
T.C. 

FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

Amaç:  

MADDE 1:  

Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

  

Kapsam:  

MADDE 2:  

Bu yönetmelik, Fatsa Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve 

sorumlulukları ile Müdürlüğe bağlı birimler ve tüm personelinin çalışma esaslarını 

kapsamaktadır.  

Dayanak:  

MADDE 3:  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine 

uymakla yükümlüdür. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 

5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 3194 sayılı İmar 

Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu 

yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde 

Belediye Meclisi kararları uygulanır.  

 

Tanımlar:   

MADDE 4:  

a. Bakanlık                    : İçişleri Bakanlığı  

b. Belediye                   : Fatsa Belediyesi  

c. Büyükşehir  : Ordu Büyükşehir Belediyesi 

d. Başkanlık                    : Belediye Başkanlığı  

e. Başkan                        : Belediye Başkanı  

f. Başkan Yardımcısı     : Belediye Başkan Yardımcısı  

g. Meclis                         : Belediye Meclisi  

h. Encümen                    : Belediye Encümeni  

i. Müdürlük                   : Park ve Bahçeler Müdürlüğü  

j. ı) Müdür         : Park ve Bahçeler Müdürü  

k. Müdürlük Personeli  : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Memur ve işçi personelini ifade 

eder.  

 

 

 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık 

Teşkilat:  

MADDE 5:  

1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

a) Müdür  

b) Teknik elemanlar  

c) Memurlar  

d) İşçiler  

e) Sözleşmeli memurlar  

f) Hizmetli personel  

g) Diğer personel  

  

2.  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.  

a) Genel Evrak ve İdari işler birimi  

b) Proje-etüt ve uygulama birimi 

c) Saha ve kontrol birimi 

d) Sera ve fidanlık birimi 

  

Yönetim:  

MADDE 6:  

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde sunulan hizmetler; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

düzenlenir ve yürütülür.  

  

Bağlılık:  

MADDE 7:  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve/veya görevlendireceği başkan 

yardımcısına bağlıdır. Belediye Başkanı bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle 

yürütür.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürlüğün Tanımı ve Görevleri  

Müdürlüğün Tanımı: 

MADDE 8:  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak halen 

yürürlükte olan Yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa uygun olarak çalışmalar yapmasının dışında kanunlarla kendine verilen yetkileri 

yerine getirmekle sorumludur. Ayrıca stratejik planlamaya uygun olarak her türlü park ve 

bahçeler hizmetlerini yürütür.  

Müdürlüğün Görevleri:  

MADDE 9:  

1. Mevcut park ve yeşil alanların her türlü bakım hizmetlerini mevsimlere göre yapmak 

veya yaptırmak, ayrıca imar planında yeşil alan olup, mülkiyeti belediyeye geçen 

alanların projelerini hazırlamak veya yüklenici firmalara yaptırmak, bu amaca ilişkin 

çalışma plan ve programı belirlemek, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını 

sürdürmesini kontrol etmek,  



2. Park ve Bahçe işlerinin yaptırılması ile ilgili hizmet satın alımlarında ihale dosyalarını 

hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini takip etmek, sözleşmeleri hazırlamak, işin yapılan 

sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığını kontrol ve takip etmek, işin sözleşme 

hükümlerine göre sonuçlandırılmasını, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici 

firma hakkında gerekli işlemlerin yapmak,  

3. Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, 

ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile 

komisyonlarda yer alıp, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  

4. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine, 

görüş ve/veya karar alınması için yazı yazmak,  

5. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili 

çalışmaları yürütmek,   

6. Müdürlüğün ihale işleriyle ilgili yazışmaları ve ilgili yasalar çerçevesinde ihale 

dosyalarını hazırlamak ve takibini yapmak. Gelen ve giden evrakların düzenli olarak 

kayıtlarını tutmak ve her türlü yazışmayı zamanında yapmak. Personelin aylık puantaj 

cetvelini hazırlamak, faaliyet raporlarını, bütçeyi ve performans programlarını 

hazırlamak,  

7. Parklarda ve yeşil alanlardaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları 

yürütmek, ilçe halkından gelen park bahçeler ile ilgili şikayetleri yerinde incelemek ve 

şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek,  

8. Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemiz birimleri 

kanalıyla bildirilen talep ve şikayetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi ve şikayet 

sahibinin bilgilendirmek,  

9. Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibinin 

yapılmak,  

10. Park ve bahçe olarak projesi hazırlanan alanları projelerine uygun bir şekilde tesis etmek,  

11. Yeni tesis edilecek rekreasyon alanlarının projelendirilmesi, projede yer alan bordür, 

duvar, duvar kaplamaları, korkuluk ve sert zeminlerin yapılması, dolgu işlemlerinin 

yapılarak yeşil alanların (çim, çiçek, ağaç, vs.) tesis etmek,  

12. Mevcut rekreasyon alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması, bunun için gerekli 

malzemeleri almak,  

13. Mevcut süs havuzlarının temizliklerinin ve günlük bakımlarını yapmak,  

14. Anıt, büst, şadırvan gibi sanat yapılarının ve bu yapıların çevre düzenlemelerinin 

projelendirilerek yapmak veya yaptırmak,  

15. Parkların yapımı ve bakımı için gerekli olan her türlü inşaat malzemesinin, bitkisel 

materyalin, kent mobilyalarının (çocuk oyun alanlarının) teminini yapmak, yaptırmak 

veya ihale yolu ile alımını sağlamak,  

16. Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda alınan tüm malzemeleri depolamak ve korumak, 

gelen ve depodan çıkan malzemeleri kontrol etmek, mevcut araçların tamirini, periyodik 

bakımlarını ve resmi muayeneleriyle sigortalarının yapılması için ilgili müdürlükle 

irtibatlı olmak.  

17. Personelin kullanacağı iş kıyafeti ve koruyucu malzemelerini almak,  

18. Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil  

19. alanlar oluşturarak, hizmete hazır hale getirmek,  

20. Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte 

koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak,  

21. Yeşil alanlarda ağaçların budama mevsimi itibari ile periyodik budama işlerini yapmak,  

22. Park, bahçe ve yeşil alanların budama, çim biçme, dikim, bakım ve onarım işlerini 

yapmak,  

23. Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin 

etmek,  



24. Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir 

program hazırlayıp uygulamak veya uygulatmak,  

25. Yeşil alanlar yaratmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak,  

26. Belediye serasında fide, fidan, tohum, çelik üretmek, ihtiyaç duyulabilecek her türlü 

peyzaj ve süs bitkilerini temin etmek . 

27. Serada fidan ve çiçek üretimi için çalışacak ekip görevlendirmek, çalışanların program 

dâhilinde çalışmalarını ve mevcut bitkisel materyalin bakımını sağlamak, sera ile ilgili iş 

ve işlemleri yapmak,  

28. Sera çalışmaları için teknik araştırmalar yapmak, bölge şartlarına uygun materyalleri 

tespit etmek ve yetiştirmek,  

29. Bütün bu işlerin gerçekleştirilmesi için eğitim çalışmaları, gönüllü çevre faaliyetleri, afiş, 

broşür vb yayınlarla aydınlatıcı ve eğitici çalışmalar yapmak,  

30. Kent estetiğini geliştirici, bilinçlendirme amaçlı park bahçe ve yeşil alanlarla ilgili 

yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,  

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

  

Park ve Bahçeler Müdürünün Görevleri:  

MADDE 10:  

1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil eder.  

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.  

3. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. sicil ve 

disiplin amiridir.  

4. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün diğer Müdürlükler ile koordinasyonunu sağlar.  

5. Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları 

hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak.  

6. Üst kademe tarafından istenen bilgilerin temini için Müdürlüğe bağlı ekiplerde iş 

bölümünü gerçekleştirmek.  

7. Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri 

vermek, talimatlar almak.  

8. Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili 

çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek.  

9. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp programlayarak çalışmaları bu 

programlar uyarınca yürütmek.  

