NTALY,A. MURATPA$A BELEDiYE MECLiSiNiN
02.05.2012 TARII{ VE 147 SAYILI KARARI

Giindemin 10. Maddesi

Karar No.

147

Ozii: Karma Komisyon raporu dofirultusunda
hazrrlanan Temizlik lEleri Miidiirliifii Qahgma
Esaslarrna iliqtin Yiinetmelifinin kabuliine oy
birlifi ile karar verildifi hk.
Giindemin 10. Maddesinde yer alan Temizlik igleri Mtidtirliiftinrin, ilgi Yazr igleri
Mtidtirlri[iiniin 15.02.2012 tarih ve 59 sayrh yanil. Belediye Meclisinin 03.02.2012 tarih ve
65 sayrh Meclis Karan ile karma komisyona havale edilen Qahgma Esaslanna itigtin
Ycjnetmelikte komisyon tarafindan gerekli incelemeler yaprlarak bazr maddelerinde de[igiklik
yaprlmrqtrr. Ekte sunulan Qahgma Esaslarrna itiqtcin Yonetmeli!in Belediye Meclisince
gdrtigiiltip gerekli karann ahnmasrnr isteyen 26.04.2012 giin ve 624 sayirya sr ve Komisyon
raporu

eki:

T,,r.,iaizLix iglrni MuDuRLuGU
KURULU$, GOREV VE qALI$MA ESASLARINA DAIR Y6NETMELIK

niniNci nolUtvt

Amaq, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Temel ilkeler

Amag

MADDE l: - (1) Bu ydnetmelilin amacr; Muratpaqa Belediyesi Temizlik Iqleri
Mridiirliigii'ntin idari yapislnl" hukuki statrisi.inti. gcirev, yetki, gahgma usul ve esas\rmr
di.izenleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir gekilde yiiri.itiilmesini sallamaktrr.

Kapsam

MADDE 2: - (l) Bu ydnetmelik, Muratpaga Belediyesi Temizlik igleri Mtidiirliigti'niin kuruluq,
gcirev, yetki ve sorumluluklarr ile gahgma usul ve esaslanna iligkin hiikiimleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3: - (1) Bu Ycinetmelik, 03.07.2005 tarih ve 25874 sayth Resmi Gazetede
yayrmlanarak ytirtirlti[e giren 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 15/b ve 18/m bentleri
htikiimlerine dayanr larak hazrrl anmr gtrr.
Tanrrnlar
MADDE a: - (f) Bu Yiinetmelikte adr gegen;

a) Belediye: Muratpaga Belediyesini,
b) Belediye Bagkanhfr: Muratpaga Belediye Bagkanhlrnr
c) Belediye Bagkanr: Muratpaga Belediye Baqkanrnr
d) Belediye BaEkan Yardrmcrsr: Muratpaga Belediye Bagkan Yardtmctstnt
e) Belediye Meclisi: Muratpaga Belediye Meclisini,

0

Belediye Enciimeni: Muratpaqa Belediye Enctimenini,

g) Miidiirliik: Muratpaqa Temizlik iqleri Mtidiirltigtinti,
h) Miidiir: Muratpaga Temizlik igleri Miidiiriinti,
i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baEh olarak,

gahgma konulartna uygun alt
servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin ii.
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j)

Servis: Mtidtirli.ik btinyesinde birime balh gahgma konulanna uygun hizmetlerin
yiiriitrilmesini sa[layan bdltimtinti.
k) Personel: Temizlik igleri Mridtirltipiinde gdrevli ttim personeli,
l) Qevre: Canltlann yagamlan boyunca iligkilerini stirdi.irdiikleri ve kargrhkh olarak
etkilegim iginde bulunduklan biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve ki.iltiirel ortamr,
m) Qevre kirlilifi: Qevrede meydana gelen ve canhlann sa$hfirnr, gevresel de[erleri ve
ekolojik dengeyi bozabilecek her tiirlii olumsuz etkiyi,
n) Atrk: Herhangi bir faaliyet sonucunda olugan, gevreye atrlan veya brrakrlan her ttirlii
maddeyi,

