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KARAR sAYIsI : 2ı2I / I11
xanın ıanİırİ | I"1 /a5/2a2l
MüDüR!üK/şEET,iK : PARK BAHÇELER ü4üDüRLüĞü
şUBE EVRAK No : 16 NOLU GÜNDEM
KARARIN KoNU : VONr ]]VEL1K_L!,
KARARIN ÖzÜ l Belediyemız Hizr.et Müdür]ükf e r i nden Park Ve Ba]:aeler
Müdür]üğü'ne ait Görev Ve Çaf]şrr,a Esas]ar1 Yönetneflğinln oünceL Lenltüesi kcırrıısurıun
tselediye MecLi5imi Zce değerLendir_ Lnesi.

MEcLIs BAşKANİ l Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU(Be]ed-ye BaŞkan1)
KATII,AN (IYELER : Reınzi ŞİRiNoĞLU, Halis öZCAN, Halil KoC, A.f i ARsL,AN, Aynur
DAĞ, I,{etin YAŞAR, AyŞe MUSAL/ Mustafa ARfKAN, Mehnet Atlf !]i].t]Ei.,1, :jni. trNG] N,
Mehrnet satka YÜCE. Bi]gehan NOYAN/ cağ.t oğuza]p CoSKUN, l.{ehltüEl ERt]p,:, 

'rfmazÇAŞKA, Ahn,]et t(ÖsEOĞLU, MuZaf f er KARAKAYA, Eneti AKÇA, I,luhamr ec ilüseVin ai]i
ÇAMLIBEL, Fedayi KOZAN, Ahmet ENÇ, Ahnet h:ANDEMIR,
I,{AZERET],t KAT]ı!!AYaN İİyıısı: Al1 ZENGİN/ ibrahim USLU, Bj]ge ALTAN, l-jehmet Harri:i
AYDIN, Cihan YILDIRfM, Erda] DAĞDELEN, Ha]il MERES,
MAzERETsİz KATI],ı.IAYAN tİYEınn: Bayram YİĞiı, YatÇan KoS

KARAR NO : I14
Günde! No :16
BefeciyeniZ Hizr.tet Müdürlük_erinden Park Ve

ve Calrşma Esasfarr Yönetmeiiğinin güncefLenmesi
değer1eı]diriLmeslne ait qündem maddesirüde;

BahÇeLer Müdürfüğü'ne ait Görev
konusunun Beled iy^ \4eCl-s jmiZce

KonuyLa rlgili Park ve BahÇeler Müdürlüğü tarafrndan yaZlLan 12.aA.202I
tarihli Ve E-4035 sayrlr yazr ekinde yer alan görev ve Çaf1sma yönetme]lglnin
Mecllse okunma s 1yf a;

ALAŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLlĞl
P{RK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞ('
GöREv VE ÇAL|ŞvA YÖN ETM E Lia, i

BiRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:
MADDE:1:

Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almaslna yardımcl olurken diğer yandan kent
halkının fiziksel gereksinimlerine karşllIk Vermek üzere, dinlenme, gezinti, park ve çocuk oyun alanları ı,

yeşillendirilm iş ala n ların çoğaltılması gibiişlevleri geçekleştirmeyi amaçlar.

(|APSAM:

MADDE 2:

BU yönetmelik, Manisa/Alaşehir Belediyesi Park Bahçe|er Müdürlüğü'nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını
düzenler

DEYiMtER VE TANlMLAR:
MADDE 3:

Bu yönetmelikte geçen
Belediye : lMa nisa/Alaşehir Belediyesini
8aşkanllk : Manisa/AlaşehirBeledlyeBaşkanllğlnl
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Müdürlük: Park BahçelerMüdürlüğünü
Personel : Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli

KURUtUŞ:
MADDE 4:

Park BahÇe Müdürlüğü Müdür, Park Bakım ve Onarım 8irimi,Teknik ve idari işler Birimi,Sera ve Fidanlık Birimi
norm kadro esasına uygun personelden oluşmaktadır.

