar yapar, organize eder, yönlendirir ve denetler.  

(14) Personelinin hizmet içi eğitimini yaptırır, hizmet verimliliklerini ve mesleki 

bilgilerini geliştirir.  
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(15) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımlarını 

yaptırır, her an hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik gelişmelere uygun 

olarak yenilenmesi için ilgili birimlere talepte bulunur.  

(16) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar ve 1/25.000’lik şehir 

haritası üzerine işlenmesi için ilgili birime talep yazıları hazırlatır.  

(17) Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile diğer faktörleri dikkate 

alarak, etkili bir itfaiye hizmetinin yerine getirilmesi için personel, bina, araç ve 

malzemelerin temin edilmesi hususunda ilgili birimlere talepte bulunur.  

(18) Görevde yükselme sınavında kurul üyeliği yapar.  

(19) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya Belediye Başkanının izniyle 

itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirir.  

(20) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan Örnek – 1’e göre günlük, aylık ve 

yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlar, değerlendirir.  

(21) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı 

yerleri belirleyerek ilgili birime bildirir ve çalışır durumda olmalarını sağlar.  

(22) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yapılmasını sağlar.                                                                                                                                      

(23) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetler ve işbirliğini sağlar, 

talep üzerine eğitimlerini verir ve gerektiğinde büyük ölçekli yangın ve afetlerde yardıma 

çağırır.  

(24) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan Örnek -2’ye göre Yangın İhbar 

Formunun doldurulmasını sağlar. 

(25) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele 

konularında bilgilendirir. 

(26) Her türlü doğal afet öncesi, afet anında, afetin başlangıcından bitimine kadar 

geçen sürede afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi 

birimleri ve ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 

(27) Belediyemizin ilgili birimlerince arama kurtarma ekiplerinin kurulmasını, 

eğitimlerini yaparak göreve hazır tutulmasını sağlar.  

(28) Afetler konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla tatbikat ve seminerler verir.  

(29) Bağlı bulunan Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini kontrol eder, denetler, bu 

konuda bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcılığını bilgilendirir.  

(30) Mesai saatlerini etkin / verimli kullanılması ile personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar.  

(31) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirmeye özen gösterir.  

(32) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin 

disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.  

(33) Belediye Başkanına veya ilgili Genel Sekreter Yardımcısına öneride bulunur.                                                                                                                                        

(34) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil 

eder. 

(35) Daire başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmasını sağlar.  

(36) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar, 

(37) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirir.  

(38) Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar, 

çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olur, 

(39) Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği 

izinleri verir ve yazılarını onaylar,  

(40) Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlar, 
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(41) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit 

edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, 

aksayan yönlere yönelik çözümler üretir, 

(42) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun 

kullanılmasını sağlar,  

  (43) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun 

gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, 

denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak, 

(44) Bütçe teklifini hazırlar. 

(45) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

(46) Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. 

(47) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin 

takibini yapar; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini 

yürütür. 

 İtfaiye Şube Müdürlüğü’nün (Müdahale) görev yetki ve sorumlukları  

MADDE 7– (1) Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile verilen görev esasları 

doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, 

yangın, su baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afetin müdahale 

edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde, can ve mal kurtarma 

çalışmalarına bizzat yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlar.  

(2) Müdürlüğünün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük 

hedefleri belirler, çalışma programını hazırlar ve işlemleri standartlaştırmaya yönelik 

çalışmalar yapar.  

(3) İtfaiye hizmetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesi için yıllık, aylık çalışma 

planları yapar. 

(4) Müdürlüğünün yıllık eğitim planlarını hazırlar, personeline hizmet içi 

eğitimlerini yaptırarak, hizmet verimliklerinin ve mesleki bilgilerini geliştirmesine 

yardımcı olur.  

(5) Müdürlüğünde bulunan motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, 

bakım ve onarımlarını yaptırarak hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik 

gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için de Daire Başkanına öneride bulunur.  

(6) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar ve 1/25.000’lik şehir 

haritası üzerine işlenmesi için talepte bulunarak ilgili dairesine gönderilmesini sağlar.  

(7) Meydana gelen yangın, kurtarma ve doğal afetlere bizzat katılarak sevk ve 

organizasyonu sağlar, olayın en asgari sürede ve minimum zararla atlatılması için de 

mahiyetindeki yangın personeli arasında iş bölümü yapar. 

(8) Yangın, kurtarma veya doğal afet çalışmaları sonuçlanıncaya kadar yapılan 

bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar, olay yeri incelemesini yaparak, yangın, 

kurtarma veya doğal afetin çıkış nedenini belirler.  

(9) Talep edilmesi durumlarında Belediye sınırları dışındaki yangın, kurtarma veya 

doğal afet çalışmalarına katılır.  

