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T.C. 

MENDERES BELEDİYESİ 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 
MADDE   1-   (1)   Bu   yönetmeliğin   amacı;   Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  

kuruluş,  örgütlenme,  görev,  yetki  ve  sorumlulukları  ile  çalışma  usul  ve esaslarını 
düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
 

Hukuki Dayanak 
MADDE 3- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 48. ve 49. maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen; 

a) Belediye : Menderes Belediyesini, 

b) Başkan : Menderes Belediye Başkanını, 

c) Başkanlık : Menderes Belediye Başkanlığını, 

d) Başkan Yardımcısı         : Müdürlüğün Bağlı Olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 

e) Encümen : Menderes Belediyesi Encümenini, 

f) Meclis : Menderes Belediye Meclisini, 
g) Yönetmelik : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni, 
h) Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü, 

i) Müdür : Park ve Bahçeler Müdürünü, 

j) Personel : Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Teşkilat, Bağlılık 

 

 

Kuruluş 
MADDE  5- (1) Menderes  Belediyesi  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi ve 22.02.2007  tarihli  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazete’de  
yayınlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Menderes Belediyesi Meclisi’nin kararı ile 
kurulmuştur. 

 

Teşkilat 
MADDE 6- (1) Müdürlüğün personel yapısı; memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer 

personellerden oluşmaktadır. 
 
(2) Müdürlüğün İdari Teşkilatı; 
a) Müdür, 

b) Şef, 

c) Teknik Personel, 

d) İdari ve Büro İşleri Personeli, 

e) İşçi, 

f) Sera Görevlileri, 

g) Atölye Görevlileri. 
 
 

Bağlılık 
MADDE 7- (1) Müdürlük, Belediye Başkanı’na ve/veya Belediye Başkanı’nın 

görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak hizmetlerini yürütür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

 

Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 8- (1) Menderes Belediye Başkanlığı’nın hedefleri, prensip ve politikaları ile 

bağlı bulunulan, yürürlükteki ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar 

çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda müdürlüğün görevleri; 

a) İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil 

alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek, uygulamasını yapmak ya da ihale 

yolu ile yaptırmak, 

b) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, 

çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya  yaptırmak, 

c) Park, yeşil alan, ağaçlandırma alanları, tretuvar ve refüjlerde ağaçlandırma 

çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

d) İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanları yapmak, yaptırmak ve ileriye 

yönelik genişletmek, yeni bitkisel materyaller üretmek ve satın almak, 

e) Tretuvarlar, yollar ve park alanlarında bulunan ve budanması gereken ağaçları 

budamak, çürük ve devrilmek üzere olan ağaçları (çeşidine göre gerekli izinleri alarak) kesmek, 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu 

çalışmalar dahilinde yardımcı olmak, 

g) Park ve  yeşil alanlara sulama ve elektrik tesisatlarını döşemek, bordür, parke, oyun 

grubu, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarını temin etmek, montajı, tamiri ve bakımı 

ile ilgili çalışmalar yapmak, 

h) Şehrin estetiğ için süsleyici materyalleri (çiçeklik, heykel, havuz vb.) 

projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak, 

i) Vatandaştan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını 

sağlamak, 

j) Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yoluyla teminini sağlamak, 

k) İlgili müdürlüklerden gelen yıllık yeşil alan planına göre, tanzim edilecek yeşil 

alanlar için çiçek, ağaç, ağaççık vb. envanterinin hazırlanmasını sağlamak, 

l) Kamusal alanda çevre ve halk sağlığına  maddi  ve manevi olarak risk oluşturan 

ağaç, ağaççık  vb.  hakkında  gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapmak,  

gerekiyorsa onay almak ve bu konuda ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

m) Kamusal alana taşan, risk ve/veya şikayet konusu oluşturan, özel mülkiyetlere ait 

olan ağaç, ağaççık, bitki vb. Zabıta Müdürlüğü’ne bildirerek gerekli sürecin başlatılmasını talep 

etmek, yasal mevzuatlar çerçevesinde iş ve işlemler yapmak, 

n) Tescilli ağaçlar ile ilgili iş ve işlemlerin yapmak ve gerekli izinleri almak, 

o) Müdürlüğün ilgili mevzuat gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren 

konularda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile 

komisyonlarda yer almak, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

p) Müdürlük görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili 

diğer mevzuata dayanılarak, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine, görüş ve/veya karar 

alınması için yazı yazmak, 

q) Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak, gerek doğrudan gerekse Belediye 

birimlerinden gelen talep ve şikayetleri ivedi olarak değerlendirmek ve şikayet sahibine bilgi 

vermek, 

r) Budama sonrasında çıkan odunları, kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, 

s) DSİ tarafından yapılan ve Belediyemize devredilen sulama kuyuları ve sulama 

göletlerinin iş ve işlemlerini yapmak, tahakkuklarını hazırlamak, 

t) Vatandaşa çevre bilincinin aşılanmasını sağlamak, 
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u) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak 

