PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ
AMAÇ:
MADDE 1Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48.ve 49. maddeleri gereği "Norm Kadro İlke ve
Standartlarına İlişkin Esasları"na göre düzenleme yapılması amacıyla, 06/10/2006 tarih ve 12/9-1(4) sayılı
Belediye Meclis kararı ile yeniden adlandırılan Park Bahçeler Müdürlüğü'nün, Görev, Yetki ve Çalışma, usul
ve esaslarını belirlemektir.
KAPSAM:
MADDE 2Bu yönetmelik, Tarsus Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün; görev, yetki ve çalışma usulü ile birlikte
işleyişini kapsar. Tarsus Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ilçe sınırları dahilinde, halkın
nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye
getirilmesi amacıyla, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının
sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.
DAYANAK:
MADDE 322/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin "Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar" hakkındaki
kararı gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddelerine istinaden yeniden adlandırılması
nedeniyle, 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince Müdürlüğün; Görev, Yetki, Sorumluluk
ve Çalışma yönetmeliğinin hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.
TANIMLAR:
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;
a. Belediye Başkanlığı :Tarsus Belediye Başkanlığı’nı,
b. Müdürlük
:Park Bahçeler Müdürlüğü’nü,
c. Personel
:Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli,
ifade eder.
MÜDÜRLÜK GÖREV ve YETKĠLERĠ:
MADDE 5Park Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri:
1. Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin
gerçekleştirilmesini sağlar.
2. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tarsus Belediyesi sınırları dahilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve
orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli
ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek
faaliyetlerini planlayıp yapar ve/veya yaptırır.
3. Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel
tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanmak ve uygulamak.
4. Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt
etmek.
5. Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarını yapmak.
6. Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek.
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Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve
çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği
yapmak.
Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.
Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp
uygulamak.
Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım
çalışmalarını yürütmek.
Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.
Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini
sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim
biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak
veya yaptırmak.
Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat
yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.
İhtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri
çalışır halde bulundurmak.
Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlama.
Mal, hizmet ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak.
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili
aldığı kararları uygulamak.
Belediye Meclisi ve Encümeni’ne çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmaktır.

UYGULAMA USUL ve ESASLAR:
MADDE- 6
Park Bahçeler Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4982 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Park Bahçeler Müdürlüğü Görev; Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda başkanlık makamı veya gerekli görülen hallerde
Belediye Meclis kararları uygulanır.
YÜRÜRLÜK:
MADDE 7- Bu yönetmelik hükümleri; Tarsus Belediye Meclisi’nce karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarsus Belediye Başkanlığı yürütür.
.
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