T.C.
Düzce Belediye Başkanlığı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV
VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1)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
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;
Alt birim: Müdürlüğün altında kurulan şeflikleri,
Alt 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 Müdürlüğünü,
Şef: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı
sorumlu olan yöneticiyi,
Şeflik: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki 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,
İfade 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 alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluklar
Müdürlüğün yapısı

MADDE 6- (1)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre
ayrılmış şefliklerden oluşur. Şeflikler Müdürlüğün görev alanına giren yeşil alanlar bakım ve
onarım, teknik hizmetler, planlama ve proje uygulama, tarımsal yapı ve fidanlık, mezarlıklar
bakım, 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 görevlerin şeflikler arasındaki dağılımı müdür
tarafından belirlenerek yazılı olarak servis 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 programına uygun olarak Müdürlüğün bütçesinin
hazırlanması,
b) Birim faaliyet raporunun hazırlanması,
c) Belediye sınırları içinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin
düzenlenmesi, mezarlık, 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 üzerinde tatbikinin yapılması 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,
f) Belediye sınırları içinde yeşil alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların
yapılması,

g) Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık 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 şikâyetinin incelenerek
gerekli araştırma ve çalışmalar yapıldıktan sonra gerekli yanıtlar ve aydınlatıcı bilgilerin
verilmesi,
i) Müdürlük için gerekli ihtiyaç malzemelerin tespit edilerek temin edilmesi,
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 alanların ve ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlanıp
uygulanması,
ö) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin
kaldırılması gibi bakım çalışmalarının yürütülmesi,
p) Ağaç ve bitkilerden kaynaklanan zararlılarla mücadele ve ilaçlama hizmetlerinin
yerine getirilmesi,
r) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve
konacak yerlere naklini sağlanması, monte edilmesi, bozulanların tamir edilmesi,
s) Parklarda ve yeşil alanlarda gerekli boyama ve diğer bakım

hizmetlerinin

yürütülmesi,
ş) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi

kulübelerinin yapılması veya yaptırılması,
t)Yeşil alan, orta refüj 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 yapım 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 planlanması ve yürütülmesi, yeni parkların açılması ve eski
parkların bakım ve onarımının yapılması,
y) Topluma çevre bilincinin aşılanmasında Müdürlüğün üzerine düşen görevlerin
yürütülmesi,
z) Düzce Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve gömme
işlerinde Düzce Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şefliği bu yönetmelik çerçevesinde diğer kamu
kurumları ile eşgüdüm içinde çalışır ve eşgüdümü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mezarlıklar
Şefliğinin sağlaması,
aa) Düzce Belediyesinin belirlediği yerler dışında ve mezarlık olarak seçilmiş
yerlerden başka yerlere cenaze defninin yasak olması,
bb) Düzce Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler kamu görevi
olarak Belediyeye verilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (A) bendinde
ise bu görevi yapar veya yaptırır denmekte olup, Belediyenin bu görevi yapması veya
yaptırması,
cc) Mezarlıklar Servisi; Hastane, diğer sağlık kuruluşları, Adli Tıp, Savcılık
tarafından; Ölüm Belgesi veya Gömme İzin Kağıdı ile sevk edilen ölülerin cenaze ve defin
işlemlerini yapması ve bu işlemlerin dışında Düzce Belediyesi kuruluş şemasındaki evrak
akışına uyması,
dd) Adli Tıpça, Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı ile Hükümet Tabipliğince veya
Özel Hastane, Özel Poliklinik, Özel Doktor tarafından verilen ölüm nedenini belirten belgeler
muamele için başvurulan Belediyenin Tabipleri tarafından resmi Gömme İzin Kâğıdına
dönüştürülmesi ve Belediye Tabibi yoksa yukarıda adı geçen kurumlarca verilen gömme izin
belgesi ile defnedilmesi,
ee) Belediyenin Mezarlıklar Servisine müracaatla, ölülerinin bulunduğunu beyan

edenler görevlilere ilgili formdaki bilgileri belgeyle ibraz ederek görevli personel tarafından
Cenaze Hizmetleri Ve Nakil Bilgi Formu düzenlenmesi,
ff) Cenaze yakını tarafından aile mezar yeri veya sıra mezar yanı talebi yapıldığında
Belediye Meclisinin belirlediği ücret tarifesi üzerinden mezar yeri satışı yapılması,
gg) Ücretli mezarlarda herhangi bir sebeple boşalma olursa (taşraya defin veya taşraya
kemik nakli nedeniyle) bu mezarlar kayıtsız şartsız belediyeye intikal edeceği gibi
kullanılmayan mezarların bedellerinin de hiçbir suretle tahsis sahibine iade edilmemesi,
hh) Mezar yeri kullanma belgesi üçüncü şahıslara devredilemez. Mezar yerinin
mülkiyeti Belediyeye aittir. Bu belge yirmi beş yıl geçerlidir, bu sürede müracaat olmadığı
takdirde mezar yeri kullanım haklarının