o) Katr atrk : Ureticisi

tarafindan atrlmak istenen ve toplumun huzuru il-e rizellikle
gevrenin korunmast bakrmrndan, dtizenli bir gekilde bertaraf edilmesi gereken katr atrk
maddeleri, ,(iri katr atrk, evsel katr atrk)
p) iri katr atrk : Buzdolabr, qamagrr makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli egyalardan olugan
ve kullanrlmayacak durumda olan golunlukla iri hacimli atrklan,
r) Evsel katr atrk : Tehlikeli ve zararh atrk kapsamrna girmeyen konut, sanayi, iqyeri"
park, bahge,piknik alanlan gibi yerlerden gelen katr atrklan,
s) Hafriyat Topra[r: ingaat dncesinde arazinin hazrclanmasr a$amaslnda yaprlan kazt ve
benzeri faaliyetler sonucunda olugan toprafir,
t) ingaat Atrklarr: Konut, bina. loprii y;l ve benzeri alt ve iist yaprlann yaprmr
esnasrnda ortaya grkan atrklarr,
u) Yrkrntr Atlklarl: Konut, bina, k<iprii, yol ve benzeri alt ve iist yaprlann tarniratr"
tadilatr, yenilenmesi, ytktmr veya dofal bir afet sonucunda orlayagrkan atrklarr.
v) Geri kazantm : Tekrar kullanrm ve geri drintigi.im kavramlannr da kapsayan; atrklarrn
ozelliklerinden yararlanrlarak igindeki bilegenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal
ydntemlerle bagka tirtinlere veya enerjiye gevrilmesini,
ifade eder.

ilketer
MADDE 5: - (1) Temizlik lgleri Mtidiirliigri ttim gahgmalarrnda aqa[rda belirtilen temel ilkeleri
esas alr:

a) Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi saSlamak,
kurumun giiglii ve zayf ydnlerini tespit ederek sorunlara kahcr ve yerinde gdztim
iiretmek.

b) Belediyenin amaglannt, hedeflerini ve bu

hedeflere ulagmayr miimktin krlacak
ydnternleri belirlemek, gerekli planlarr yapmak.
c) Belediyenin giiglti ve zayf ydnlerini belirlemek, kargr kargrya oldu[u firsat ve tehditleri
analiz etmek" gelecepe dcinrik stratejileri belirlemek"
d) Ycinetici ve difer pozisyonda gcirev yapan personelin motivasyonunu sallarnak.
performanslannt arttrrmak ve toplam kalite ydnetimine grire yiiksek standartlarda
belediyecilik hizmeti vermek,
e) Belediye kaynaklannrn kullanrmrnda etkinlik ve verimlilipi, hizmetlerin sunumunda
gegici g<iziimler ve anhk kararlar yerine sfirdiiriilebilirligi saflamak.
0 Muratpaga ilgesinde yagayan vatandaqlanmrzrn kentlilik bilincini geligtirmek ve kent
temizlipine katkrlannr sallamak.

ixiNci n6r,Uivr

Kurulug, Personel ve Teqkilat
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MADDE 6:- (l) Temizlik Iqleri Miidtirliifti, 5393 sayrh Belediye Kanununun 48. maddesi ve
22/0212007 tarihli 26442 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Bakanlar Kurulunun"Belediye ve
Bagh Kuruluqlarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro itt<e ve Standartlarrna Dair
Ydnetmelik" htiklimlerine dayanarak, Muratpaqa Belediye Meclisinin 11.07.2007 tarih ve 198
sayrh karan gerefiince kurulmugtur.
Personelin iinvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Temizlik igleri Mtidtirltifiii'ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri

aqalrdaki gibidir;

a)

Temizlik igleri Miidiirii: 657 Sayrh Kanunun atamaya iligkin maddelerinde ringcirtilen
ilkeler ve "il Ozel idareleri, Belediyeler ve il Ozel idareleri ile Belediyelerin Kurduklarr
Birlik, Mtiessese ve igletmeler ile Bunlara Bagh Dciner Sermayeli Kuruluglardaki
Memurlartn Gdrevde Ytikselme ve Unvan Defigiklifi Esaslanna Dair Ydnetmelik"

hrikiimleri do[rultusunda atanrr.

b)

Personel: Memur, iggi, sdzlegmeli ve diler personeli kapsar.

Temizlik iqleri Miidiirii, gorev, yetki ve sorumluluklan gergevesinde birimlerin yaprsr,
gahgtrrrlacak personelin dagrhmr ve yi.irtitiilecek hizmetler ile ilgili di.izenleme ve iglemleri
mevzuat gerqevesinde" bafh bulundupu Bagkan Yardrmcrsr'nrn onayryla yerine getirir.
Tegkilat Yaprsr

MADDE 8: - (l ) Temizlik igleri Mtidiirlti[ri'nrin personel yaprsr aga[rdaki gibidir;
a. Mridtir
b. Memur

c.

