PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I
GENEL H Ü K Ü M LER

AM AÇ :
MADDE: 1
K entin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm alm asına yardım cı olurken diğer
yandan kent halkının fiziksel gereksinim lerine karşılık verm ek üzere, dinlenme
gezinti,park ve çocuk oyun alanları,
yeşillendirilm iş alanların çoğaltılması gibi
işlevleri gerçekleştirm eyi amaçlar.
KAPSA M :
M ADDE 2:
Bu yönetm elik, Erdem li Belediyesi Park Bahçeler M üdürlüğüm ün kuruluş, görev ve
çalışm a esaslarını düzenler.
M ADDE 3:
Park Bahçeler M üdürlüğü, 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve 2006/9809
Sayılı B akanlar Kurulu K ararına dayanılarak kurulm uş ve Belediye Başkanımn ya da
görevlendireceği Başkan Y ardım cısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
M ADDE 4:

D EY İM LER VE TA N IM LA R : Bu yönetm elikte geçen
Eîelediye
: Erdem li Belediyesini
Başkanlık
: Erdem li Belediye Başkanlığını
M üdürlük
: Park Bahçeler M üdürlüğünü
Personel
: Park Bahçeler M üdürlüğünde görevli tüm personeli

M ADDE 5:

KURULUŞ:
Park B ahçeler M üdürlüğü 1 M üdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

M ADDE 6:

PA R K BA HÇELER M ÜD Ü RLÜ ĞÜ N ÜN ÇA LIŞM A KONULARI:
a) Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlar.
b) Peyzajın korunm ası, geliştirilm esi ve bakımı için çaba gösterir.
c) Belediyesine ait m evcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım,
korunm ası, geliştirilm esi ve tem izlik hizmetlerini yapar.
B elediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübrelem e, budama, çim biçimi,
d)
hastalık ve zararlılarla m ücadele ve yabancı otlarla m ücadele için gerekli
tedbirleri alır,
e) Belediyesi sorum luluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve
çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunm asını sağlar.
f) M üdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlem esi çalışmaları yapar.
g) Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale
getirir.
Park
ve Bahçelerin oluşturulm asında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı
h)
grubu bitkiler ile m evsim lik çiçek.üretim i yapar,
i) V atandaşların çevre ahlak{
bilincinin oluşturulm ası için eğitim
sem inerleri düzenler,
ary ap ar.
Ağaç dikimi kam,
terli ü le ş il alan oluşturulması için
çalışm alar yapar.

k) B elediyem iz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kam uoyunu aydınlatmak
am acıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.
1) B otanik ve hobi bahçeleri oluşturur, halkın yararlanabileceği hale getirir.
m ) M üdürlük yazışm alarını, büro hizm etlerini ve personelin özlük haklan ile ilgili
çalışm aları yürütür.
n) B aşkanlık M akam ının vereceği diğer emirleri yerine getirir.
M ADDE 7:

M Ü D Ü R Ü N G ÖREV, YETKİ VE SORUM LULUKLARI:
a) Bu yönetm elikte belirtilen m üdürlük hizm etlerinin zam anında verimli ve düzenli
şeki lde yürütülm esini sağlamak,
b) A lt birini arasında görev bölüm ü yapmak, izin, hastalık ve çekilm e gibi nedenlerle
ayrılanlarm yerine, bir başkasının görevlendirilm esi ve hizmetlerin aksamaması
için gerekli önlemleri almak,
c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarım
izlem ek; m üdürlüğün çalışm a konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği
kurm ak,
d) M üdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışm alarını düzenleyerek,
personel arasında uyum lu bir işbirliği ortamı kurulm asını sağlamak ve
çalışm alarını izlem ek, denetlem ek,
e) Ç alışm a verim ini arttırm a am acıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve
bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olm ak, bunlardan personellerin
yararlanm asını sağlamak,
f) M üdürlüğün çalışm alarım m evzuat esaslarına göre düzenlem ek amacıyla her yıl
çalışm a program ı hazırlam ak, başkanlığın onayına sunmak,
g) B aşkanlıkça onaylanan çalışm a program ının gerçekleşm esi için gereken
m alzem eyi tem in etmek,
h) M üdürlükte yapılan çalışm alarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar
düzenlem ek, çalışmaları değerlendirm ek,
i) M üdürlüğe ait bütiin kısım ların çalışm alarım izlemek, denetlem ek ve gerekli
direktifleri vermek,
j ) M üdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler
gösterm ek,
k) M üdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli
konulara ilişkin farklı yollar ve çözüm ler arasında son ve kesin seçim yapmak.
1) Y önetm eliğin 6. m addesinde belirtilen konuların gerçekleştirilm esi için ilgilileri
yönlendirm ek, izlemek, denetlemek.
m) M üdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.
Başkanlık M akam ınca; mevzuat hüküm lerine uygun verilen diğer görevleri de
yapar.
n) Alt birim lerinde görevlendirilen personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler
olduğu, m üdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir
şekilde belirtilerek personele im za karşılığında verilecek ve personel bu
yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma
m asasında bulunduracaktır.
o) M üdür, m üdürlük personelinin devam /devam sızlığm dan sorumludur.
B Ö LÜ M II
GENEL İLK ELER VE TA N IM LAR

