ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları
Kuruluş
MADDE 13.1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevle r in
müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile
22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.
Tanımlar
MADDE 13.2. Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.
Müdürlük : ALTIEYLÜL Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdür : ALTIEYLÜL Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü
Çalışma İlkeleri :
MADDE 13.3. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
13.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı
ilkelere uygun hareket etmek.
13.3.2. İlçemizdeki yeşil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği standartla r ına
ulaştırmaya çalışmak.
13.3.3. Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
13.3.4. İlçemizde yaşayan Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı vatandaşlar ımız
kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.
13.3.5. Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının,
park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.
13.3.6. Çocukları teknoloji bağımlılığının zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuk
nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiş Çocuk Parkları
oluşturmak.

Personel Yapısı
MADDE 13.4. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindek i
unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden
oluşmaktadır.
Organizasyon Yapısı
MADDE 13.5. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve
Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalış ır.
Müdürlük bünyesindeki; Planlama Hizmetleri, Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Hizmetle r i,
Fidanlık ve Sera Hizmetleri, Çocuk Parkı ve Park Sporu Hizmetleri, Atölyeler, Kontrol
Hizmetleri, Sulama ve Bakım Hizmetleri, İdari ve Mali İşlemler konularıyla ilgili alt
birimlerden oluşur.
Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye
Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.
Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 13.6. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
13.6.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,
Ağaçlandırma Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma
ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
13.6.2. İmar planlarında Yeşil Alanlar, Çocuk Bahçeleri, Parklar ve Dinlenme (Rekreasyon)
Alanları, Piknik-Dinlenme ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları, Fuar ve Şenlik Alanları, tarihi
Değeri Olan Ağaçlar, Ağaçlandırılacak Alanlar, Orman alanı, Pasif Yeşil Alanlar olarak ayrılmış
yerlerin; Belediye adına kamulaştırma ve tescilinin yapılması için, Belediyenin ilgili birimler i
nezdinde gerekli girişimleri yapmak ve koordinasyonu sağlamak. Bu çalışmalara paralel olarak;
a. Söz konusu yerlerin tescil bilgileri ile imar durumu ve adres bilgilerini kaydetmek,
İsimlendirme ve numaralandırma işlemlerini yapmak. Bu alanlar ile meydan ve
refüjlerin çevre ile ilişkilerini ve ihtiyaç duyulan aktiviteleri araştırmak, geometr ik
yapıları ve alanları ile jeolojik ve topografik durumlarını araştırmak ve Başkanlık
Makamına raporlamak.
b. Toplanan veriler ve imar planlarına göre bahse konu alanların bitkisel ve yapısal
nitelikli projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
13.6.3. Hazırlanan projeler doğrultusunda;
a. Meydan, park ve bahçelerde kullanılacak olan bitkisel ve yapısal nitelikli mal ve
malzemelerin niteliklerini ve metrajlarını belirlemek,