Sdzlegmeli Personel
isqi
Diger Personel

d.
e.

(2) Miidiirltigtin teskilat yaprsr aga$rdaki gibidir;

a) Mtidiir
b) Teknik

l)

2\
3)
4)
5)
6)
c)

igler Birimi
Evsel Katr Atrk Toplama, Tagrma, Kontrol ve Uygulama Servisi
Cadde, Sokak Siipiirme Kontrol ve Uygulama Servisi
Qahge, Moloz ve Ev Egyasr Atrklan Toplama, Kontrol ve Uygulama Servisi
Uretim ve Planlama Servisi
Aragtrrma, Geliptirme ve Efitim Servisi
Ulagrm ve Mekanik Servisi

idari igler Birimi
I) Kalem Servisi
2) Destek Hizmetleri Servisi

UqUNcU sor,Urvr
Bafihhk, Giirev Alanr ve Yasal Dayanaklar
Ba$rhk

ll ,
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MADDE 9: - (1) Temizlik igleri MUdtirltigti Belediye Bagkanr ve gdrevlendirecegi Bagkan
Yardrmcrsrna ba[h olarak gdrev yapar. Bagkan, bu gdrevi bizzat veya gorevlendirece[i Bagkan
Yardrmcrsr eliyle yrirtitiir.
Giirev Alanr ve Yasal Dayanaklar;

MADDE 10: - (1) Temizlik igleri Miidiirliilrl

;

a. 5393 Sayrh Belediye Kanunu ve bu kanuna ba[h yriri.irliikte bulunan y6netmelikler,
b. 5216 Sayrh BUytikgehir Belediye Kanunu,
c. 2872 Sayilr Qevre Kanunu ve buna balh ytiriirltikteki genelge ve teblifler,
d. 5326 Sayrh Kabahatler Kanunu,
e. 4982 Sayilr Bilgi Edinme Hakkr Kanunu,
f. 5018 Sayrh Kamu Mali Ycinetimi ve Kontrol Kanunu.
g. 4734 Sayfi Kamu ihale Kanunu,
h. 5237 Sayir Tiirk Ceza Kanunu,
i. 2464 Sayrh Belediye Gelirleri Kanunu,
j 6183 Sayrh Amme Alacaklarr Hakkrnda Kanun,
k. 486 Sayrh Belediye Cezalarr ile ilgili Kanunu,
l. 5018 Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu,
m. 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu,
n. 4735 Sayfi Kamu Srizlegmeleri Kanunu,
o. 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu,
p. 4857 Sayrh ig Kanunu,
r. Katr Atrklann Kontrolfi Yrinetmelili,
s. Hafriyat Topra[r, inqaat Atrklarrnrn Kontrohi Ydnetmelipi,
r. Atrk Ydnetimi Genel Esaslanna iligkin Y<jnetmelik,
s. Atrklann Drizenli Depolanmasrna Dair Yrinetmelik,
t. Atrklarrn Yakrlmasrna iligkin Y<inetmelik"
u. Belediye Meclisi ve Enctimen Kararlan ile yririirltikteki di[er kanun, ydnetmelik,
genelge, teblig, uluslararasr scizlegme ve protokoller ve ilgili standartlar gergevesinde,
mticavir alanlarda belediyenin yetki ve sorumlululuna verilmig hizmetlerin

yilnitrilmesinde yetkili ve grirevlidir.

NONNUNCU EOLUIVI
Giirev, Yetki ve Sorumlululdar
Temizlik igleri Miidiirltiliiniin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 11: - (l) Temizlik igleri Mtidrirltigti ; Qevre kalitesi yriksek yaganabilir bir kent
oluqturmaya yiinelik, temiz bir gevrede insanlann safhkh, mutlu ve galdag bir qekilde ya$ama
haklan gcizetilerek; 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Gorev ve Sorumluklan"
baqhkh l4 inci maddesi (a) bendi, "Belediyenin Yetki ve imtiyazlan" baqhkh 15 inci maddesi
19) bendi ve ilgili diSer maddeler, 20814 Sayrh Katr Atrklann Kontrol0 YonetmeliSi,2872
Sayrh Qevre Kanunu ve ilgili y6netmelik, genelge. tebliS ve diSer mevzuat hiikiimleri
do[rultusunda;

a)

b)