M ADDE 8:
A- PARK BA H Ç ELER MÜD
Park Bahçeler M üdürlü
dayanm aktadır. M üdürlilğ
planlayım ve hem de uygiıl

ÜN TEM EL YAPISI :
ıkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine
e r v e ilişkileri bakımından hem
lö '^ a a d h lÇ K fk Bahçeler M üdürlüğüne görev
n

veren yürürlükteki yasalara göre M üdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu
görülm ektedir.
1- M üdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici,
denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
2- A yrıca yine kendi konularında bizzat uygulam a da yapm aktadır. Buna göre
yukarıda belirtilen am açların değerlendirilm esinde, ana görevlerinin yerine
getirilm esinde ve iş ilişkilerinin gözetilm esinde Park Bahçeler M üdürlüğünün bu
iki yönlü niteliği üzerinde önem le durulmalıdır.
B- G ÖREV Y ETK İ VE SO R UM LU LU K :
1- Y etkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılm aları olanaksızdır.
Sorum luluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan, birbirleri
üzerinden tanım lanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç
kavram lardır.
o

^

2- Görev yetki ve sorum luluk konusunda bu yönetm elikte kabul edilen gene!
kurallar şunlardır.
a) Her elem an görevini yapm ak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki
ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden)
istenen biçim de yapm ak için bağlı bulunan kişi yada m akamdan alınan
“H ak” olarak yorumlanmaktadır.
b) Her elem an görevini yapm am aktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan
yetkisi oranında sorumludur.
Sorum luluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar
yönünden) istenilen biçimde yapılm asından ötürü bağlı bulunan kişi yada
makama karşı hesap verm e yüküm lülüğü” olarak anlaşılm aktadır.
3- Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde
yapabilm eleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri, yasaların
çalışm a ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.
Bir yetkinin devredilm esi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin
kullanılm asından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile
devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.
Yetkiyi devralan, o yetkinin kullanılm asından doğan cezai, parasal ve hukuki
sorum luluklarından başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu
da yüklenm iş olur.
Bir göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o
görevden dolayı sorum luluk yüklenilir.
B Ö LÜ M IIî
Y ÖN ETİCİLERİN G EN EL VE O RTA K GÖREV YETKİ VE SORUM LU LU KLARI
M ADDE 9:
A- Her kadem ede yönetici durum undâ bulu ıan jkişilerir^Y önetici” olmak nedeniyle
yüklendiği bütün yöneticiler için o /ta |^ v e jğ e ı$ l bazı p ^ Z y e t k l ve sorumlulukları
vardır.
/

Y önetim kadem elerinin düşey olarak sıralanm asında bu görev yetki ve
sorum lulukların özleri değişmez sadece en iist yönetim kadem esinden başlayıp en alt
yönetim kadem esine doğru kapsam ve sınırları daralır. Y öneticilere ilişkin bu genel
ve ortak görev yetki ve sorum luluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin
zam anında ve am aca uygun bir biçim de yapılm alarının ön şartlan niteliğindedir. Bu
nedenle her yönetici hangi yönetim kadem esinde bulunursa bulunsun bu görevleri
yerine getirm ek durum undadır.
Y önetm eliğin bu bölüm ü, M üdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin
hepsinde ortak olan bu görevlerin, her birim kadem elerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi
için düzen lenin işti r.
Her yöneticinin tem el görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.
1- Planlanıa-Program lam a :
a) A m aca ulaşmak için birbirini izleyen belli adım lar biçiminde çalışma
planları ve program larını hazırlam ak, hazırlatm aktır.
b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylam ak, yetkisi içinde
olm ayanları bir üst kadem edeki yöneticilere onaylatm aktır.
c) Bu çalışm alar sırasında yasaların, çalışm a ilke ve koşulların sınırları
içinde kalm ayı gözetlemek.
2- Düzenleme :
a) İşle ilgili hizm et boşluklarının veya girişim lerinin olup olmadığını
araştırm ak, bunları giderici tedbirler almak.
b) İşin yapılm ası için gerekli mali kaynak, personel, m alzem enin zamanında
sağlanm asını görüp, gözetlemek.
c) İş ile ilgili çalışm a adım larım gözden geçirip saptam ak ve bunlara
uyul m asını sağlamak.
3- K oordinasyon :
a) İşin yapılm ası sırasında hangi birim ler ile doğrudan doğruya veya dolaylı
ilişkiler kurulm ası gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamım ortaya
çıkartmak.
b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele
duyurmak.
4- Uygulam alı yönetim :
a) Görevi zam anında ve am aca uygun olarak sonuçlandırm ak.
b) Asıl görevle ilgili yazışm a, görüş alma, olur çıkartm a gibi yan görevleri de
yapm ak, yaptırmak.
5- İzleme, denetlem e, değerlendirm e :
a) Uygulam anın görevin yapılışının belli aşam alarında sonuçları öğrenmek
üzere bir değerlendirm e düzeni kurmak.
b) D eğerlendirm e sırasında ortaya çıkan sorunları çözm ek, veya çözüm
önerisiyle üst kadem eye sunmak.
6- Bilgi verm e :
G örevin yapılışından ve sonuçlanm asındar bir |ist kadem edeki yöneticiye veya
diğer ilgili ve yetkililere devam lı olar