b. İhtiyaç halinde belediyenin diğer birimlerinden teknik destek talep etmek,
c. Müdürlüğün uygulama ekipleriyle projenin uygulamasını yapmak ya da ihale yolu ile
yaptırmak.
13.6.4. Park ve bahçe oluşumunda ihtiyaç duyulan; çiçek, fidan, ağaç, süs bitkileri gibi bitkise l
materyallerin üretimleri için seralar ve fidanlıklar kurmak/kurdurmak ve bu mekanların faal
halde bulunmasını sağlamak. Üretimin yeterli olmaması yada teknik zorunluluklar durumunda;
ihtiyaç duyulan fidan, ağaç, çiçek ve süs bitkilerini mevzuata uygun bir şekilde temin etmek ve
ihtiyaç olan park ve bahçelere dikimini sağlamak.
13.6.5. Park ve bahçe oluşumunda ihtiyaç duyulan; bordür, parke, yürüyüş yolu, kauçuk zemin
elemanları, havuz, şelale, köprü, oturma bankları, piknik masaları, oyun grupları, açık alan
fitness ekipmanları, aydınlatma elemanları, sulama elemanları, fıskiyeler, bariyerler,
platformlar, dış mekan çöp kovaları, kent mobilyaları gibi parkı oluşturan tüm fiziki unsurla r ın
mevzuata uygun olarak temin edilmesini yada bir proje kapsamında ihale ile yapımını
sağlamak. Gerektiğinde bunların bir kısmının belediyeye ait atölyelerde üretilmesini sağlamak.
İhtiyaç duyulan atölyeleri kurmak/kurdurmak, mevcut atölyeleri ekipman ve kapasite yönünde n
geliştirmek ve yenilemek.
13.6.6. Belediyenin uhdesinde bulunan park ve bahçelerin; gübreleme, ilaçlama, aşılama,
sulama, temizleme, budama, yabani ot alımı, çim biçme, çapalama gibi bitkisel bakım
hizmetleri ile parkı oluşturan fiziki unsurların bakım ve onarımlarını yapmak veya ihale yolu
ile yaptırmak. Park, bahçe, fidanlık ve seralarda; bitkiye musallat olan zararlılarla mücadele
etmek. Bu hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü gübre, bitkisel toprak, zirai ilaç, ilaçla ma
ekipmanı, çim tohumları, zirai aletler ve yedek parçaları, parktaki tüm fiziki unsurların bakım
ve onarım malzemeleri, aydınlatma ve sulama malzemelerini mevzuata uygun olarak temin
etmek.
13.6.7. İlçe sınırları içerisinde fidan ve ağaç dikme kampanyaları düzenlemek. Bu konuda
eğitim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek
kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak.
13.6.8. Yol açma ya da herhangi bir imar faaliyetinin zorunluluk oluşturduğ u durumla rda;
kesilmeden sökülerek nakledilebilecek ağaçların, ağaç sökme/dikme makinesiyle yerinde n
sökülmesini, nakledilmesini ve uygun bir yere yeniden dikilmesini sağlamak. İlgililer inin
talepleri halinde; Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecek bir bedel karşılığında ilçe
sınırları içerisindeki özel şahıslara ait bahçelerdeki ağaçların, ağaç sökme/dikme makines iyle
yerinden sökülmesini, nakledilmesini ve uygun bir yere yeniden dikilmesini sağlamak.
13.6.9. Belediyenin uhdesinde ve yetki alanında bulunan yerlerde;
a. İnsan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden, kısmen ya da tamamen yıkılma
tehlikesi gösteren, budanması tehlike arz eden ağaçların kesilmesini sağlamak.
b. Bu durumdaki özel şahıslara ait ağaçların kesilmesinden kaynaklanan tüm masrafın,
ilgilisinden tahsil edilmesine yönelik işlemleri başlatmak, sonuçlarını takip etmek.
c. Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecek bir bedel karşılığında ilçe sınır la r ı
içerisindeki özel şahıslara ait bahçelerde ağaç budama ve kesim iş ve işlemler ini
yapmak.