Muratpaga Belediyesi srnrrlarr igerisinde yer alan 56 Mahallede; katr atrklarr; (evsel katr
atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig), iri hacimli atrklar, hafriyat-moloz
atrklarr) insan ve gevreye zarar vermeden toplamak, transfer istasyonu ve nihai bertaraf
tesisine nakletmek velveya 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuat
hiikiimliiliikleri gergevesinde ihale yolu ile hizmet ahmr kapsamrnda yapttrmak,
Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig), iri hacimli atrklar.
hafriyat-moloz atrklan) toplama hizrnetlerinin daha etkin ve verimli bir gekilde
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ytirtitUlmesini sallamak amacryla cadde ve sokaklarda uygun yerlere galvanizli sac Acip
konteynrn veya plastik gctp konteynrrr yerlegtirmek,
c) ilgemizde olugan yeni yerleqim alanlannrn ihtiyaglannrn karqrlanmasrna ydnelik cadde
ve sokaklara yeni qdp konteynrrlan yerleqtirmek,
d) Qcip konteynrrlarrn ozel donanrmh yrkama aracr ile belirli periyodlarla yrkama ve
dezenfektan iqlemini yapmak velveya 4734 Sayfi Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuat
htiktimliiliikleri gergevesinde ihale yolu ile hizmet ahmr kapsamrnda yaptrrmak,
e) Qcip konteynrr noktalannrn dizaym ve yerlerinin sabitlenmesi igin konteynrr ceplerinin
yaprlmasrnr sallamak,
0 B0lgede yerlegik galvanizli sac konteynrrlannrn belirlenen program do[rultusunda
baktm, onarlml ile periyodik olarak boyama iglemlerinin yaprlmasrnr sallamak,
g) Bcilgede yerlegik plastik konteynrrlarrn periyodik olarak bakrm ve onanmr
galrgmalannrn yaprlmasrnr saflamak ve konteynrr izeri yaprgkanh logo ve yazilarr
ihtiyaca gcire periyodik olarak yenilemek,
h) Belediye stntrlan iginde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve tretuarlann iggi
personel ve stipiirme araglan gahgtrnlmak suretiyle siipiirtilerek temizli[ini sa[lamak
ve/veya 4734 Sayfi Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimhiltikleri gergevesinde
ihale yolu ile hizmet ahmr kapsamrnda yaptrrmak,
i) Belediye stntrlart igerisinde sabit semt pazar yerlerine kurulan ve pazar esnafindan
kaynaklanan kail attklann pazann kalkmasrna mtiteakip dtizenli gekilde toplamak,
ta$tmak, pazar yeri zeminin stiptirtilmesi, dezenfekte edilmesi ve yrkama iglemlerini
yapmak velveya 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuat hriktimhiliikleri
gergevesinde ihale yolu ile hizmet ahmr kapsamrnda yaptrrmak,
j) Mevcut kamu kuruluqlarrnrn (okullar, hastaneler ve diper resmi dairelerinin ttimii)
attklarrnt almak, konteynrr taleplerini kargrlamak, zarar giiren konteynrrlann bakrm ve
onanml ile boyama gahgmalannr yapmak,
k) Boq alan ve arsalarda gevre ve gcirsel kirlilige neden olan atrklarrn temizli[ini yapmak
velveya 4734 Sayft Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuat htikiimliiltikleri gergevesinde
ihale yolu ile hizmet ahmr kapsarnrnda yaptrrmak,
l) Qdp ve sripriintii kavramrna ginleyen koltuk. kanape. dolap vb. evsel nitelikli
egyalardan olugan ve kullanrlmayacak durumda olan Eopunlukla iri hacimli atrklarr;
toplamak, tagrmak. bertaraf etmek, kullanrlabilir durumda olanlan ise sosyal projeler
kapsamrnda ihtiyag sahiplerine ulagtrrmak ve/veya 4734 Sayfi Kamu ihale Kanunu ve
ilgili rnevzuat htiki.imliiltikleri gergevesinde ihale yolu ile hizmet ahmr kapsamrnda
yaptrrrnak,
m) ilge srntrlan iginde gevre ve gdnintti kirlili$ yaratan tadilat atrgr, gim, bahge ve dal
attklanrun sistemli bir gekilde toplanmasrnr, dokiim alanlarrna naklini sallamak velveya
4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimliiliikleri gergevesinde ihale
yolu ile hizmet ahmr kapsamrnda yaptrrmak,
n) Bog arsa, yol kenarlan ve tretuarlarda bulunan yabani otlarrn temizligini yapmak,
o) ihale yolu ile yaptrrrlan hizmetlerde yiikleniti firma ile Belediyi arusinOa iletigimi
saplamak, firmantn gahgmalannr s<izlegme, ilgili gartnameler ve ilgili difier mevzuat
hiikiimleri gergevesinde denetlemek ve hizmetin eksiksiz olarak y{irtittilmesini
sallamak. eksik ig tespiti halinde gerekli yasal iqlemleri uygulamak, hak ediglerin
zaman rnda hazrclanmas rnr sa! I arnak,
p) Atrk olugumunu kayna$rnda azaltmaya ydnelik gahgmalar yapmak, projeler iiretmek,
r) Bahge - dal vb. organik atrklarrn kompost vb. gekilde de[erlendirilmesi sa[lanarak,
gevre ile uyun-rlu projeler iiretmek ve geligtirmek,
1t
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s) Yetkili