(10) Yangın yerinde personelinin can ve mal güvenliğini sağlar.  

(11) Belediye İtfaiye yönetmeliğindeki formlara göre; Yangın İhbar Formu ile 

Yangın Raporunun düzenlenmesini sağlar.  

(12) Yangın, kurtarma ve doğal afetler ile ilgili yapılan tüm çıkışların Belediye 

İtfaiye Yönetmeliğindeki formlara göre; günlük, aylık ve yıllık olarak istatistiklerinin 

tutulmasını sağlar, değerlendirir,  imzalayarak ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlar.  

(13) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı 

yerleri belirler, ilgili birime talepte bulunur ve çalışır durumda olmalarını sağlar. 
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(14) Bir yangın anında itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının 

yerlerini belirleyerek standartlara uygun olarak yapılması için ilgili birime talepte bulunur.  

(15) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele 

konularında yangın personeli ile birlikte tatbikatlar yaparak bilgilendirir.   

(16) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetleyerek işbirliğini sağlar, 

talep üzerine eğitimlerini verir ve büyük ölçekli yangın ve doğal afetlerde gerekirse 

yardıma çağırır.  

(17) Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile diğer faktörleri de dikkate 

alarak, etkili bir itfaiye hizmeti için yeterli sayıda personel, bina, araç ve malzemelerin 

temin edilmesi için Daire Başkanına öneride bulunur.   

(18) Daire Başkanının olmadığı durumlarda adına ulusal ve uluslararası her türlü 

afet veya yangınları kapsayan önleyici tedbirler ile ilgili toplantılara katılır. 

(19) Daire Başkanlığından yönlendirilen evrakların Müdürlüğü içindeki servisine 

havalesini yapar ve sonuçlandırılmasını sağlar.  

(20) Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, 

verimlilik, sorumluluk taşıma v.b. gibi takibini yapar, devam çizelgelerini kontrol eder, 

onaylar ve gerektiğinde işlem yapar.      

(21) Birimindeki personelinin yıllık izinlerini mevsim ve iş koşullarına göre 

hazırlatarak, Daire Başkanının onayına sunar.                                                                                                                                      

(22) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.  

(23) İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.  

(24) Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi 

ile personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.  

(25) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirir. 

(26) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik 

şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda 

yapılmasını kontrol eder. 

İtfaiye Şube Müdürlüğü’nün (Yangın Önlem) görev yetki ve sorumlukları  

MADDE 8 – (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bina ve 

işyerlerinde; 19 Aralık 2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 

sayılı Binaların Yangından Korunması Yönetmelik ile 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15316 sayılı Ekli Binaların Yangından Koruması 

Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğini uygular.  

(2) Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/d maddesi gereği; Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi 

sorumluluğunda yangın önlem raporu verir ve denetler. 

(3) Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder, 

konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarının yangın ve 

afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler ve bu konuda mevzuatın gerektirdiği 

izin ve raporları verir. 

(4) Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile verilen görev esasları doğrultusunda, işyerlerini 

Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirerek 

İtfaiye Raporu hizmetini yerine getirir, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile tanımlanmamış 

görevlere ilişkin İtfaiye Raporu taleplerini de Binaların Yangından Koruması Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirerek yerine getirir.  

(5) İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi 

için gerekli olan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri temin eder.  
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(6) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Resmi/ Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan 

personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi/ Özel okullarda eğitim gören 

öğrencilere deprem, yangınlardan korunma, can ve mal kurtarma eğitimlerini yaptırtır.  

(7) İtfaiye Daire Başkanı’nın olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder. 

(8) İtfaiye Daire Başkanı ile birlikte hizmetin etkin ve düzenli yürütülmesi için itfaiye 

teşkilatı ile ilgili plan yapar, organize eder, yönlendirir ve denetler. 

(9) Şehrin nüfus dağılımı, sanayileşme ve yeni yerleşim bölgeleri göz önüne alınarak 

birime ait personel, araç, gereç, personelin resmi kıyafeti, bina ve donanımlar ile ilgili 

ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak için talep ve yazılar hazırlattırır. 

(10) Bina ve işyerlerinde denetlemeler yapmak ve görülen eksiklikler hakkında bağlı 

oldukları belediyelere ve kurumlara yazılar hazırlattırır. 

(11) Özel kurumlara ait İtfaiye teşkillerini denetlenmesi ve personelin eğitilmesini 

sağlar. 
(12) İtfaiye personelinin sağlık taramasından geçirilmesini sağlar. 

(13) Kendine bağlı personelin hizmet içi eğitim alması için İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığından talepte bulunur. 

(14) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

(15) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin 

hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.                   

(16) İtfaiye Raporu hizmeti sürecinde, yüksek tehlikeli işyerlerinde personelin tamamına, diğer 

tehlike sınıflarında ise 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde çalışanların %20’sine zorunlu temel 

yangın eğitimini verir ve isteğe bağlı eğitim taleplerini yerine getirir.       