d. Belediyemizin sorumluluğunda bulunan meydan, kaldırım, refüj, hizmet binası
bahçeleri gibi yerlerdeki ağaçların budama işlerini yapmak/yaptırmak.
13.6.10. Parklarda ve şelalelerde alternatif enerji kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik
önlemler almak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
13.6.11. Kış mevsimlerinde yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde;
a. Müdürlüğe ait makine, araç, gereç ve personel ile yol açma çalışmalarına destek
vermek.
b. Parklar, refüjler ve dinlenme alanlarındaki makileri, kent mobilyalarını, parklardaki
bitkisel ve fiziksel materyalleri kar ve buzlardan temizlemek.
13.6.12. Halka ait çiçeklerin bakım ve ilaçlamalarının yapılacağı; çiçek hastanesi yada
bakımevleri kurmak. İlçe halkının yada resmi kuruluşların talebi halinde; mevsim çiçekleri ve
bahçe bitkileri konusunda zirai teknik bilgileri paylaşarak yardımcı olmak.
13.6.13. Halkın çiçek yetiştirme ve peyzaj bilincini artırmak, çevreyi güzelleştirmeye yönelik
duyarlılıklarını artırmak amacıyla; sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenle mek,
uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller
vermek.
13.6.14. Belediyenin park, bahçe, çocuk bahçesi, fitness park, ağaçlandırma, şelale, kent estetiği
ile ilgili etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan
afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere asmak.
13.6.15. Belediyenin uhdesinde bulunan her türlü park, bahçe, çocuk parkı, dinlenme alanı,
şelale, havuz, sera, fidanlık ve ormanlık gibi yerlerin güvenliğini gerek gördüğü taktirde özel
güvenlik kurumları vasıtasıyla sağlamak. Parklardaki güvenliği sağlamak amacıyla gerekli
görülen yerlere güvenlik kamerası konulması için Belediyenin ilgili biriminden talepte
bulunmak
13.6.16. Umumun kullanımına açık olan park, çocuk parkı, dinlenme alanı, şelale, havuz,
meydan, refüj ve kavşak gibi yerlerde müdürlük tarafından oluşturulan bitkisel ve fizik se l
nitelikli park bahçe unsurlarının tahrip edilmesi ve zarar görmesi halinde; müdür lük
bünyesindeki teknik elemanlar vasıtasıyla gerekli hasar ve zarar tespitini yapmak, başkanlık
makamına raporlamak ve hasar vermekten kaynaklanan tüm masrafın, ilgilisinden tahsil
edilmesine yönelik işlemleri başlatmak, sonuçlarını takip etmek.
13.6.17. İlçe halkını kent estetiği ile park ve bahçeler hakkında bilgilendirmek, halkın parkları
ve yeşil alanları koruma bilincini artırmak, vatandaşların fidanlıklar ve seralardan istifades ini
sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin ağaçlandırma çalışmalarına katılmalar ını
sağlamak, ilçe halkını hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla;
a. Belediyenin Basın birimi ve sosyal işler birimiyle koordinasyon halinde temel atma
ve açılış törenleri organize etmek, hizmetin tamamlanmasının ardından kutlama
programları düzenlemek.

b. El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe
kamuoyuna ulaşmasını sağlamak,
c. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilend ir me
toplantıları ve seminerleri düzenlemek.
d. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte
proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik
desteği vermek.
13.6.18. Parklarda ve yeşil alanlardaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışma lar ı
yürütmek. İlçe halkından gelen park bahçeler ile ilgili şikayetleri yerinde incelemek ve
şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek.
13.6.19. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarındaki; yeşil alan, park, çocuk
parkı, ağaçlandırma alanı, rekreasyon alanı, orman alanı gibi yerlerde kiraya verilecek yada
inşaa ettirilecek her türlü yapı, tesis ve işletme için ilgili müdürlüklerden gelen uygun görüş
talebini değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde görüşünü bildirmek. Uygun görüş verilmes i
durumunda; ilgili müdürlükçe yapılacak yapı tesis ve işletmenin, verilen uygun görüş
çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.
13.6.20. Başkanlık, Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını
zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak ve ilgili toplantılara katılmak.
13.6.21. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün
Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler ”
başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
Park ve Bahçeler Müdürünün Görevleri
MADDE 13.7. Park ve Bahçeler Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
13.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün
Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler ”
başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
Park ve Bahçeler Müdürünün Yetkileri
MADDE 13.8. Park ve Bahçeler Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir.
13.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan
Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

Park ve Bahçeler Müdürünün Sorumlulukları
MADDE 13.9. Park ve Bahçeler Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir.

13.9.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan
Bütün Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getir mek.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları
MADDE 13.10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak
kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat
hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
c. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
d. 6831 sayılı Orman Kanunu
e. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
g. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
h. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
i. 4857 sayılı İş Kanunu
j. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
k. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
l. Ağaçlandırma Yönetmeliği,
m. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