idare tarafindan izinsiz olarak asrldr[r tespit edilen, gerekli yasal iglemler
yaprlarak. kaldrnlmasrna karar verilen ve Mtidiirli.i[iimtize bildirilen afig, pankart vb.
temizlifini yapmak,
t) Hafriyat topra[r ile ingaat/yrkrntr atrklannrn ilgili ydnetmelik gergevesinde, kontrollii bir
gekilde toplanrp, depolanmasrnr sallamak ve ilgili mi.idiirli.ikler ile koordineli gahgmak,
u) Her ttirlii evsel katr atrk (Qdp, bahge-dal, moloz-hafriyat, odun ktilleri vb.) ve arttpt,
gevreye zarar yerecek gekilde. ilgili yonetmeliklerde belirlenen hi.ikiimlere aykrn bir
gekilde dolrudan ve dolayh bigimde cadde, sokak, bog alanlar vb. ahct ortama veren,
depolayan ve benzeri faaliyetlerde bulunanlara, mtidiirhik biinyesinde gorevlendirilen
zabfia memurlan tarafindan 5326 Sayilr Kabahatler Kanunu ve ilgili di[er mevzuat
htikrimleri gergevesinde yasal iglemlerin yaprlmasrnr sa[lamak,
v) ilgili mevzuat hriktimleri dofirultusunda gdp evlerin temizlik iglemlerini Zabta
Mridrirlti[ri ile koordineli olarak yapmak,
y) Kurban Bayramr hazrrhklan a$amaslnda ve sonrasrnda atrklarr toplamak, naklini
sallamak ve kurban kesim yerlerinin temizligini yapmak. meydana gelebilecek bulagrcr
ve salgrn hastahklara kargr, kurban satl; ve kesim yerlerinin dezenfekte etmek,
z) Mahallelerin yaprlarrna uygun gdp toplama gizergahlan belirlemek, hizmet kalitesini
artrmaya ydnelik giinliik atrk toplama programl hazrrlamak ve gahgmalarrn etkin bir
gekilde kontroli.inti sa$lamak,

analizlerle gdp toplama hizmetlerinin birim maliyetini hesaplamak ve
maliyeti azaltacak dnlemler tiretmek ve geligtirmek,
bb)Mevcut evsel katr atrk (qdp, bahge, dal atrklan), tadilat ve eski ev e$yasr atrklan toplama
sisternlerini iyilegtirmek ve yeni sistemler geligtirmek,
cc) Qegitli brogiir, resim, slogan ve reklam araglan ile karnpanyalar dizenleyerek, halkrn
gevreye olan duyarhh[rnr arttumak, kentlilik ve kent temizlipi konusunda biling
di.izeyini ytikseltmek ve kent temizlifi gahgmalarrna katrhmrnr sa[lamak,
dd)Diler kurum ve kuruluglar tarafindan hazrlanan kent temizlili ve kentlilik bilincinin
geligtirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yaprlan gahqmalara katrhm
aa) Drinemsel

safilamak,

Kent temizli[i ile ilgili ti.im gahgmalan programlamak. zamanrnda uygulanmastnt
safilamak, ayhk ve yrlhk faaliyet raporlannr hazrlayarak Bagkanhk Makamrna sunmak,
ff.) Stratejik plan ve performans programlan hazrrlamak, stratejik plan ve performans
programrna uygun britge taslafirnr haznlayarak, Mali Hizmetler Miidtirliiptine
ee)

gondennek"
gg)Kentsel temizlik hizmetleri ile ilgili projeler geliqtirmek ve uygulamak,
hh) Qahgma konulanna iligkin her ttirli.i denetimi gergeklegtirmek ve buna iliqkin ig ve
iglemleri yiiriitmek,
ii) Qevre temizlili konusunda gelen her tiirlii yazilt ve sdzlti gikAyetleri ilgili mevzuat
gergevesinde deperlendirmek, gere[ini yerine getirmek ve sorunlara gdztim bulmak,
jj) Bagkanhk Makamrnca verilen ve bu ydnetmelikte belirtilen gdrevleri, mevzuata uygun
belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla yetkili ve sorumludur.

