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giRiNci nöı,üıvı

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 _ (l)Bu Yönetmeliğin amacı; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev,

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3_ (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata

dayanı larak hazırlanmı ştır.

Tanrmlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Alt birim: Müdürlüğün altında kurulan şeflikleri,

Att birim sorumlusu: Müdürlüğe bağlı bir şefliğin yöneticisini,

Başkan: Düzce Belediye Başkanını,

Belediye: Düzce Belediyesini,

İdare: Düzce Belediyesini,

Müdür: Park ve Bahçeler Müdürünü,



Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürltlğünü,

Şet Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdiire karşı

sorumlu olan yöneticiyi,

şeflik Müdür tarafindan Müdürlüğün görev, yetkİ ve sorumluluklarının

paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün

emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel

ilkeleri esas alrnrr.

iriNci nöı,üıvı

Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüğün yapısı



MADDE 6_ (l)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına gİren konulara göre

ayrılmış şefliklerden oluşur. Şeflikler Müdürlüğün görev alanına giren yeşİl alanlar bakım ve

onanm, teknik hizmetler, planlama ve proje uygulama, tarımsal yapı ve fidanlık, idari ve mali

işler ve ihtiyaç duyulan diğer alt birimlerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler aYrı

ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(2)Müdürlükte kurulacak şeflikler ve görevlerİn şeflİkler arasındakİ dağılımı müdtir

tarafindan belirlenere k y azılrı ol arak servi s görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7_ (1) Müdürlük Belediyenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflere

uygun olarak;

a) stratejik plan ve performans programlna uygun olarak Müdürlüğün

bütçesinin hazırlanması,

b) Birim faaliyet raponrnun hazırlanması,

c) Belediye sınırları içinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta reflijlerin

düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve

programlı bir şekilde planlanması ve her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesi,

ç) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle

birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi izerinde tatbikinin yapılmasl veya yaptırılması,

d) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla

her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması,

e) park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için

görüş bildirilmesi ve etüt ettirilmesi,

fl Belediye sınırları içinde yeşil alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların

yapılması,



g) park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidarılık vb. tesislerin

yapılması ve işletilmesi,

ğ) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapılması,

ı) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikAyetinin incelenerek

gerekli araştırma ve çalışmalar yapıldıktan sonra gerekli yanıtlar ve aydınlatıcı bilgilerin

verilmesi,

i) Müdürlük için gerekli ihtiyaç malzemelerİn tespİt edİlerek temİn edİlmesİ,

j) Müdürlüğün kendi ihtiyacı olan her türlü iş makinesi ve taşıt araçlarının gerek

satın alınması gerekse kiralanması suretiyle temin edilmesi,

k) Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak ilgili kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması,

l) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve

gübrenin temin edilmesi,

m) Fidan temin edilmesi ve bunların dikim ve bakımının yapılması,

n) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerinin yapılması,

o) Tüm yeşil alanlann ve ağaçların sulanması için periyodik bir program

hazırlanıp uygulanması,

ö)Budamazama^|ağaçlarınbudanması,kuruyanlarınkesilmesi,

devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarının yürütülmesi,

p) Ağaç ve bitkilerden kaynakl anan zarar|ılarla mücadele ve ilaçlama

hizmetlerinin yerine getirilmesi,

r) parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalannın hazırlanması

ve konacak yerlere naklini sağlanması, monte edilmesi, bozulanların tamir edilmesi,

s) parklarda ve yeşil alanlarda gerekli boyama ve diğer bakım hizmetlerinin

yürütülmesİ,

ş) park ve bahçelerin korunmaslna, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi



kulübelerinin yapılmasl veya yaptırılması,

t)yeşil atan, orta refiij ve kavşaklarda yapılan tahribatların bir rapor hazırlanarak

tahribat yapanlardan masrafların alınması için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

u) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütülmesi, hizmet içi eğitim

kursları açılması ve seminerler düzenlenmesi,

ü) Alım, hizmet ve yaplm ihalelerine ilişkin hazırlık ve sonuçlandırma

çalışmalarının yapılması,

v) Belediye sınırları içerisinde imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin Park

ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak

değerlendirilmesi çalışmalarının planlanmast ve yürütülmesi, yeni parkların aÇılması ve eski

parkların bakım ve onarımının yapılması,

y) Topluma çevre bilincinin aşılanmasında Müdürlüğün üzerine düŞen

görevlerin yürütülmesi,

z) yetki, görev ve sorumluluk alanına giren konularda diğer görevler ile

Başkan tarafindan verilecek görevlerin yerine getirilmesi,

Görevlidir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE S- (1)Müdür görev ve hizmetleri kapsamında:

a) Müdürlüğün görev alanına giren tüm hİzmetlerİn İlgilİ mevzuata uYgun,

etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgİli, mevzuatı, yargı kararlarını

ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün İşlerİ sevk ve idare ederek

gereken denetimleri yapmak,

ç) Müdürlük personelinin terfi, doğum yardımı, aile yardımı ve benzeri özltik

haklarındaki değişikliklere ilişkin değişikliklerin izlenerek zamanında ilgili birime

bildirilmesinin sağlanmasl,

d) ilgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol

yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,



e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faalİyet raporlarının, performans

değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek

uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

0 Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere

müdürlük gö rüşü hazır|arrıak,

g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak: harcama yetkilisi olarak 5018

sayılı Kanunda belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ğ) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket

etmek,

h) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak

ı) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İŞleri

Müdürlüğünden görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknİk düzenlemeyİ

oluşturmak,

i) iş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre

Müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve İdarİ personelden yeterİ

kadar istihdam edilmesini sağlamakla,

Görevli ve yetkilidir.

Şefliklerin görev ve iş dağılımı

MADDE 9- (l)Müdürlüğün şeflikler arasındaki görev ve iş dağılımı bu Yönetmeliğin

6 ve 7'nci maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt bİrİm yöneticilerİne

tebliği edilir.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları



MADDE 10- (1) Şefler; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafindan verilen

görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere

uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

(2) Şefler;

a) Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden

alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini

sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,

c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

sorumludur.

Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (l)Büroların işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve

birimdeki işleri yürütmek izere Müdür tarafından yeter sayıda alt bİrİm görevlİlerİ

görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birİm sorumlusuna

karşı sorumludurlar.



!||

üçüNcü nöı,üvı

Çeşitti ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE |2- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel

hükümlere göre işlemler yürütülür.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE l3-(l)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Başkan

tarafindan giderilir.

Yürürlük

MADDE 14_ (l) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinde kabul edilip Belediyenin

internet sayfasında yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.


