
 
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT 

TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK,TANIMLAR 
 

  

  
MADDE 1- AMAÇ : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

  
 
MADDE 2- KAPSAM  : Yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünün görevleri ile Müdür ve diğer Personelin görevi, yetki ve diğer sorumlulukları 

kapsar. 
 

 
MADDE 3- HUKUKİ DAYANAK :Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 

hazırlanmış olup, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teşkilat, çalışma ve yetki esaslarını 

düzenler. 
  

 
MADDE 5- MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI :Park ve Bahçeler Müdürlüğü üst yönetici olarak 

Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan 

Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 
 

  
 MADDE 6 - DİĞER TANIMLAR: 
 Bu yönetmelikte adı geçen, 
 Belediye : Çerkezköy Belediyesini 

 Başkan : Çerkezköy Belediye Başkanını 

 Başkanlık : Çerkezköy Belediye Başkanlığını 

 Müdür : Çerkezköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünü 

  

 

 MADDE 7- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ : 
 
 a)Çerkezköy Uygulama İmar Planlarında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu 

amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüd ,proje ve detay planlarının 

hazırlanmasını sağlamak. .Bu suretle Çerkezköy sınırları içerisinde yeni parklar, bahçeler, 

yeşil alanlar ,refüjler ,çocuk bahçeleri ,oyun alanları, spor alanları ,meydan tanzimleri, 

rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları ile yol ağaçlandırmaları yapmak ve 

yaptırmak. 

 b) Çerkezköy Belediye sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, refüj, kavşak, çocuk 

bahçesi, ve spor alanlarının sulama, budama, ekme, dikme, gübreleme ilaçlama, çapalama, ot 

temizliği ile havuzların bakım temizlik ve tamiratını yapmak ve yaptırmak. 

c) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek için festivaller, sergiler, eğlenceler ve yarışmalar 

tertip etmek ettirmek. 



d) İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budama mevsimi itibariyle periyodik budama 

programları hazırlamak, yapmak ve yaptırmak. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

MÜDÜRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
 MADDE 8- GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI : 
  
Müdürlüğü temsil eder. Her türlü teknik ve idari işleri kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, 

bildiri ve genelgeler çerçevesinde hakkaniyet ve eşitlik içinde Müdürlüğü sevk ve idare eder 

Ast kademelere görev bölümü yaparak, yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha 

randımanlı yapılmasını sağlar. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına 

karşı sorumludur. 

 

PARK VE BAHÇELER SORUMLUSU 
 
MADDE 9- GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI : 
  
Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenilen ve tasarlanan 5 yıllık imar programlarında 

yapılması ön görülen park, yeşil  saha, çocuk  bahçesi ,sportif alan ,refüj  vs gibi yerlerin etüt 

planlamasını yapmak bunlara ait dosyaları tanzim etmek ilgili birimlerle iş birliği yapmak 

tanzim yapılacak sahaların plan tatbikatlarını yerinde yürütmek ve kontrol etmek asli 

görevidir. 

Ayrıca mevcut park, çocuk bahçesi, yeşil saha, sportif saha ve refüjlerin revizyon 

planlarını yaparak onlara ait düzenli bir arşiv sistemini korumakla yükümlüdür. Emrinde 

yeteri kadar eleman çalıştırarak işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamaktır. Müdüre karşı 
sorumludur. 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bünyesinde 22 adet Park ve çocuk bahçesi ile 

refüjler de dahil olmak üzere 113.251 m² yeşil alana  8 personel , 1 su tankeri 1 traktör yeteri 

kadar makine ve gerekli ekipman ile bakım ihalesi kapsamında işlem yapılmaktadır.   

 
 