TEŞKıtATtANMA
MADDE 5l

Müdürlüğün personel sayısı Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş olup; aşağıdakigibidirj
a} Müdüı
a) Sözleşme|i personel
c) İşçi

ç} Kadrolu İşçi

2}Müdürlüğün teşkilat yaplsl aşağldaki gibidir;

a) Müd ür
b)Park bakım ve onarlm Birimi
c)Teknik ve idari işler Birimi
d)sera Ve Fidanllk Birimi

MüDüRüN GöREV, YETKi VE soRUMtULUKLARl:
MADDE 7:
(a} Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanlnda verimlive düzenli şekilde yürütülme5ini 5ağlamak,

b) Alt birim arasında görev bolümü yapmak, izin, hastallk ve Çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir

başkaslnln görevlend irilmesi ve hizmetlerin aksamaması izin gerekli önlemleri almak,

c) Personelinj her türlü özlük Ve sosyal haklarlnl izlemek; müdürlüğün
iş birliği kurmak,

alışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle

PARK BAHçELER MÜfi]Rilğrül{çqı$nArcMnARt
MADDE 5:

a) Peyzajdan en yüksek düzeyde Ve sürekli olarak yarar sağ|ar.
b) Peyzajln korunmasl, geliştirılmesi baklml için çaba gösterir,

c} Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarln bal m, korunmas| geliştirilmesi Ve temizlik
hizmetleriniyapar.

d) Belediyesine art park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastallk Ve zararlılarla mücadele Ve
yabancl otlarla mücadele izin gereklitedbirleri allm,

Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırlm ve refüjlerde'ki ağaç ve çalI grubu bitkilerin bakimi Ve

korunmasını sağlar.

f) Müdürlük görev alanlarlnda yeni kaldlrlm ve refü.i kaldlrlm düzenlemesi çalışmalar yapaı

8} Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanları oluşturuı hizmete hazür hale getiriı
h} Park ve Bahçelerin oluşturulmaslnda kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek

üretimiyapaı
i) Vatandaşların çevre ahlaki Ve çevre bilincinin oluşturulmasl izin eğitim seminerleri düzenler, sürekli Ve 5üreksiz

yayınlar yapar.

i) Ağaç dikimi kampanyalarl düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulma5l izin çallşmalar yap

k} Belediyemiz park Ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydInlatmak amaclyla tanltlcl yaylnlar yapmak.

l) Botanik Ve hobi bahçeleri oluşturur, halktn yararlanabileceği hale getirir.

m) Müdürlük yazlşmalarını, büro hizmetlerini Ve personelin özlük hakları ile ilgili çalişmaları yürütür.

n) Başkanllk Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir.
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d) IV]üdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir
işbirligi ortaml kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

e ) Çalışma \€riminiarttlrma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarınl Ve bunlarla ilgiliyayınları satın almak,
abone olmak, bunlardan personellerin yara rla n masınısağlama k,

f} Müdürlüğün çalışmaların mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yi1 pall§ma programı hazırlamak,
başkanlığın onayına sunmak,

g) Başkanllkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi izin gereken malzemeyitemin etmek,
h ) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli arallklarla toplantlIar düzenlemek, çallşmalarl değerlendirmek,
i ) Müdürlüğe ait bütün hsmlann plışmalannü iZlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri Vermek,

i) Müdüriyetin kuruluşuna Ve yaptlğl görevler için ileriyedönük hedefler göstermek,
k) MüdürIüğün görev alanlarlna giren konularda kesin kararlar Vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler

arasında son ve kesin seçim yapmak,

ı)Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen konularln gerçekleştirilme5i izin ilgilileri yönlendirmek, izlemek,
denetlemek.

m) Müdür, görev ve çal!şmalar! yönünde Belediye Başkanllğına Ve Belediye Başkanının görevlendiriIeceği
müdürlüğü veya başkan yardımcılığına karşı sorumludur.