Belediye Başkanınca verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak, 

v) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. 
 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri; 
a) Müdürlüğü Başkan’a karşı temsil etmek, 
b) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun 

olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak, düzenlemek 
ve denetlemek, 

c) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin birinci 
disiplin amiridir. 

d) Müdürlüğünde kamu iç kontrol standartları sisteminin ve kalite yönetim sisteminin 
kurulmasını sağlamak, 

e) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyon sağlamak, 
f) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak, 
g) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin 

müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak, 
h) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlükle ilgili 

çalışmalar yapmak ve hedefleri gerçekleştirmek, 
i) İdari olarak çalışılan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve 

organizasyonunu sağlamak, 
j) Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuata dayanılarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve 
kontrolünü sağlamak, Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak, 

k) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.  
 
(2) Müdürün yetkileri, 
a) 5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereğince, müdürlük görevlerinin yerine 

getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak, 
b) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi, 
c) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük 

dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir. 
(3) Müdürün sorumlulukları, 
Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetten dolayı Belediye Başkanı’na, Başkan 

Yardımcılarına ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. 
 

Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri 

kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde 

ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

(2) Teknik personelin görevleri, 
a) Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazıları yazmak, bilgi toplamak ve dağıtmak. 

Müdürlük içi çalışmaların aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasını (derlenmesini) temin etmek, 
b) İhale Komisyonları tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili 

yazışmaları yapmak ve onaylarını almak, 
c) İhale kararlarının yüklenicilere yasal süresi içerisinde bildirmek, sözleşme 

yapılmasını temin etmek, 
d) Hakediş raporlarının tahakkuk müzekkerelerini düzenleyerek müdür veya vekilinin 

onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmak, 
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e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin 
dosyalarını hazırlamak, gerekli onayları almak, sonuçlandırmak, 

f) Bu  yapım  ve hizmet ihalelerinin 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre ilgili 
kuruma bildirmek ve  aynı  kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşeron kesin 
teminatının çözülmesini sağlamak, 

g) Yapım, hizmet vb. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat veya mektuplarının 
uygun bir     belgeyle  Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmek ve dosyalarına şerh koyarak 
bilginin devamlılığını sağlamak, 

h) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla 
her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

i) Halkın   park  ve  bahçeler   konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek 
gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek. 

j) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek, 
k) Kendine verilen işleri ilgili  yasa ve  yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, 

süresinde bitirilmesini sağlamak, 
l) Resmi   kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve 

koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmaları hazırlamak, müdürlük imzasına sunmak. 
 
  (3) Teknik personelin sorumlulukları, 

Yetkilerin    zamanında    ve    gereğince    kullanılmasından    müdüre    karşı    

sorumludur, 
 

 

İdari ve Büro İşleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10- (1) İdari ve büro işleri elemanının görevleri şunlardır, 
a) Müdürün ve teknik personelin kendisine verdiği görevleri yapmak, 
b) Müdürlüğün kurum içi ve dışı gelen giden evrak, dosya ve diğer belgelerini kayıt 

altına almak, havale, zimmet, dosyalama ve arşiv işlerini ilgili yönetmeliklere uygun olarak 
yürütmek, 

c) Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımını sağlamak, 
d) Personel ile ilgili gölge dosyaların tanzimi (izin, rapor, ceza, mükafat, kademe 

ilerlemesi, tayin terfi v.s.) ile ilgili yazışmalar yapmak, işçi personelin puantajını tutmak, 
e) Demirbaş  işlemlerini  yürütmek  ve  demirbaşlara  ilişkin  zimmet,  sözleşme  ve  

garanti belgeleri ile ilgili evrakların arşivlenmesin sağlamak, 
f) Taşınırların  teslim  alınması,  korunması,  kullanım  yerlerine  teslim  edilmesi,  

yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, belge ve cetvellerinin 
düzenlenmesini yapmak (Taşınırlara ilişkin görevler, müdürün görevlendirdiği taşınır kayıt 
kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir), 

g) Müdürlüğün   çalışma   alanına  giren   konularda dışarıdan gelen sorulara cevap 
vermek ve bilgi sağlamak, 

h) Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi 
gereken kişi veya kurumlara ulaşmasını temin etmek, 

i) Günlü evrakları takip ederek tenkide meydan vermemek suretiyle yazışmaları 
yürütmek, 

j) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdürlüğü 
ilgilendiren konularda müdürün bilgisine sunmak, 

k) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini ve müdürlüğün bu gündeme 
alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak. 