Temizlik iqleri Miidiirii'niin Giirevi
MADDE 12: - (l) Temizlik igleri Miifliirii;
a) Mtidi.irlti[tin g6rev, yetki ve sorumluluk alanrna giren konular ile mevzuatrn dngordtilii
gorevleri Belediye Baqkanr veya Bagkan Yardrmcrsrna ba[h olarak yerine getirir.
b) Yasa ve ycinetmelik hiiktimleri dofrultusunda, Bagkanhk Makamrndan Miidtirltige
gelen talimatlann uygulanmasrnr sa[lar.
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c) Mtidiirltipiin hizrnet ahmr kapsamrnda yiiriittilen iglerin; yriklenici firma tarafindan ilgili
mevzuat hiiktimleri ve sozleqmelere uygun olarak yaprlmasrnr, denetlenmesini ve ayhk
hakedi glerin diizenlenmesini sa[lar.

d) MtidiirlUgiin gdrev alanrna giren konularda, hizmetleri etkileyecek drq faktorlerin
incelenmesini sallar, Miidrirliik bi.inyesinde kapasite ara$tlrmasr yaptrrlr, hizmetlerin
etkililigi ve verimlilik diizeyini analiz ettirir, genel araqtrrmalar yaprlmasrnr saflar.
e) Miidtirliifrin yrlhk faaliyet raporunun haztrlanmasrnr safilar.
f) Mtidtirlii[tin amag, hedef ve faaliyetlerinden olugan stratejik plan, performans programr
ve performansa dayah btitge taslalrnrn hazrrlanmasrnr safilar.
g) Harcarna yetkilisi srfatryla Miidiirliik biitgesinin ekonomik, etkin verimli olarak
kullanrlmasrnr saplar.
h) Temizlik iqleri Mtidiirltigrinrin Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisidir.
i) Miidtirliige; iE ve drg kurum, birim ve kigilerden gelen-giden evraklann kontrohinti
yapar, sevk ve havalesi yaprlan evraklann yerine ulagmasrnr ve arqivlenmesini kontrol
eder.

j) Mridiirltile drg ve ig birimlerden gelen-giden gizli dereceli evraklarrn, gizli evrak
defterine kaydrnr yaparak yerine ulagmasrnr saflar.

k) Stratejik planlama ile miidtirltiltin stratejik ve performans hedefleri ile btitgesinin

l)

gergekleqtirilmesini sallar.
Personelin izin, hastahk ve gekilme gibi nedenlerle ayrrlmasr durumunda, yerine bagka
personel gdrevlendirir ve hizmetlerin aksamamasr igin gerekli cinlemleri alrr.

m)Temizlik igleri Mtidtirliigti

ile difer miidtirltik ve kamu kurumlan

arasrnda

koordinasyonu sa[lar.

ba!h hizmet faaliyetlerinin etkin ve verimli gekilde ytiriittilmesi igin
uygulamayt denetler, ekiplerin uyum ve eggtidiim igerisinde, verimli gahgmasrnr saflar"
r) Mtidtirltikge yaprlan gahgmalarla ilgili olarak belirli arahklarla toplantrlar dtizenler,
gahgmalarla ilgili delerlendirmeler yapar.
s) Mi.idiirhik birim ve birimlere ba[h servislerin ycinetmelik gergevesinde planh ve
programlt bir gekilde gahgmalarrnr diizenler, personel arasrnda iq bdltimri yapar ve
uyumlu bir igbirligi ortamr kurulmasrnr saflar.
t) Kent temizli[i ve kentlilik bilinci ile ilgili her ttirlti plan ve projelerin yaprlmasmr ve
tanrtrmrnr sallar"
u) Birim faaliyetlerinin iyilegtirilmesi ve geligtirilmesi amacr ile kurum igi ve kurum drgr
anket gahgmalan yaptrrr.
v) Mtidtirltikte gahgan memur: iqqi ve diper personelin bagarr ve performans
degerlendirmesini yapar.
y) Mlidtirhik biinyesinde gcirev yapan birimlerin tiirn ig ve iglemlerinin zamanrnda ve
do!ru olarak yerine getirilmesini safilar. Aynca sorumlu oldulu memur, iggi, gegici iggi,
sdzlegmeli ve diler personelin dzliik iglemlerinin mevzuat gergevesinde yiirtitiilmesini
n) Kendisine

saplar"