10. Müdürlüğünü yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, personelini 

yönlendirmek, denetlemek, görevlerini daha verimli yapabilmeleri için onları motive 

etmek ve çalışmalarının belediye menfaatlerine uygun olmasını temin etmek, personelin 

hakkının korunmasını, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar 

yapılırken Kanun, Yönetmelik ve genelgelere riayet etmek.  

11. Hiyerarşik sıralama ve mevzuatlar gereği sorumlu olduğu makamlara bilgi vermek veya 

onay gereken konularda onay almak suretiyle her türlü personel hareketini yapmak ve 

hizmetini daha pratik daha verimli yürütülmesini sağlamak.  

12. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birimine 

tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler 

ve standartlar belirlemek.  

13. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak, 

sonucu bir üst makama iletmek.  

14. Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışını aksamadan 

sürdürülmesini temin etmek.  

15. Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili 

personeli uyarmak.  



16. Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve kalite planları hazırlamak.  

17. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.  

18. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporu hazırlamak ve üst makamlara 

sunmak.  

19. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını 

izlemek ve üst makama rapor etmek.  

20. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek 

ve bir üst makama rapor etmek.  

21. Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım 

çalışmalarının, ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak.  

22. Şehirdeki düzenlemesi yapılmış yeşil alan ve parkların bakımını sağlamak.  

 

Park ve Bahçeler Müdürünün Yetkileri:  

MADDE 11:  

1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulamak.  

2. Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve 

aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapmak, alınması gereken kanuni ve 

idari tedbirler konusunda bir üst makama tekliflerde bulunmak.  

3. Bağlı bulunan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki 

sınırları içinde incelemek, paraflamak ve imzalamak.  

4. Emrinde bulunan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, 

mazeretine binaen mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel 

işlemleri için bir üst makama önerilerde bulunmak, personellerin yıllık izin kullanış 

zamanlarını tespit etmek.  

5. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönelerde Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan 

müdürlerden birini ve/veya personeli müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve bir 

üst makamın onayına sunmak.  

6. Müdürlük ile ilgili tüm görev ve yetki belgelerinin ilgililere dağılımı maiyetindeki 

personel arasındaki işbölümü ve koordinasyonu sağlamak.  

7. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşmek.  

8. Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve işbölümü yapmak.  

9. Kalite hedeflerini belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak.  

10. Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde 

belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacıyla gerekli olan düzeltici 

faaliyetlerim başlatmak.  

11. Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik 

iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planlarını hazırlamak ve üst makama 

onaylatmak.  

12. Müdürlük emrindeki tüm araç ve gereçlerin sevk ve idaresinin yapılmasını sağlamak.  

13. Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek 

ve denetlemek.  

14. Bütün personelin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini verimli, uyumlu ve en iyi şekilde 

yapmasını sağlamak.  

  

Park ve Bahçeler Müdürü’nün Sorumlulukları:  

MADDE 12:  

1. Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili sair mevzuat ve bu Yönetmelikle ilgili kendisine 

verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından bir üst makama karşı sorumludur.  



2. Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Fatsa Belediyesi yönetim anlayışı ile uyumlu bir 

şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, prosedür ve talimatların uygulanmasından, sonuç 

ve faaliyet raporlarının hazırlamak ve duyurmakta bir üst makama karşı sorumludur.  

   

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Birimlerin Görevleri 

 

Genel evrak ve İdari İşler Biriminin Görevleri:  

MADDE 13:  

1. Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin ödeme evraklarını hazırlamak. 

2. Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek 

3. Müdürlüğün kurum içi ve dışı, gelen ve giden evraklarını dosyalarını ve diğer 

belgelerini kayıt, havale, zimmet dosyalama ve arşiv yönetmeliği çerçevesinde 

yürütmek, 

4. Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, yasal 

mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin 

belge ve cetvellerin düzenlemesini yapmak. (Taşınırlara ilişkin görevler müdürün 

görevlendirdiği taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilecektir.) 