Başkanlık makamınca; mevzuat hükümlerine uygun Veriler diğer görevleri de yapar.

n} Alt birimlerinde görevlendirilen personelin yapacağl işle ilgili 8örevlerinin neler olduğu, müdür tarafından
düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalü bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve
personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve 5ürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır,

o) Müdür, müdürlük per5onelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

PARK BAKlM VE oNARlM BiRiMiNiN Gönrv yETxi ve sonUMtuLUKLARl
MADDE 8:
(1) Park Bakım ve onarlm Biriminin görev yetkiVe sorumluluğu aşağlda say|lmlştlr:

a) Beledıye sınırları dahilinde, imar planında park ve yeşil alan olarak ayrılan arazilerde {cadde, sokak, meydan
refüj, kavşak, Vb. kamusal alanlarda); , park Ve bahçe yapımı, çocuk bahçesi ve oyun alanlarl yapımı, spor alanları yapımı,

oyun malzeme gruplarlnün temini, yeşil alan düzenlemesi, ağaçlandırma, çimlendirme, sulama Ve çiçeklendirme konuları
ile ilgili olan tüm çallşmalarl yapmak veya yaptırmak için; planlama, uygulama, koordinasyon, izleme Ve değerlendirme

çallşmaları yaparak, ü5t yöneticiye sunmak,

b) Parklarda uygun aydlnlatma sistemini yapmak Veya yaptlrmak için; planIama, uygulama, koordinasyon, izleme

ve değerlendirme çalışmaları yaparak, üst yöneticiye sunmak,

c}Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan her türIü malzeme ve iş gücü ihtiyac|n| üst makamlara bildirmek,

çlEVrak Ve talimatlar ile ilgila mevzuat çerçevesinde gereğini yapmak,

d) Müdür taraflndan verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

TEKNiK VE iDAR| iŞLER BiRiMiNiN GöREV YETKi VE soRuMtUtuKLARl
MADDE 9:

a) Müdür Ve 5ervis şefinin verdiği direktif Ve talimatlar doğrultusunda çallşlr.
b) Hizmet standartlarl çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmlş olan istek, talep ve başvuruların süreçlerinin takibinin

yapılması.
c) Müdürlüğe havale edilen her türIü evrakln kanun, talimat bilgileri Ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırllmasl

takibi Ve dosyalama işlerin düzenli yürütülmesini sağlar.

d) Müdürlükteki tüm demirbaşlarln li5tesini hazlrlamak.
e) Müdürlükteki havaIeleri yapllan evraklarl ilgili birimlere Veya kişilere Verir, defterin ilgili bölümüne kime

verildiğini ot eder.
f) Mal, Hizmet yaplm olarak müdürlüğe kesilen faturalarln ödenmesi için belgeleri hazırlamak

g} Teknik Eleman, Tekniker, İşçave diğer Personelin Görevleri:
Müdürlük bünyesinde faaIiyet gösteren personel, üstlerinin yapt|ğl görevlendirmelere i5tinaden Ve kendisine tevdi

edilen işlere mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir, Müdüre karşı sorumludur.

ğ) Amiri tarafündan kendisine yazllmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayltlarl,

ıa
l

ı} Müdürlüğe gelen teIefonlara kuru kimliğine uygun olarak bakmak ve il ne rmak

resmi yazlşma kuralları genelgesine uygun oIarak tutar Ve yazar.

h) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak.
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sERA VE FiDANtlK BiRiMiNiN GöREV YETKi VE soRUMtutUKtARl
MADDE ı0:
(1} Sera ve Fidanllk Biriminin görev, yetki Ve sorumluluğu aşağlda sayllmlştlr:
a) Fidanllk ve sera alanında bulunan fidan, çall Ve yer örtücü ile mevsimlik çiçek türlerinin üretimini Ve baklm

işlerini yapıp muhafaza etmek,
b}Yeni dikim yapılacak olan türler için gereken ortam Ve ekipmanln hazlrlanmasını sağlamak,
c)Fidanlık ve serada kullanılacak olan her türlü malzemenin temin edilmesini sağlamak ve temin edilen

malzemelerin muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

ç)Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan ağaç, çalı, yer örtücü mevsimlik çiçeklerin koordineli olarak dikim alanına
sevk etmek,

d}Fidanlık Ve sera alanlnda bulunan ağaç,çalı,mevsimlik çiçek türlerinin sulama, kök havalandlrması, zararlı ve
hastalıklara karşı ilaçlanması, saksl değişimi gübreleme Ve benzeri baklm çallşmalarlnü yapmak,

iKiNci BöLüM
GENEL itKEtER VE TANlMtAR

MADDE 11:

A- PARK BAHçELER MÜDÜRtÜĞÜNÜt,l TEMEL YAPlsl:
Park Bahçeler Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, göre konularının çeşitlerine dayanmaktadIr, Müdürlüğün amaÇ,

görevler Ve ilişkileri baklmlndan hem planlaylcl Ve hem de uygulay|c| yönleri vardıı Park Bahçeler Müdürlüğüne görev

Veren yürürlükteki yasalar göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

1- Müdürlük kendi görev konularında araştlrlcl, planlaylcı izIeyici, değerlendirici, denetleyici yo1

gösterici bir örgüt niteliğinde çallşmaktadlr.

1- Ayrlca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadlr. Buna göre yukarıda belirtilen amaçların

d eğerlend irilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde Ve iş ilişkilerinin gözetilme5inde Park BahÇeler

Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalldlt
B- GöREv YETKi VE soRUMLULUK:
1- Yetkiler ite görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmatar olanaksızdıı sorumluluk yetkiVegörev birbirleri ile

çok yaklnda ilgisi bulunan, birbirleri üzerinden tanlmlanabilecek Ve açıklanabilecek Ve birbirlerinden güç kavramlardır.

2- GöreV yetki Ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genelkurallar Şunlardıı

a} Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik,

süre, yöntem Vb. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan "Hak"

olarak yorumlanmaktadır.
a) Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanl|ş veya 8eç yapmaktan yetki5i oranlnda sorumlı]dur.

sorumluluk ,,bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem Vb. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapmak iÇin bağll

bulunan kişiyada makamdan alınan " Hak" olarakyorumlanmaktadlr.

3 - Yetki devri Yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri izin yararlandıklarl bir

yöntem ilkesidiı Yetki devri, yasaların pllşma ilkesi ve koşullarlnın 5ınırlarına göre yapllIr. Bir yetkinin devredilmesi

sonucunda, yetkiyi devreden yönetacinin o Yetkinin ku llan llmaslndan doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi

devreden ile devralan arasında yeni bir 50rumluluk ilişki5i doğar.

Yetkiyi devralan, o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve

deVreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da üklenmiş olur.

kuk sorumluluklarından başka, yetkiyi

i) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri
a lmak.

j} Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
k} Müdüre karşl sorumludur.

e} Genç kuşaklara yeşil alanln önemi Ve insan sağlığına olumlu katkllarlnl anlatmak amaclyla etkinlik, seminer Vb.

çalışmalarda bulunmak,
f) Müdür taraflndan Verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
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8ir göreve vek5leten atananlar o görev izin gerekli.yetkiye sahip..olur ve o görevden dolay sorumluluk yüklenilir
UÇUNCU BOtUM

YöNEticitERiN GENEt VE oRTAK GöREV YETK| VE soRuMLULUKtARl

MADDE:12
A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri "Yönetıci" süfatl ile yüklendiği yöneticiler izin ortak Ve genel

bazl görev yetki Ve sorumlulukları vardıı Yönetim Kademelerinin düşey olarak sıralanmaslnda bu görev yetki Ve

sorumlulukların özleri değişmez, sadece en ü5t yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru
kapsamresınırları darallr. Yöneticilere ilişkin bu genel Ve ortakgörevyetkivesorumluluklar ileride her birim izin belirtilen
özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapllmalarlnln ön şartlarl

Niteliğindedir. Bu nedenle, her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek
durumundadır.

3. Koordinasyon:
a. işin yapılması 5lraslnda hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkin Kurulması gerektiğini Ve bu

ilaşkilerin kapsamlnl ortaya çlkartmak.
b. Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili per5onele duyurmak.