/

■ le ilgili diğer görev, yetki ve i
7- Y önetim

A tam a, yükseltm e, yer değiştirm e, m ükafatlandırm a ve cezalandırm a işlemlerine
ilişkin ön yazışm aları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş
dağıtım ını düzenlem ek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek,
birim in yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.
B - Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de
göz önünde bulundurm alıdır.
1- İn isiy a tif:
Y önetici, kendi birim inin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için
yaratıcı olm alı, önce davranm alı, işi başlatıp sonuçlandırm a yeteneği
bulunm alıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşam asında yasaların, çalışma
ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlem ekten çekinmem elidir.
2- Seçm e ve K arar V erm e :
Y önetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik
çözüm ler arasında bir seçim yapm a, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin
(her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine
aktarm ası gerektiğine sahip olmalıdır.
3- K o lay laştırm a:
Y önetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırm ak için devam lı olarak çare ve
tedbirler aramalıdır.
4- D eğiştirm e :
Yönetici program uygulam alarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme
niteliği taşımalıdır.
5- Eldeki K aynaklardan İyi Y ararlanm a :
Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan m evcut olanların hepsinden tam
olarak yararlanm ayı amaç bilm eli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde
bulunm alıdır.
6- G eliştirm e :
Y önetici kendi birim inin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle
ilgili ilke koşul ve işlem lerini sürekli olarak geliştirm e yollarını aramalı, modern
yönetim ilkelerindeki gelişm eleri izlemelidir.
7- D evam lılık :
Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve
düzenlem elidir.
8- L id erlik :
Yönetici, tutum ve davranışları ile elem anlarının saygı, itaat ve güvenlerini
sağlam alıdır.
9- M oral :
Y önetici, elem anlarının sorumluluk duygusunu ( geliştirm eli, kendilerine olan
güven duygularını beslem elidir.
10- Takdir ve C eza :
Y önetici,yürürlükteki ilke ve koşullara
ceza vermek yetkisini çekinm eden k
form larım doldurm akta bu yetkiye girer.

de ta kdir ytmek: gereğinde
iir. BirilCiSörtemlerde sicil

11-Disiplin :
Yönetici, am aca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak tem el ilke ve koşullara
kesinlikle uyulmasını sağlam alıdır.
12 -Ortam :
Yönetici görevin yapılm ası için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını
da sağlam alıdır.
M ADDE 10:

M LPÜ R L LK BİRİM YETKİLİLERİNİN ORTAK GÖREVLERİ:
a) Hizmetlerin, daha iyi planlanm ası ve karar alm a etkisinin arttırılması bakımından,
beldenin m üdürlüğün görev kapsam ı çerçevesindeki sorunlarının saptanması
açısından veri tabanları oluşturm ak,
b) Beldenin M üdürlük ile ilgili hizm et hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve
yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak,
c) H izm et hedeflerinin yerine getirilebilm esi için gerekli girdileri, çeşit, miktar,
maliyet olarak ayrıntıları ile belirlem ek,
d) Beklenin M üdürlük hizm etleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve Anansa!
olanakları belirlem ek ve beldenin gereksinim lerini yarattığı güç ile karşılaştırmak.
e) O luşturulan yeni çalışm a sistem inden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri
gözden geçirm ek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak,
f) Saptanan yeni hizm et hedeflerine uygun yıllık eylem program ı hazırlamak,
g) Yılhk eylem program ına koşut olarak aylık ve haftalık çalışm a planlan hazırlamak,
h) Çalışm a sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan performans,
önceden saptanm ış hedeflerle karşılaştırm ak, sorum luluk alan personelin
çalışm alarını değerlendirm ek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliştirici,
nitelikli önlem ler planlamak,
i) Denetlem eye konu olacak yerlerle ilgili sicil sistemi oluşturm ak.
j) M üdürlüğün çalışm a konularının belirlendiği 6. m addedekiler ile diğer
maddelerdeki alt birim sorum luları ile ilgili çalışmaları yapm ak,
k) A lt birim sorum lusu personeller arasında işbirliği ve uyum u sağlamak
personellerinin devam /devam sızlığından sorumlu olmak,
1) Alt birim sorum luları, görev ve çalışanları birim inin m üdürüne karşı sorumludur.
M üdür tarafından m evzuat hüküm lerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
m) Personeli işleklendirm ek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
n) A lt birim de görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler
olduğu, m üdür ve tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir
şekilde belirtilerek personele im za karşılığında verilecek ve personel bu yönergede
belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışm a masasında
bulunduracaktır.
A) PA R K - BA HÇE İŞLERİ VE PLA N LA M A BAKİM ONARIM BİRİM
SO R UM LU SUN U N GÖREV, YETKİ VE SORUM LULUKLARI:
a}- Planlam a ve araştırm a işlevlerini yapar.
M astır plan çalışm aları için veri toplar, veri tabanı oluşturur.
Kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlar.
Yıllık ve iş program larını oluşturur.
Donatı tasarım ları yapar.
b)~ Yeni alan tesisi için çalışm a yapar.
-,
Aplikasyon, tesviye ve hazırlam a işlerim yapü >
Y apıların oluşturulm ası donatı ve esl'sâtlaı m,
îS ^apılm ası
işlerini yürütür.
v '
Dikim ve ekim işlerini organize eder vğ; gerçek 1

c)
M üdürlüğün amacı doğrultusunda tarafından kendisine verilen görevlerin
yerine getirilm esinde alt birim sorumlusuna bağlı tüm personeli işbirliği
halinde sevk ve idare ile yetkilidir.
d'ı M üdürlük görev alanı içindeki dinlenm e ve gezinti parklarının, çocuk
parkları ve oyun alanlarının, yeşil alanların yönetim ve denetim
sistem ini kurar.
e. G örev ve sorum luluk kapsam ındaki tüm alanların bakım, sulama,
budam a, biçme, ilaçlama, çapalam a, belleme, onarma, yenileme işlerini
organize eder ve yaptırır.
f) M üdürlük alanları için gerekli üretim tasarım ları ve çalışm a planlaması
yapar. Bitkisel, donatı ve yapısal üretim in gerçekleştirilm esini sağlar.
g) Belediye fidanlığında bitkisel üretim planlam ası yapar. Üretim için
gerekli m ateryallerin temini konusunda organizasyon yapar. Fidanlığın
sevk ve idaresinden sorumludur.
h) M üdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim sorum lusu tarafından
kendisine verilen görevlerin yerine getirilm esinde bağlı tüm personeli
işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir.
BÖ LÜM IV
ORTAK HÜK Ü M LER

TÜ M PERSO NEL :
a) Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli
tutar. 8 ı konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklam ada bulunamaz.
b) S ın ıf, dikel: ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) M esai bitim inde m asa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa
gözlerine koyar ve kilitler.
d) H erhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla
görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe
görevinden ayrılam az. D evir teslim cetvelleri M üdürlükte saklanır.
e) M üdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi,
personel arasındaki ahengin sağlanm ası için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir
durum da konu M üdüre yansıtılır. M üdür bu hususta gerekli önlem leri alır.
GELEN - GİDEN EV RA K A YAPILA CA K İŞLEM LER :
a) M üdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir.
Personel, yapılm ası gerekli işlemleri zam anında ve noksansız yapmakla
yüküm lüdür.
b) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir.
M üdürlük dışına yazılan evrak, zim m etle ilgili binm e teslim edilir.

A RŞİV LEM E VE D O SY ALAM A :
a) M üdürlükçe yapılan tüm yazışm aların Standart D osya/Planına uygun olarak ayrı
ay n klasörlerde arşivlenir.
b) D osyalam a işlem inde konularına göre ayrı ayrı
G elen evrak dosyası
- Giden evrak dosyası
- A vans dosyası
- Ayniyat, dem irbaş dosyası
- G enelge ve bildiriler dosyası.

MADDE 14:
Belediye birim leri arasındaki yazışm alar m üdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışm alar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası
ile yürütülür.

BÖLÜM V
ÇEŞİTLİ H ÜKÜM LER
M ADDE 15:
Bu yönetm elik Belediye M eclisince
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

kabul

edilip,

Erdem li

Kaymakamlığınca

M ADDE 16:
Bu Y önetm elik hüküm lerini Erdemli Belediye Başkanı yürütür.

M ehmet TAIÜTAÎ

Sebahaddin EL AL

Adem GÜRSOY
M eclis Katibi
(Katılmadı)
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