5. Gelen evrakları müdüre iletmek, havale edilen evraklardan cevap verilmesi 

gerekenleri cevaplamak. 

6. Müdürlük içerisindeki birimler arasında bilgi akışını sağlamak, 

7. Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, günlük, aylık ve yıllık faaliyet 

raporları hazırlamak, 

8. Stratejik plan ve çalışma programlarını hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin 

yazışmaları yapmak, 

9. Demirbaş işlemlerini yürütmek ve demirbaşlara ilişkin zimmet, sözleşme ve garanti 

belgeleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak, 

10. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ilişkin tahakkuk iş ve/veya işlemlerinin 2464 sayılı 

belediye gelirleri kanunu ve ilgili mevzuata dayanılarak yapılması, 

11. Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaların teminini ve teslimini sağlamak 

ve takip etmek, 

12. Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımını yapmak, 

13. Müdürlüğün genel iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını 

sağlamak. 

14. Personelin mesaiye riayetini, izin, fazla çalışma ve puantaj işlemlerini yapmak. 

15. Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak, 

verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi etmek. Bağlı personelin iş ve 

işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.  

16. Müdürün vereceği diğer işleri yapmak. 

 

Proje-Etüt ve Uygulama Birimi: 

MADDE 14:  

17. Müdürlük hizmetleri ile ilgili kanunlar çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne 

uygun olarak yapılmasını sağlamak.  

18. Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak, 

verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi etmek. Bağlı personelin iş ve 

işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.  



19. Sorumluluk alanındaki personelin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp 

programlayarak müdüre sunmak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini 

takip edip denetlemek, müdüre bilgi vermek.  

20. Tüm işlerin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin 

gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek.  

21. Kendisine bağlı personellerin arasında iş ilişkisi kurmak, iş birliği ve 

koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulamasını sağlamak.  

22. Teknik elemanların yıllık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma planlarını hazırlamak 

ve bu planlamaya göre sevk ve idarelerini sağlamak.  

23. Müdürlük dışı birimlerde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.  

24. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunmak.  

25. Birim yazışmalarında paraf ve müdürce uygun görülen imza yetkisini kullanmak.  

26. Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşları ile her 

türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama hazırlanması ve uygulanması. Stratejik plan 

hazırlanmasında görev almak.  

27. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu 

kaynaklara yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz, rapor, planlama, ve koruma 

çalışmaları yapmak.  

28. Tüm tasarım ve planlama çalışmalarında bitkisel ve yapısal tasarım projelerini 

hazırlamak.  

29. Kentsel açık-yeşil alanların etüt, plan ve projelerini hazırlayarak düzenlenmesi 

işlemlerini yapmak, yapı dışında kalan açık alanların kamuya ait alanların peyzaj 

planlamasını yapmak.  

30. Topluma açık yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi 

konularında çalışmalar yapmak.  

31. Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları, kentsel ve kırsal yaşam alanları, kültürel 

alanlar, okul ve üniversite alanları, ticari endüstriyel alanlar, kentsel yaya alanları, 

tarımsal alanlar, karayolları vb. tasarlamak, yapısal ve bitkisel projelerini yapmak, 

uygulamak ve yönetmek.  

32. Yapılan projelerin tetkik ve tasvibinden sonra uygulamada plana uygunluğunu 

sağlamak.  

33. Bir bölgenin düzen ve dağılımı ile ilgili şartnameleri ve maliyet keşiflerini yaparak 

şartname ve maliyetin mahalli tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu inceleyip 

tavsiyelerde bulunmak.  

34. İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni park alanlarını ve mesire alanlarını tespit etmek ve projelendirmek,  

35. Yeni park alanlarına proje çizmek, keşif ve metraj çıkarmak, projenin yürütülmesini 

sağlamak ve uygulamalarının kontrolünü yapmak.  

36. Hak edişleri kontrol ve tanzim etmek, kabullerde bulunmak, teknik ve prosedür 

hatalarını önlemek.  