hibe statüsünde Düzce Belediye Başkanlığı’na

geçmesi,
ii) İsme tahsisli Mezarlarda mezar sahibi başka yerde ölmüş ve defnedilmişse ismine
tahsis edilmiş mezarına 1. derecede yakınlarından birinin (anne, baba, oğul, kız eş vb.)
muvafakati ile cenaze defni yapılabilmesi,
jj) Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde Düzce Belediyesi sınırları içinde veya
başka yerleşim yerine nakli hususunda gerekli cenaze nakil aracı Mezarlıklar Şefliği
tarafından sağlanması,
kk) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan(kolera, veba, çiçek,
şarbon, cüzam, ve ruam) ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken Mezarlıklar Şefliğine
bildirilir. Ayrıca; bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler defin ruhsatı verilen kurumlar
tarafından alınır. (Kireçleme, İlaçlama vs.) Bu hastalıklardan ölenler için hiçbir suretle ve
hiçbir yolla taşraya nakil edilemezler. Bulaşıcı Hastalıklardan vefat edenlerin, vefatlarının
üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye
naklinin yasak olması,
ll) Cenaze defin öncesi ve sonrasında cenaze evine taziye hizmeti (Çadır, tabure vb.)
verilmesi,
mm)

Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim, ölenin mensup

olduğu dine göre, salahiyetli kişiler tarafından sevk ve idare edilmesi,
nn) Şehir Mezarlığının uygun yerlerinde gerektiğinde ayrı dine mensup insanlar için
özel sahalar tahsis edilir. Ancak İslam Mezarları ile Gayrimüslim mezarları arasında yol gibi
müsait mesafeler bırakılır ve Müslümanlara mahsus adalara Gayrimüslimlerin defin
edilememesi,
oo) Mezar sahipleri; bedel karşılığı alınan mezarların kullanım hakkının satın alan

kişiye ait olduğunu, kullanım tahsisini varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine
yapılacak mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceği belirtilir.
Mezar yeri kullanım hakkına sahip oldukları arazi sınırlarına merdiven, basamak, çit, yüksek
duvar veya bunlara benzer şeyler yapılmaması,
pp) Sıra mezarlılarda dolu yanı boş veya direkt boş mezar yeri kullanma belgesi
alanlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mezar yapım izin belgesi alarak,
mezarı yaptırmak veya baş taşı koymak zorundadır. Yaptırmadıkları takdirde, haklarını
kaybederler. Bu durumun arşiv kayıtlarına şerh olarak işlenmesi,
qq) İlgili, üst yapımı talebinde bulunursa Mezarın üst yapımı için Mezarlıklar İşleri
Birimince ruhsat verilir. Mezarlıkların üst yapımlarının boyutlarının Mezarlıklar Şefliğince
belirlenmesi,
rr) Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren konularda diğer görevler ile Başkan
tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi,
Görevlidir.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1)Müdür görev ve hizmetleri kapsamında:
a) Müdürlüğün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili,
verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve
yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken
denetimleri yapmak,
ç) Müdürlük personelinin terfi, doğum yardımı, aile yardımı ve benzeri özlük
haklarındaki değişikliklere ilişkin değişikliklerin izlenerek zamanında ilgili birime
bildirilmesinin sağlanması,
d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini
belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans
değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek
uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük
görüşü hazırlamak,
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 teknik düzenlemeyi
oluşturmak,
i) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre
Müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri
kadar istihdam edilmesini sağlamakla,
Görevli ve yetkilidir.
Şefliklerin görev ve iş dağılımı
MADDE 9- (1)Müdürlüğün şeflikler arasındaki görev ve iş dağılımı bu Yönetmeliğin
6 ve 7’nci maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt birim yöneticilerine
tebliği edilir.
Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Şefler; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından 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- (1)Büroların işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve
birimdeki işleri yürütmek üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri
görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim sorumlusuna
karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel
hükümlere göre işlemler yürütülür.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13-(1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Başkan
tarafından giderilir.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinde kabul edilip Belediyenin
internet sayfasında yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

