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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak  

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 

Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.  

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (m) bendi, 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 12 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasına, 

b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci 

fıkrasının (b) bendi, 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile 18 inci maddesinin 1 

inci fıkrasının (m) bendine, 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Yönetim 

 

Teşkilat 

            MADDE 3 – (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri 

Şube Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ile bu 

müdürlükler altında ihtiyaca göre kurulacak yeteri kadar şeflikten oluşur.    

 

Daire başkanlığının görev ve yetkileri  

MADDE 4  – (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayıcı projeler tespit etmek, farklı genç 

gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini 

gerçekleştirebilmelerine imkân veren uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin 

katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek. 

b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânların belirlenmesi 

konusunda çalışmalar yapmak. 

c) Gençlik ve spor projeleri yapmak, bu projeleri desteklemek, bunların uygulama ve 

sonuçlarını denetlemek. 

ç) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde 

yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak. 

d) Mülkiyeti ve/veya kullanımı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan her türlü 

gençlik ve spor tesislerinin işletilmesi, bakım, onarım ve tahsis işlerini yürütmek. 

e) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri 

yapmak. 

 

Daire başkanının görev ve yetkileri  
MADDE 5  – (1)  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanının görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Daire Başkanlığını mevzuat hükümlerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığının amaç 

ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yönetmek.  
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b) Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan gençlik ve spor yatırımları ile iş 

programları arasında eşgüdümü sağlamak ve gözetimini yapmak. 

c) Daire Başkanlığının yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin 

geliştirilmesini sağlamak. 

ç) Daire Başkanlığı personelinin görevlendirmelerini yapmak, verimli, disiplinli ve 

düzenli biçimde çalışmasını temin etmek.  

d) Faaliyet alanına giren konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimleri 

ile işbirliği ve eşgüdümü sağlamak. 

e) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri 

yapmak. 

 

Gençlik hizmetleri şube müdürlüğünün görev ve yetkileri  

MADDE 6  – (1)  Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, akademi, seminer ve benzeri 

faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek. 

b) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik kamplarının 

kurulmasını sağlamak ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve 

tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. 

c) Gençlerin sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı etkinlik düzenlemek 

ve öneriler geliştirmek. 

ç) Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve 

kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve özel sektörle programlar düzenlemek, iş birliği 

yapmak. 

d) Gençlik koordinasyon kurulu kurarak paydaşlar arasında eşgüdümü sağlamak. 

e) Gençlik ve spor etkinlikleri, tanıtım, uygulama çalışmaları ile bakım onarım ve 

temizlik işleri için personel veya ihtiyaç olan diğer meslek çalışanlarını görevlendirmek, 

görevlendirilen personelin ücret ve sigorta işlemlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatına 

uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

f) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Spor hizmetleri şube müdürlüğünün görev ve yetkileri  

MADDE 7  – (1)  Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Vatandaşların ve gençlerin fizik, moral, güç ve yeteneklerini sağlayan beden 

eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetleri düzenlemek, 

b) Yurt içi ve yurt dışında, amatör branşlarda üstün başarı gösteren ve/veya dereceye 

giren öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi konusunda 

gerekli teklifleri ilgili meclis komisyonuna sunmak, 

c) Spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve 

kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve özel sektörle programlar düzenlemek, iş birliği 

yapmak, 

ç) Amatör spor kulüplerine, spor malzemesi ve ekipman yardımı yapmak, 

d) Gençlik ve spor etkinlikleri, tanıtım, uygulama çalışmaları ile bakım onarım ve 

temizlik işleri için personel veya ihtiyaç olan diğer meslek çalışanlarını görevlendirmek, 

görevlendirilen personelin ücret ve sigorta işlemlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatına 

uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, 

e) Her yaş grubundan vatandaşa, gençlere ve spor kulüplerine yönelik olarak kurs, 

akademi açmak, müsabaka düzenlemek, lig kurmak, 
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f) Ülkemizde düzenlenen ve ilimizi temsilen ilimiz sporcularının katılacağı kamusal 

fayda sağlayan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına destek sağlamak, 

g) Ülkemizi ve ilimizi temsil eden kulüpler, millî sporcular ve amatör sporcular ile 

ilimize yerli yabancı her türlü spor kafilelerinin yapacakları çalışmalar için koordinasyonu 

sağlamak, sporculara antrenman ve kamp olanakları sunmak, 

ğ) Sağlıklı yaşam ve spor yapma bilinci üzerine vatandaşlara yönelik bilgilendirici 

eğitimler, seminerler düzenlemek, sportif ve fiziksel etkinlikler planlayarak yapmak, 

h) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Spor tesisleri şube müdürlüğünün görev ve yetkileri  

MADDE 8 – (1) Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan spor saha ve tesisleri ile malzemelerin 

yapımı ve yaptırılmasını sağlamak, 

b) Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan, Belediye adına tahsisi 

gerçekleştirilen veya kiralaması yapılan spor tesisleri ve spor merkezlerinin bakım onarım 

işlerini yapmak, teknik işlerini yürütmek, malzeme, ekipman ve spor aletlerinin teminini 

sağlamak, kullanılabilir halde tutmak, kullanım talimatlarını hazırlamak, koruma ve güvenlik 

tedbirlerini almak, 

c) Spor merkezleri, spor tesisleri, eğitim merkezleri, kamp merkezleri kiralamak, yeni 

tesis ve merkezlerin tahsis işlemlerini yürütmek. 

ç) Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki spor tesisi ve merkezlerinin amatör 

spor kulüplerine, spor okullarına, derneklere ve üçüncü şahıslara kiralanması veya tahsisine 

ilişkin işlemleri yürütmek, 

d) Gençlik ve spor etkinlikleri, tanıtım, uygulama çalışmaları ile bakım onarım ve 

temizlik işleri için personel veya ihtiyaç olan diğer meslek çalışanlarını görevlendirmek, 

görevlendirilen personelin ücret ve sigorta işlemlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatına 

uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, 

e) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürütme ve Yürürlük 

 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1)  Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak Büyükşehir Belediye Meclisi 

tarafından kabul edilen bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10– (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 
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