37. Geçici ve kesin kabul kontrolü yapmak.  

38. İhale ve doğrudan temin yolu ile yapılan işlerde piyasa araştırması yapmak, müdüre 

bilgisini vermek.  

39. İhale edilmiş ve yapımı tamamlanmış parkların geçici ve kesin kabulünü yapmak, bu 

işlerle ilgili SGK’dan gelen yazıları cevaplamak.  

40. İhtiyaç duyulan durumlarda ihaleli işlemin kontrol mühendisliği ve muayene kabul 

işlerini yapmak.  

41. Sorumlu olduğu personele müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak.  

42. Müdürün vereceği diğer işleri yapmak. 



  

 

 

Saha ve Kontrol Biriminin Görevleri:  

MADDE 16:  

1. Müdürlük hizmetleri ile ilgili kanunlar çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne 

uygun olarak yapılmasını sağlamak.  

2. Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak, 

verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi etmek.  

3. Kendisine bağlı personelin, iş ve işleyişlerindeki organizasyonu yürütmek ve 

koordinasyonu sağlamak.  

4. Kendisine bağlı personelin çalışma yaptığı alanlardaki iş güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür.  

5. Müdürlük dışı birimlerde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.  

6. Sorumluluk alanındaki personelin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp 

programlayarak müdüre sunmak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini 

takip edip denetlemek, müdüre bilgi vermek.  

7. Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve 

hazırlanan programların takibini yapıp, müdüre bilgisini vermek.  

8. Yeşil alanlardaki çim, ağaç ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda 

sulama, gübreleme, çabalama ve çanak açma vb. gibi işlemlerinin yapılmasını, 

koordinasyonunu hazırlamak, müdüre sunmak ve kontrolünü yapmak.  

9. Bölgedeki tüm ağaçların mevsiminde dip sürgünlerin alınması ve budanmasını 

yapmak.  

10. Park, bahçe, refüj, kavşak, cadde, sokak, meydanlarda ağaçlandırma ve bitkilendirme 

çalışmaları yapmak.  

11. Parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım ve 

onarım çalışmalarını yapmak. Parkların temizliğini yaptırmak.  

12. İş-kur personellerinin çalışma programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

kontrollerini yapmak, puantajlarını hazırlamak ve iş-kur ile gerekli yazışmaları 

sağlamak, maaş icmallerinin hazırlanmasını sağlamak.  

13. Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet alım işlerinin hak-edişlerini hazırlamak, 

personelin devam çizelgelerinin tutulması ve kontrolünü yapmak.  

14. Mevcut park ve yeşil alanların bakımları ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin 

onarım işlerinin yapılmasını planlamak ve kontrolünü yapmak. Okul, camii, spor 

kuruluşları, yurtlar, üniversite ve diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri 

konusunda bilgi vermek ve yardımcı olmak.  

15. Müdürlüğe bağlı bulunan tüm iş makinelerinin günlük, haftalık programını yapmak.  

16. Müdürlüğe bağlı sahadaki tüm işlerin, usulüne uygun olarak, tam ve zamanında 

yapılmasını sağlamak ve verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilip 

getirilmediğini kontrol etmek.  

17. Sahadaki çalışan personellerin aralarındaki iş ilişkilerini kurmak, sorunlarını çözmek, 

iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, buralardaki aksaklıklara karşı koruyucu tedbirler 

almak ve uygulanmasını sağlamak.  

18. Sahadaki çalışan tüm personellere, müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak ve 

bunların denetimini yapmak.  

19. Müdürlüğünün işlevlerinin en doğru şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni 

tedbirlerin ve yetkilerin alınması konularında müdüre önerilerde bulunmak.  

20. Birimler arası ve içi yazışmalarda, paraf ve müdür tarafından uygun görülen imza 

yetkisini kullanmak.  

 

Sera ve Fidanlık Biriminin Görevleri: 



MADDE 17:  

1. Müdürlük hizmetleri ile ilgili kanunlar çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne 

uygun olarak yapılmasını sağlamak.  

2. Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak, 

verilen yetki çerçevesinde hareket etmek.  