4. Uy8ulamall yönetim:
a, Görevi zamanlnda Ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

b. Asil görevle ilgili yaz|şma, görüp alma, olur çlkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptlrmak

5. İzleme,denetleme, değerlendirme:
a) Uygulamanın görevin yapılışının belli atamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzenikurmak.

b) Değer|endirme slraslnda ortaya sikan sorunlar| çözmek Veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.

6. Bilgi verme:
Görevin yapılışında ve sonuçlan masınd a n bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili Ve yetkililere devamll

oIarak bilgi vermek.
7. Yönetimıe ilgili diğer Börev yetki ve sorum|uluklar:
Atama, yükseltme, Yer değiştirme, mükafatlandIrma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazlşmaları yapmak, ya

da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağütlmınl düzenlemek, yöneticisi oldu birimi gereken yerlerde temsil

etmek, birimin YlllIk bütçe program önerilerini hazIrlamak.

B- Yukarıdaki görevleri yerine

bu lu nd u rma lıd ır.

ı- inisiyatif:

getirirken ayrlca her yönetici aşağıdaki y etim ilkelerini de göz önünde

Yönetmeliğin bu bölümü. Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer a]an kadeıııelerin hepsindc oıtak olan bu

görevlerin her birim kademelerin ayrl ayrl tekrar edilmemesi için düZenlenmiŞtir.

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şun|ardır vardır.
l - Plan|ama-Programlama:

a. Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çaIışmaları ve programlarını hazırlaınak.
hazlrlatmaktır.

a. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak. yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki
yöneticilere onaylamaktlr.

b. Bu çalışmalar sırasında 1,asalann. çalışma ilke ve şartlann sınırları içinde kalmayı sağlamak.

2 -Düzenl€me:
a) işileilgili hizmet boşluklarının veya olumsuz girişimlerinin o|up olmadlğınl araştırmak. bunlara giderici

tedbirler almak.

a) işin yapılmasl için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlan masln l görü p, gözetlem ek.

b} işileilgili çallşma şartlarlnl gözdengeçirip, yapılan §ten maksimum Verimialmak.
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MüDüR[üK BiRiMi YETK|tERiNiN oRTAK GöREVLERi:

MADDE ı3:
a) Hizmetlerin daha iyi planlanması ve karar alma etkisanin arttlrllması baklmlndan, müdürlüğün görev

kapsaml çerçevesandeki soru n la rının saptanması açısından veritabanları oluşturmak,

a } Müd ürlü k ile ilgiıi hiz met hed efle rin i, yasa l, h u ku ksal ekonom ik Ve yönetsel slnlriılıklan, d ikkate

Alarak saptamak,

b) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi izan gerekli girdileri, çeşit, miktaı maliyet darak ayrlntllarl ile

belirlemek,
c} Müdürlük hizmetleri ale ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar Ve finansal olanakları belirlemek ve

gereksinimlerini yarattlğl güç ile karşılaştlrmak,

d) olu§turulan yeni çalıma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden gezdirmek Ve

olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden 5aptamak,

e} saptanan yeni hizmet hedeflerine Uygun ylll|k eylem programl hazırlamak,

f) Ylliık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planları hazırlamak,

c) Çalışma sonrası düzenlenen raporlarln sonullarına göre elde olunan performans, önceden saptanmlŞ

hedefLrle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek Ve allnmasl gereken yeni Ve ek düzeltici

geliştirici, nitelikli önlemler planlamak,

h) Denetlemeye konu olacak yerlerle iIgili sicil sistemioluşturmak,

i) Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 6. maddedekiler ile diğer mad

çallşmalarl yapmak,

rd ialt birim 5orumlularl ile ilgili

T.c
ALAŞEHİR BELEDİYESİ

MECLiS KARARI

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip gkmalı, göreviyerine getirmek izin yaratlcı olmall, önce davranmalı, ışi başlatıp
sonuçlandlrma yeteneği bulunmalldır. Yönetici, 8örevin yapıllşlnln her aşamasında yasaların, çalışma iİkesi Ve koşUllar|nln

çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
2- seçme ve Karar verme:
Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştlrllan değişik çö2ümler arasında birseçim yapma, karar

Vermeyetkilerinin ha ngilerini bizzat kullanlp, hangilerine üst
Yönetim kademesine aktarma5l gerektiği bilgi Ve beceri5ine sahip olmalldır.
3- Kolaylaştirma:
Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak izin devamİl olarak çare Ve tedbirler aramalıdıı
4- Değiştirme:

Yönetici program uygulamalarlnda ortaya çıkabilecek değişiklikler uyabilme niteliğitaşmalldIr.
5- Eldeki Kaynaklardan iyiYararlanma:

Yönetici, per5onel, araç-gereç V.b. kaynaklardan mevcut olanIarln hepsinden tam olarak yararlanmayı

amaç Enğ, ancak; bundan sonra yenikaynak isteğinde buIunmalıdır.
5- Geliştirme:
Yönetici, kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke şart ve işlemlerini sürekli

olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindekigelişimleri izlemelidiı
7-Devamlilik:
Yönetici, bütün çalışmaları başlndan sonuna kadar kesintisiz olarak planlamall ve düzenIemelidiı
8-Liderlik:
Yönetici, tutum Ve davranışları ile elemanlarının saygl, itaat Ve güVenlerini kazanmalldlt

9-Moral:
Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygu5unu geliştirmeli, kendilerine olan güVen

Duygularını beslemelidir,
10- Takdir ve ceza:

Yönetici, yürürlüktekiilke Ve koşullara goregereğinde takdir etmek; gereğinde ceza

Vermek yetkisini edinmeden kullanabilmelidir.
u-Disiplin:

Yönetici, amaca kanunlarln öngördüğün yoldan uzatmayı sağlayacak temel ilke Ve

Şartlara kesinlikle uyulma5ını sağlamalıdır.

1z-ortamI
Yönetici görevin yapılma5ı izin gerekli ortam, araç ve gereçlerl, büro şartlarını sağlamalıdır.

T
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j}Alt birim sorumlusu personeller arasında işbirliği ve uyumu sağlamak personellerinin deva m/deva msızlığın dan
sorumlu olmak,

1) Alt birim sorumluları, göre v ıeçalışanları biriminin müdürüne karşısorumludur. Müdür taraflndan mevzuat
hükümlerine Uygun Verilen diğer görevleri de yapar Personeli isteklendirmek, Verimli ve başarılı çalışmayı
sağlamak,
n) Alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı işler ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür \€

taraflndan düzenlenecek bir ip yönergeyle tek tek açıklamalt bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında
verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak Ve sürekli olarak çalışma masasında
bu lu nd u raca ktlr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORTAK HÜKÜMl_ER

TÜM PERsoNEt:
MADDE 14:

a) slnll etiket Ve unvan farkl gözetmeden her Vatandaşa eşit davranlr..

b) Mesai bitim inde masa üzerindeki evraklarlnl kendilerineartdolapVemasagözlerinekoyarvekilitler.
c) Herhangi bir neden le görevlerind en ayrıla n personel, koru mak ve sakla makla görevli evrakı kendisinden

sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanlr,

d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu Ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin

sağlanması izin herkes gayret gösterir. olu msuz bir d u ru md a kon u Müd üre yansltlllr. M üd ü r bu h ususta gerekli

önlemleri allr.