l) Müdürlük içerisindeki birimler arasında bilgi akışını sağlamak, 
m) Müdürlük  çalışmalarına  ilişkin  verileri  toplamak,  aylık  ve  yıllık  faaliyet  raporu 

hazırlamak, 
n) Müdürlüğün gider planı, yıllık bütçe, stratejik plan vb. işlerinin sekretaryasını 

yürütmek, 
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o) Müdürlüğün iş ve/veya işlemlerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili 
diğer mevzuata dayanılarak yapılmasını sağlamak, 

p) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak. 

 
İşçi Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Uygulama ve bakım birimi elemanının görevleri şunlardır; 
a) Düzenlemesi yapılmış yeşil alan ve parkların periyodik olarak bakım, temizlik, 

ilaçlama ve sulanmasını yapmak veya yaptırmak, 
b) Park ve yeşil alanların çiçek, ağaç, ağaççık vb. dikim, gübreleme, sulama iş ve 

bakımlarını yapmak, 
c) Revize edilmesi gereken park ve yeşil alanları tespit ederek ilgili birimlere 

bildirmek, 
d) Çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
e) Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan her türlü malzeme ve işgücü ihtiyaçlarını 

tespit ederek, üst makamlara bildirmek, 
f) Sulama sistemlerinin ve araçlarının işletilmesi, bakımı ve sulama zamanlarının 

tespiti ve kontrolünü yapmak, 
g) Park ve yeşil alanlardaki ağaç ve çalıların doğru zamanda budanmasını sağlamak, 
h) Park ve yeşil alanlarda bozulan çim alanları tespit etmek ve gerekli işlemleri 

başlatmak, 
i) Müdür ve teknik personel tarafından verilen emirleri yerine getirmek, 
j) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak. 

 
Sera Görevlisinin Görevleri 

MADDE 12- (1) Sera görevlisinin görevleri şunlardır; 
a) Sera alanında üretimi yapılacak veya satın alınacak olan ağaç ve çalı fidanı ile 

mevsimlik çiçek türlerinin, bölge iklimine ve seranın konumuna uygun olarak seçimini yapmak, 
b) Sera alanında üretimi yapılan veya satın alınan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik 

çiçek türlerini muhafaza etmek, bakım ve sulamasını yapmak, 
c) Üretimi yapılacak olan türler için gereken ortam ve ekipmanın hazırlanmasını 

sağlamak, 
d) Serada kullanılacak her türlü malzemenin teminini sağlamak, temin edilen 

malzemelerin muhafazası için gereken tedbirleri almak, 
e) Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan ağaç, çalı, mevsimlik bitkileri koordineli 

olarak dikim alanına sevk etmek, 
f) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile, müdür ve teknik personel 

tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 
 

Atölye Görevlisinin Görevleri  

MADDE 13- (1) Atölye görevlisinin görevleri şunlardır; 

a) Atölyelerde kullanılacak her türlü malzemenin temin edilmesini sağlamak, temin 
edilen malzemelerin muhafazası için gereken tedbirleri almak, 

b) Atölye  kapasitesi  dahilinde  park  ve  yeşil  alanların  donatılarının,  atölyede  
üretimi  ve mevcut olanların bakım ve onarımına destek olmak, 

c) Üretimde kullanılan malzemeler ve atölyede doğabilecek her türlü aksaklık ile 
ilgili bağlı bulunduğu birim yetkilisine bilgi vermek, 

d) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile, müdür ve teknik personel 
tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 
 

 

Görevlerin İcrası 
MADDE 14- Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda sıralanmıştır; 
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından bilgisayarda evrak 

kayıt sistemine kaydedilerek gelen evrak, Müdürün havalesi ile ilgili  personele, gereği için verilir. 

b) Görevin planlanması: Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür 

tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 

c) Görevin İcrası: 

1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti 

alanları, çocuk oyun alanları v.b.), 

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

birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak, 

3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla 

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

4) Park,  bahçe,  koru,  yeşil  alanlarda  düşünülen  fiziki  ve  mimari  yapılaşma  için  

görüş bildirmek ve etüt etmek, 

5) Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak, 

6) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, 

eğlence ve yarışmalar düzenlemek, 

7) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek 

gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek, 

8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken 

malzemeleri temin etmek, 

9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla 

temasa geçip işbirliği yapmak, 

10) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını hazırlamak 

veya hazırlatmak, İZSU, GEDİZ A.Ş. vb. İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını 