3. Kendisine bağlı personelin iş ve işleyişlerindeki organizasyonu yürütmek ve 

koordinasyonu sağlamak, mevcut personeli yakından tanıyarak haklarındaki en 

sağlıklı bilgileri öğrenerek, tüm dertleri ile yakından ilgilenip en verimli şekilde 

çalışmaları için gerekli tedbirleri almak.  

4. Sorumluluk alanındaki personelin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp 

programlayarak müdüre sunmak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini 

takip edip denetlemek, müdüre bilgi vermek.  

5. Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve 

hazırlanan programların takibini yapıp, müdüre bilgisini vermek  

6. Müdürlüğe bağlı fidanlıktaki tüm işlerin, usulüne uygun olarak tam ve zamanında 

yapılmasını sağlamak ve verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilip 

getirilmediğini kontrol etmek.  

7. Fidanlıkta çalışan tüm personellere müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak ve 

bunların denetimini sağlamak.  

8. Fidanlığın işlevlerinin en doğru şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni 

tedbirlerin ve yetkilerin alınması konularında müdüre önerilerde bulunmak.  

9. Teknik işlerde müdür ve teknik personelin vermiş olduğu görevleri yerine getirip, 

kendisine bağlı bulunan personele bu işleri yaptırmak.  

10. Müdürün kendisine verdiği görevlerin, kendisine bağlı bulunan alanlarda 

yaşanabilecek olan aksaklıkları görerek müdüre bildirmek ve alacağı emirlere göre 

hareket etmek.  

11. Kendisine bağlı personel arasında ayrılık gözetmeksizin eşit olarak görev taksiminde 

bulunmak ve kontrolünü sağlamak.  

12. Fidanlık ve seralardaki teknik ve idari konularda uygun gördüğü ve yapamadığı 

görevleri en kısa zamanda müdüre bildirmek.  

13. Kendisine teslim edilen vasıta, araç ve gereçlerin en ideal şekilde kullanılmasını sağlar 

ve kontrolünü yapar. Bu vasıta, araç ve gereçlerdeki kasıt ve ihmal sonucu doğacak 

hasarlardan mesul tutulur ve hususi kullanımına engel olur ve bunlara riayet 

edilmemesi durumunda hakkında yasal işlem konulur.  

14. Kendisine bağlı her türlü teknik ve idari işlerin mevzuat çerçevesinde, kanunlara 

uygun olarak yürütülmesini sağlar.  

15. Kendisine bağlı bulunan personellerin görev ve devamlılığını denetlemek ve disiplini 

korumak.  

16. Kendisine bağlı personelin çalışma yaptığı alanlardaki iş güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür.  

17. Sera alanında üretimi yapılacak veya satın alınacak olan ağaç ve çalı fidanı ile 

mevsimlik çiçek türlerinin, bölge iklimine ve seranın konumuna uygun olarak seçimini 

yapmak,  

18. Sera alanında üretimi yapılan veya satın alınan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik çiçek 

türlerini muhafaza etmek, bakım ve sulamasını yapmak,  

19. Üretimi yapılacak olan türler için gereken ortam ve ekipmanın hazırlanmasını 

sağlamak,  

20. Serada kullanılacak her tür malzemenin temin edilmesini sağlamak, temin edilen 

malzemelerin muhafazası için gereken tedbirleri almak,  

21. Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan ağaç, çalı, mevsimlik bitkileri koordineli 

olarak dikim alanına sevk etmek,  

 



 

22. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür tarafından verilen 

görevleri yerine getirmek. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller   

MADDE 18:  

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur.  

Yürürlük  

MADDE 19:  

Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.   

Yürütme   

MADDE 20:  

Yirmi maddeden oluşan,  bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.  

İş bu “Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 05.04.2021 tarih 

ve 2021-4/1-18 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 

 

 

İbrahim Etem KİBAR   

Meclis ve Belediye Başkanı Arzu REN   Abdullah COCİ 

 Meclis Kâtibi   Meclis Kâtibi 

 


