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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
Karşıyaka İlçesi sınırları içinde, aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve 

uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırmak için projeler 

tasarlamak, planlama yapmak, bu alanların bakımını, korunmasını ve onarımını sağlamak. Bu 

amaçla; vatandaştan gelen dilekçe ve talepler doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait olan 

alanların yerinde etüd edilerek ihtiyaçlar doğrultusunda spor alanları, yürüyüş yolları çocuk 

oyun alanları, oturma mekânları, süs havuzları gibi işlevler projelendirmek ve uygulamalarını 

yapmak veya yaptırmak, yapılan alanların bakım, onarımını sağlamak. 

Müdürlüğümüz bünyesinde sunulan hizmetler aşağıdaki ana başlıklardan 

oluşmaktadır. 

 Etüt ve projelendirme faaliyetleri. 

 Park yapım ve çevre düzenleme faaliyetleri. 

 Açık alanların bakım ve onarım faaliyetleri. 

 Ağaçlandırma faaliyetleri. 

 Üretim faaliyetleri. 

 Okulların bakım ve onarım destek faaliyetleri. 

 Etkinlik faaliyetleri. 

  

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  
a) Karşıyaka Uygulama İmar planlarında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve 

bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının İmar 

ve Şehircilik, Fen İşleri, Plan ve Proje, Etüd Proje, Emlak ve İstimlâk Müdürlükleri ile birlikte 

koordineli bir şekilde çalışmak suretiyle hazırlamak ve yaptırmak. Bu suretle Karşıyaka 

sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk bahçeleri, oyun 

alanları, spor alanları, meydan tanzimleri, rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme 

mekanları ile yol ağaçlandırmaları yapmak ve yaptırmak. 

b) Karşıyaka Belediye sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, refüj, çocuk 

bahçesi ve spor alanlarının bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak. 

c) Park bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma 

için görüş bildirmek ve müsaade etmek. 

d) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek için bayramlar, festivaller, sergiler, 

eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek. 

e) Kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet içi kurslar açmak, açtırmak ve açılan 

kurslar için katılımı sağlamak. 

f) Görev alanları dahilinde bulunan ağaç-ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve 

zararlarından korunması için zirai mücadele çalışmaları yapmak ve yaptırmak. 

g) İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle 

periyodik budama programları hazırlamak, yapmak ve yaptırmak. 

h) Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeşil alanlar için lüzumlu olan her cins inşaat 

ve tesisat malzemeleri ile araç-gereçlerin tespitinin yapılarak bu malzemeleri temin etmek ve 

ettirtmek. 

i) Belediyemiz sınırları dahilinde mevcut bulunan ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin 

kaçak olarak tahrip eden ve ettirilen kişiler, kuruluşlar ve işletmelere, günün ekonomik 

koşulları göz önünde bulundurularak ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin bedelini (Fidan 

bedeli+bakım bedeli) tazmin ettirmek için hasar tespit listesi oluşturularak Encümen 

Komisyonuna takdim edilmesi. 
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j) 5393 sayılı Belediye kanununun 59. maddesinin e fıkrasına istinaden günün 

ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüzce yapılacak, yaptırılacak 

hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturularak Belediye Meclisine takdim edilmesi. 

k) 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun Büyükşehir 

Belediyesinin İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin uhdesine tevdi ettiği ve Müdürlüğümüzü 

ilgilendiren görevleri yapmak ve yaptırmak. 

l) 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun umumi hizmetlere ayrılan yerlerin 

Belediyemizin ilgili birimlerince mülkiyet sorununun çözümlenmesine müteakip, 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren çalışmaları bir program dahilinde yapmak ve yaptırmak. 

m) 17.12.2000 tarihinde yürürlüğe giren İzmir İmar Yönetmeliğinin 6.36. maddesinde 

belirtilen ve Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren konuların her safhası hakkında gerekli 

tetkikler yapılarak oluşturulacak raporlar doğrultusunda çalışmalar yapıldıktan sonra 

Belediyemizin diğer ilgili birimlerince yapı ile ilgili ruhsatların verilmesi. 

2014 yılı itibariyle Karşıyaka İlçesi sınırlarında 312 adet park bulunmakta olup, bu 

parkların toplam alanı 1.185.508 m² dir. Zübeyde Hanım Mahallesi yamaçlarında 50.000 m² 

büyüklüğünde ağaçlandırma alanımız bulunmaktadır. 

  

ÜRETİM-BAKIM-ONARIM BİRİMİ:  
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait olan bitki üretim ve depolama alanımız Örnekköy 

Şantiye Tesisleri içinde 5900 m² ‘ lik bir alana kurulmuştur. Üretim alanı içinde 540 m² 

büyüklüğünde polietilen cam sera, bitki tavaları, mevsimlik çiçek üretim ve bitki depolama 

alanı bulunmaktadır. 

  

Park alanı içindeki bitki gruplarının (ağaç, çalı vb.) ve kaldırımdaki ağaçların budama 

mevsimi dikkate alınarak periyodik olarak budaması yapılmaktadır. Vatandaşın talebi 

doğrultusunda belirli bir ücret karşılığında özel mülkiyet ağaç budaması yapılması ve bitki 

atıklarının alınması yapılmaktadır. 

  

Örnekköy Şantiye Tesisleri içinde yer alan  Atölye ekibi tarafından yeni yapılan park 

alanları içinde yer alan bank, çöp kovası, ihata, çocuk oyun ünitelerinin üretimi ve revizyon 

yapılacak park alanlarındaki donatı elemanlarının tamiri, montajı ve bakım işleri 

yapılmaktadır. 

  

ETÜD PROJE BİRİMİ:  
Karşıyaka Uygulama İmar Planında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu 

amaçla tahsis edilmiş olan alanların düzenlenmesi için gerekli etüd, proje ve detay 

çizimlerinin imar planları doğrultusunda hazırlanır. İhale kapsamında yapılacak olan işler 

hakkında metraj çıkarılması ve teknik şartname hazırlanarak, ihale kapsamında yapılacak işler 

hakkında yaklaşık maliyet ve ihale dosyası oluşturulur. 

 

İHALE BİRİMİ:  
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan her türlü hizmet, yapım ve mal alım işlerinin ihale 

süreçleri hazırlanarak takip edilir. İhalesi yapılmış olan işlerin sözleşme sürecini takip edilir 

ve sözleşmesi yapılan işler kontrol mühendislerine teslim edilir. 

BÖLGE KONTROL BİRİMİ: 
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Karşıyaka İlçesi sınırlarında ve sorumluluğunda bulunan parkların ve yeşil alanların 

sulama, bakım ve temizliği yapılır. Park alanları içindeki çim yüzeylerin gübreleme, ilaçlama 

ve biçim işleminin yapılması sağlanır. Sorumluluk alanları dahilinde bulunan ağaç, ağaççık, 

çalı ve yer örtücü gibi bitki gruplarının hastalık ve zararlılardan korunması için zirai mücadele 

çalışmaları yapılır. 

EVRAK TAKİP BİRİMİ: 

Müdürlüğe gelen tüm evrakların giriş ve çıkışlarını kayıt altına alınır, ayrıca konularına göre 

evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılması sağlanır, 

evrakların ilgili birimlere ve kişilere dağıtımı yapılır, müracaatta bulunan vatandaşlara geri 

dönüş sağlanır. 


