
5216 sayılı yasanın müdürlüğümüze etkisi 

Eski yasaya göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alan 1864 km2'dir. Yeni yasa ile bu 
miktar 5343 km2'ye çıkmaktadır. Bu oran belediyemize ve dolayısı ile müdürlüğümüze 3 kat yeni 
alan getirmektedir. Yeni katılan alanların bugüne kadar ki çalışmalardan yoksun olduğu düşünülürse 
iş yükü olarak 3 katından daha fazla yük getirdiği aşikardır.  

3030 ile 5216 arasında müdürlüğümüze verdiği sorumluluk ve görev açısından bir fark 
bulunmamaktadır. Kanunda tüm sınırlar içerisindeki rekreatif alanların oluşturulması ve bakımı 
müdürlüğümüzce yürütüleceği görülmektedir. 

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı mevcut ormanlar ve mezarlıklar dahil olmak üzere 4-4,5 m2 
civarındadır. Hal böyleyken gelişmiş ülkelerde aktif yeşil alan miktarı dünya standartları olan 7 
m2'dir. Bu amaçla yeni açılan bölgelerde yoğun bir park ve yeşil alan çalışmasına başlanılması 
gerekmektedir. 

Yeni yapılacak yeşil alanların, yeni yol ağaçlandırma çalışmalarının, kavşak düzenlemelerinin, su 
havzalarının ağaçlandırılmasının tespiti ve planlanması diğer müdürlükler ve ilgili başkanlıklarca 
ortak çalışma sonucunda tespit edilecektir. 

Ayrıca 5216 sayılı yasanın 6. maddesinin 2. fıkrasındaki zorunluluk durumlarının nerelerde 
bulunacağı tespit edilemediğinden dolayı henüz yapılacak çalışmalarla ilgili tam tespit 
yapılamamaktadır.  

Müdürlüğümüz yukarıda belirtildiği üzere kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinin de bakımını 
imkanlar ölçüsünde yapmaktadır. 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin n bendinde yine aynı görevler 
verilmektedir. Bu sebeple il sınırları içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından aynı talepler 
gelecektir. Gerek hizmet ve gerekse siyasi zorunluluk çerçevesinde bu ihtiyaçlara cevap verilmesi 
gerekmektedir.  

Bir süreden beri Başkanlığımız Orman Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 
200.000.000 m2 orman alanının kullanım ve işletilmesi ile bakımını rekreatif amaçlı alanlar olarak 
üstlenmek üzeredir. Bununla ilgili protokol çalışmaları devam etmektedir. Bu zamana kadar yapılan 
istekler 3030 sayılı yasa sınırları içerisindeki alanları kapsamaktaydı. Yeni yasayla verilen alanlarda 
bulunan ormanlık alanlardan daha ne kadarının tarafımıza verileceği henüz belli değildir. 

Mevcut sınırlar içerisinde bulunan Kent ormanlarının Başkanlığımıza devri sözkonusudur. Mevcut 
alanlara ek açılacak kent ormanlarının da aynı şekilde belediyemize devrinin olup olmayacağı netlik 
kazanmamıştır.  

Müdürlüğümüz yukarıda özetlenen durumuyla yoğun bir iş hacmine sahiptir. Hedefi ise kişi başına 
düşen aktif yeşil alan miktarını dünya standardı olan 7 m2'ye çıkarmaktır. Hizmetlerin etkili ve 
verimli bir şekilde yapılabilmesi için müdürlüğün idari yapılanması yeni dönemde yetersiz 
kalmaktadır.  

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün İstanbul'un ve belediyemizin vizyonu olması, canlı materyalle ilgili 
olması sebebiyle en küçük bir gecikme telafisi zor sonuçlar doğurmaktadır. Yeni oluşan mevcut 
sınırların çok geniş ve iş yükünün fazlalaşacağı göz önüne alınarak idari yapılanmada değişikliği 
zorunlu kılmaktadır. Yeni şefliklerin oluşturulması, müdür yardımcılarının artırılması, müdürlüğün 
dikey organizasyon içerisinde daha esnek hale getirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluklar çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün daha yerel, 
daha etkin ve ihtisaslaşmış birimlerden oluşmuş bir yapıda çalışmalarına devam etmesi uygun 
müteala edilmektedir. Yeni yapılandırma koordinasyon ve temsil bakımından etkin bir konumda 
olmalıdır. 

 