GELEN - GiDEN EVRAKA YAPlLACAK işıııuıen:
MADDE 15:

a) Müdürlüğe 8eb.ı evraklln önce kaydl yaplllr, yetkili taraflndan havale edilir, Personel, yapllmasl gerekli iŞlemleri

zamanında ve noksan5lz yapmakla yükümlüdür

b) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt deft
zimmetle ilgili birime teslim edilir

erine tarih Ve sayllarlna göre kay lT üdürlük dışına yazılan evrak,
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A} PARK - BAHçE iştERi PARK BAK|M VE oNARlM BiRiM
soRUMLU5UNUN GÖREV YETK| VE soRUMLULUKLARl:

a}- PlanIama ve araştlrma işleVlerini yapar.
,Mastlr plan çal|§maları izin Veritoplar, Veritabanl oluşturur.
-Kısa, orta Ve uzun Vadeli planlar hazırlaı
-Yllllk Ve iş programlarlnl oluşturur.
-Donatl tasarlmlarl yapar.

b)- Yeni alan tesisi izin çalışma yapar.
- Aplikasyon, tesviye Ve hazlrlama işlerini yapar.
, Yapllarln oluştu ru lmasl donatl Ve tesisatlar in montajlarln yapllmasl işleriniyürütür-
- Dikim Ve ekim işlerini organize eder Ve eeİPlde$iri|.
c} Müdürlüğün amacı doğrultusunda tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde alt birim

sorUmlusUna bağlltüm personeli işbirligi halinde sevk ve idare ile yetkilidir.

d} Müdürlük görev alanl içindeki dinlenme Ve gezinti parklarlnln, çocuk parklarıve oyun
Alanlarlnln, yeşi]. alanlarln yönetim Ve denetim sistemini kurar
e) Görev ve sorumluluk kapsamındaki terim alanların bakim, sulama, budama, biçme, ilaçlama, çapalama, belleme,

onarma, yenileme işlerani organize eder ve yaptlrlr.

f) Müdürlük alanIarı izin gerekli üretim tasarlmlarl Ve çallşma planlaması yapar. Bitkisel, donatl Ve yaplsal üretimin
gereksettirilmesini sağlar.

g} Belediye fidanhğlnda bitki5el üretim planlaması yapar. Üretim izin gerekli materyallerin temini konusunda

organizasyon yapar. Fidanlığın sevk ve idaresinden sorumludur.
h} Müdürlüğün amacl doğrultu5unda alt birim sorumlusu taraf|ndan kendi5ine Verilen görevlerin yerine

getirilmesinde bağll tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkiIidir.

fARŞiVLEME VE DOSYALAMA:
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DAG
YEDEK MEcLis KATİBi

METiN YAşAR
YEDEK MEcT,İs KATİBi
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MAoDE 16:

a} Müdürlükçe yapllan tüm yazl§maların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir
b) Dosyalama işleminde konularlna göre ayrl ayrl yaplllr.

- Gelen evrakdosyasl
- Giden evrak dosyası

Avans dosyası
- Ayniyat, demirbaş dosyasl
- Genelge ve bildiriler dosyasl gibi.

BEŞiNci BÖtÜM
çEŞiTti HÜKÜMtER

YöN ETMEtiKTE HüKüM BULuNMAYAN HAttER
MADDE 18-

işbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

YüRüRLüK
MADDE 19;

Bu yönetmelik Alaşehir Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer

YüRüTME
MADDE 20;

Bu Yönetmelik hükümlerıni Alaşehir Belediye Başkanl yürütür.

ParkVeBahÇelerMüdürlüğütarafrndanyaplfanaçrklamanlr.ardlndan;
qünCeflenen Park ve BahÇeter Müdür]üğü GöreV Ve CaLlŞma YönetmeLiğinj j- kabuLü

oyLamaya sunuldu. Yapllan oyLama sonucunda oturumda !ıeı/,ut -,ü,r ]jye l er;n Ve

BeLediye Başkanrnan evet oyLarlyfa oybiı:LiğiyLe, 5393 saylLr BeLediye Kanıti]_]'nun

1Bln ünaddesi gereği kabu] edi]di-

.6"',,

.},
:aF,lc

, AHMET
._ , , BELEDI BAŞKANI

MADDE 17:
gelediye birimleri arasındaki yazışmalaı müdürün imzası ile yürütülür
Belediye dışı yazışmalar Başkan, görevlendireceği Başkan Yardımcıs| ya da Özel Kalem Müdürü'nün imzası ile

yürütülür.