sağlamak, 
11) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre 

temin etmek, 
12) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak, 

13) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek, 

14) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir 

program hazırlayıp uygulamak, 

15) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin 

kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek, 

16) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek, 

17) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular 

kullanarak bu alanları koruma altına almak, 

18) Parklara konacak oyun aletlerinin, spor aletlerinin, bankların, çöp kovalarının, 

piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların 

tamir işini yapmak, 

19) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, 

kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak veya 

yaptırmak, 

20) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi 

kulübeleri yapmak veya yaptırmak, 
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21) Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan 

müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek, 

22) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım 

ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak, 

23) Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak, 

24) Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak ve sözleşme dosyalarını 

yürütmek, 

25) Belediye  Meclisi  ve  Encümenine  çalışmalar  ile  ilgili  teklif  hazırlamak  ve  

makamın onayına sunmak, 

26) Devri  Belediyemize  geçen  sulama  göletleri  ve  sulama  kuyularının, abonelik 

işlemlerini yapmak ve tahakkuklarını hazırlamak, 

27) Kendisine verilen tüm görevleri, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken 

özen ve süratle yapmak. 
 

İşbirliği ve Koordinasyon 
MADDE  11-  (1)  Müdürlük  içinde  ve  diğer  müdürlükler  arasında  işbirliği  ve 

koordinasyon aşağıdaki şekilde sağlanır; 
a) Müdürlük ve diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içinde koordinasyon müdür 

tarafından sağlanır. 
b) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale 

eder gerektiğinde not düşer gerektiğinde evrak ile ilgili olarak personel ile görüşür. 
c) Birimlerdeki görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır. 
d) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin herhangi bir nedenle görevlerinden 

ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile 
zimmeti altında bulunan eşyalarla ilgili olarak, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Büyükşehir 

Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar 

Menderes Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ile yürütülür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Arşivleme ve Dosyalama 
 

 

Arşivleme ve Dosyalama 
MADDE 12- (1) Belediyenin birimlerinde kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar 

ilgili sistem üzerinden yapılır. 
 
2) Kurum dışı gelen e-imzalı yazı ve ekleri sistem üzerinden ilgili birimlere ilgili 

birim tarafından havale edilir. E-İmzalı olmayan yazı ve ekleri ise Yazı İşleri Müdürlüğü 

tarafından dijital ortama aktarılarak birime sistem üzerinden havale edilir. 

 
(3) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler sistem üzerinden 

Standart Dosya Planı’na göre tasnif edilir ve dijital ortamda dosyalama yapılır. 

 
(4) Dosyaların saklama planı ve imha süreleri “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik”te belirtilen kriterler göre sistem üzerinden planlanır ve süresi gelen evraklar sistem 

tarafından imha edilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Denetim ve Disiplin 
 

 

Denetim ve Disiplin 
MADDE 13- (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir. 

 
(2) Müdür birinci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri 

yürütür. 

 

(3) Birim personelinin mesai saatlerine riayat etmesi ve kılık kıyafetlerinin 25.10.1982 

tarih  ve 17849  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayınlanarak  yürürlüğe  giren  “ Kamu Kurum  ve 

Kuruluşlarında  Çalışan  Personelin  Kılık  ve  Kıyafetine  Dair  Yönetmelik”  hükümlerine 

uygunluğundan, birim müdürüne karşı sorumludur. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 

İmza Yetkilisi 
MADDE 14- (1) Müdür, Müdürlük hizmetlerini yürütmek, müdürden sonra gelmek 

ve müdüre karşı sorumlu olmak üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza 
yetkilisi görevlendirilebilir. 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 
MADDE 15- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yürürlük 
MADDE 16- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce onaylanmasını müteakip ilan 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 



T.C.
NrENDERxS BELEDiYEsi

Karır No: 73
Karır Tarihiı 08.07.2020

MECLis KAliARI

Komi§yondan Gelen Raporlar-8;

0],07,2020 tarihli Mcclis 'foplantıslnda Hukuk Komisyonuna havı]c edilen,

5393 sayıh Belediye Kanununut Belediyenik yetkileri ve imıiyazları başlıklı l5.
maddesinin b fıkası "Kanunlaıın belediyey9 verdiği yeüi çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne ve

Hukuk işleri Müdü.lüğünün göİüş yazısına istinaden Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında
Yön€tmelik hilkümleri çerçevesinde birimlerce haz!rlanan görev ve çalışma yönetmelikleri

hususunun uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun
görüşülm9si, denilmeklei

Meçlisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gündem maddesinin
Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile kaıar verildi.

f
Fatma EKicioĞLUI\ Amine ÇiÇEK

Kıtip Uye}lC(l kili, Katip Uye

A/U