Sivil Savunma Uzmanlığı’nın görev yetki ve sorumlukları  

MADDE 9– (1) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Hakkında Kanun, 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanunu, 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, 2893 Türk Bayrağı Kanununa göre iş ve işlemleri yürütmek. 

(2) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda sivil savunma planları 

hazırlamak, güncel bulundurmak, planlarda görevlendirilen ekiplerin eğitimlerini yaptırmak. 

(3) Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek. 

(4) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların 

bakım ve korunmalarının takibini yapmak. 

(5) Afet, sivil savunma, acil durum ve yangın önlem ile seferberlik hizmetleri için 

gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını 

sağlamak. 

(6) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları 

bilgilendirmek. 

(7) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve emirleri izlemek, incelemek ve bunların 

gereklerini yerine getirmek. 

(8) Yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Belediye 

Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

(9) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek. 

(10) 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile 

09.09.2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik hükümlerinin 

kurumumuzda uygulanmasını düzenlemek/ düzenletmek, takip etmek ve yangın önleme 

tedbirlerini denetlemek/denetletmek. 
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(11) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin 

işletilmesine ilişkin düzenlemeyi yapmak. 

(12)  Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

(13) Afet, sivil savunma, acil durum, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında 

kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek. 

(14) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda 

kurum adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar 

düzenlenmesini ve icrasını sağlamak, 

(15) Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşlarda yürütülen afet, sivil savunma, 

acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek, 

(16) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve 

yaptırılmasını sağlamak. 

(17) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini 

yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak. 

(18) Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kurum ve 

kuruluşun üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak. 

(19) Sivil Savunma Uzmanlığının stratejik plan ve performans programı 

çalışmalarının yapılmasını sağlamak.  

(20) Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapar ve afet esnasında 

planları uygulamaya koyarak lojistik destek verir. 

(21) 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği gereğince, Büyükşehir 

Belediyesi Başkanlığımıza bağlı tüm belediye hizmet binalarının ve müştemilatlarının her 

türlü sabotajlara karşı önlem alınması için sabotajlara karşı koruma planı hazırlamak ve ilgili 

birimlere hazırlatmak. 

(22) 2013/5703 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 

çerçevesince Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarına ait acil 

durum planı hazırlamak ve ilgili birimlere hazırlatmak.  

(23) 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmelik 

çerçevesince gizlilik dereceli evrak ve gerecin güvenliği hakkında kurumu adına 

çalışmalarda bulunur ve uygulatır. 

(24) My 5-3 Savaş Hasarı Onarım Planlarının Hazırlanması Yönergesi çerçevesince 

kurumu adına Savaş Hasar Onarım Planı hazırlayarak/ hazırlatarak güncelliğini 

sağlamak/sağlatmak, 

(25) 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanunu gereğince kuruma bağlı tüm birimlerin 

24 saat devamlı çalışma Planını hazırlamak/hazırlatmak. 

(26) Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak, 

süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak bu işlevlere katkı 

sağlamak. 

(27) Gerçekleştirme görevlisi olarak görevini ifa etmek. 

(28) Sivil Savunma Uzmanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin 

verimli ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde kullanılmasını sağlamak. 

(29) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve uzmanlığımızda görevli 

personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak. 

(30) İlgili mevzuat uyarınca, bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görevleri 

yapmak. 

(31) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Sivil Savunma Uzmanlığına ait taşınır 

malların kaydı, muhafazası, iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak. 

(32) Belediyemizi teşkil etmek üzere bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibinin 

malzeme ve teçhizatını temin ettirerek,  gerektiğinde sevk ve idaresini sağlamak, gerekli 
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eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak ve ilimiz dâhilinde yapılacak 

olan tatbikatlara bizzat katılmasını sağlamak. 

(33) Yıllık çalışma planlarını hazırlatmak ve uygulanmasını takip etmek.   

(34) Büyükşehir Belediyesine ait binalarda bulunan Türk Bayrağı, Belediye Bayrağı, 

Kalite Bayrağı ile Atatürk Posterlerinin temini ve takiplerinin yapılması ile eskimiş solmuş 

yıpranmış Türk Bayrakları Bayrak Kanunun ilgili maddesi çerçevesince imhasının 

yapılmasını sağlar. 

(35) (Ş.Ö.K) Kuruma, Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet öneri 

konularını inceler cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunmak. 

(36) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik 

şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda 

yapılmasını kontrol etmek. 

(37) Müdürlüğüne ait bütçeyi hazırlamak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar  

MADDE 10– (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 11– (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü 

ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 12– (1) Bu yönetmelik hükümleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

tarafından yürütülür. 

 