Temizlik igleri Miidiirii'niin Yetkisi
MADDE 13- (1) Temizlik igleri Miidririi;
a) MUdrirlti[tin sevk ve ydnetiminde tam yetkili ve sorumlu kigidir.
b) Mtidiirltige iliqkin gdrevlerin, Bagkanhk Makamrnca uygun gciriilen programlarrn
yrinittilmesinde karar verme, tedbir alma ve uygulamaya,
c) M{idtirltiptin gahgmalannr, personel gdrev daprhmrnr, ig ve iglemlerin di.izenlemelerini
yapmaya, Miidtirliik faaliyetlerini denetlemeye, varsa aksakhklan gidermeye,
d) Birimdeki ttim personele gorev da[rhmr yapmaya, odiil, takdirname, yer deliqtirme gibi
personel iqlemleri igin Bagkanhk Makamrna cinerilerde bulunmaya,
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e) Mudtirlii[iin yiikiimlii oldufu hizmetlerin etkinligi ve stireklilifi agrsrndan gahqma
konularrna gcire idari ve yaptrnma ycinelik cezai iqlemlerin belirlenmesinde,
yrirtitiihnesinde ve sonuglandrnlmasrnda,
f) Bu ycinetmelikte saytlan Miidtirliigin gdrevleri ile 5393 Sayrh Belediye Kanunu ve
ilgili diger mevzuat hiiktimleri gergevesinde, Belediye Bagkanrnca kendisine verilen
tiim gorevleri yapmaya yetkilidir.

Temizlik igleri Miid iirii'n iin Sorumlulu[u
MADDE 14- (l) Temizlik iqleri Mtidtini, 5393 Sayrh Belediye Kanunu, gdreviyle ilgili diger
mevzuat hiiktimleri ve bu ytinetmelik ile kendisine verilen g6revlerin gereli gibi yerine
getirilmesinden; yetkilerin zamantnda ve gerelince kullanrlmasrndan, Belediye Bagkanr ve
balh bulundugu Bagkan Yardrmclstna kargr sorumludur.

Birim Sorumlulannrn Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 15- (l) Birim Sorumlulannrn Gcirev, Yetki ve Sorumluluklarr;
a) Miidtirden konusuna gdre birimine gelen evrakr ilgili personele havale eder, evrakm
takibini ve igin yaprlmasrnr safilar.
b) Birimine bafh servislerin ve personelin ig ve igleyiqlerindeki organizasyon ve
koordinasyonunu sa[lar.

Mtidiiriin direktifleri dofrultusunda, Temizlik igleri Miidiirhilri'niin uygulama esas ve
usullerini igine alan yrinetim planr ya da yonetmeli[ini Belediyemiz gahgma
prosediirlerini de gdz dntine alarak ilgili yasal mevzuatbazrndahaztrlanmasrnr saflar.
d) Birim personelinin izin ve giirev konulanndaki sevk ve idareyi sa[lar.
e) Sorumlu oldufu birime balh servis personelinin gahgmalannr kontrol eder, cjnerilerde
bulunur, verilen yetki gergevesinde gdrev ve sorumluluklannr yerine getirir. ig ve
c)

iglemlerin zamarunda yaprlmasrnr sa[lar.
0 Mtidtirltigtin iglevleri ile ilgili mevzuatt takip eder, gerektipinde ilgili servislere bildirir.
s) Personelden gelen yazrlma, proje, vb. inceleyerek imzalar, ig ve iglemin kontroliinti
safilar"

Servis Sorumlularrnrn Gtirev, Yetki ve Sorumluluklarl
MADDE 16-(l) Servis Sorumlulannrn Gcirev, Yetki ve Sorumluluklarr;
a') Mtidiir ve Birim Sorumlusundan servisi ile ilgili gelen evrakrn gerektirdi[i iglemin
do[ru olarak yaprlmasrnr sallar ve ipin takibini yapar.

b) Servis personelinin ig ve iglemlerinde organizasyon ve koordinasyonu sa[lar.
c) Servisi ile ilgili iq ve iglemlerde, gdrev ve sorumluluklarrm zamxtndayerine getirir.
d) Gcirev, yetki ve sorumluluklannr ilgili mevzuat gergevesinde yiirtittir.
e) Personelin ig ile ilgili sorunlannr goztime ulagtrrrr, igin tamamlanmasrnr saglar.

0

g)

Personel ile birim sorumlusu arasmda koordineyi saplar.
Servis Sorumlusu; Birim Sorumlusu ve Miidtire kargr sorumludur.

Biilge Kontroliirlerinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE l7-(1) Kontrol sorumlulannrn G6rev. Yetki ve sorumluluklan;
a) Bdlgede gahgan personelin igi ile ilgili organizasyon ve koordinasyonu sa[lar.
b) Bcilgede gahgan personelin iq ile ilgili sorunlannr gdziime ulagtrnr, igin tamamlanmasrnr
saSlar.

c) Mtidtirltik hizmetlerinin yrirtittilmesi srrasrnda gerekli kontrolleri yapar, gciriilen
aksakhklarr giderir', tutanak ve/veya rapor halinde Miidiirlii$e bildirir.
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e) Kontrol Sorumlusu; Servis ve Birim Sorumlusu ile Mtidiir'e kargr sorumludur.

Miidiirlii[e Baflr Birim

BE$iNCi sol,un4
ve Servislerin Gtirev. Yetki ve Sorumluluklan

TEKNIK i$mn sinirMi
Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
yAD?4 .18-(1) Mtidtire baph olarak gahqan Teknik
Sorumluluklan;

igler

Biriminin Gorev, Yetki ve

a) Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar

harig). iri hacimli atrklar,
hafriyat-moloz atrklarl) toplama, tagrma, kent temizligi (cadde-sokak sripiirme ve semt
pazaryerleri temizli[i) hizmeti veya yapiacak olan diper hizmetlere iligfin ihalelere ait
tin ihale doktimanrnr (Teknik gartname, fiyat aragtrrmasl ve yaklagrk maliyet hesabr,
ddenek sorgulama, ihale onayr) ilgili mevzuat hiiktimleri gergevesinde hazrrlamak.
ihale kapsamrnda hakedig raporlannr vb. ig ve iElemleri yup.uk,
b) Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atiklar harig), iri hacimli atrklar,
hafriyaGmoloz atrklan) toplama, ta$lma ve kent temizlili (cadde-sokak sriptirme ve
semt pazaryerleri temizlifi) hizmetlerinin ilgili mevzuat htikiimleri dofrultusunda
yaprlmasrnr sa$lamak ve/veya 4734 SayilL Kamu ihale Kanununa gcire ihale yolu ile
hizmet ahmr halinde, sdzlegme ve gartnameler gergevesinde hizmitin ytirtitrilmesini
kontrol etmek,
c) Mridtirliik hizmetlerinin geligtirilmesi, daha iyi planlanmasr, etkin ve verimli bir gekilde
ytinitiilmesi ve mridiirlti[iin gdrev kapsamrna giren konularda sorunlann saptarunasrna
katkr sallayacak veri tabanlan olugtunn ak, analiz etmek,
d) Kent temizlifi ve katt atrk toplama ve tagrma hizmetleri ile ilgili plan ve projeler
iiretmek ve geligtirrnek,
e) Kent temizliEi hizmetleri ile ilgili hedefler ve hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi
igin gerekli olan girdileri, gegit, miktar, maliyet olarak aynntrlan ile birlikte belirlemek
ve hedefl erin gergekleqrnesini saplamak,
0 Mtidtirli.ifiin yapmakla gdrevli oldufu teknik hizmete dayah igleyig prosediirlerinin
akrqtni kontrol etmek ve olugan ve olugabilecek problemleri faaliyet agamasrnda
gdzmek.

g)

Kent temizligi ve katr atrk toplama, taqrma hizmetleri ile ilgili hafta igi ve hafta sonu
yaprlacak gahqmalann programlannr haarlamak,
h) igleyigten ve problemlerden Miidi.ire bilgi vernek, yaprlan gahgmalardan sonra teknik
igler ile ilgili iqlerin faaliyet raporlannr hazrrlamak ve faaliyetler ile ilgili belirlenen
hedeflerin gergeklegme durumlannr izlemek,
i) Mridtirhigtin gcirev alantna giren konularda perforrnans ve kalite cilgtitleri geligtirmek ve
kalite sisteminin uygulanmasrnr sallamak,
j) Gcirev alantna giren konulara iligkin, faaliyet raporu, performans programr, stratejik
plan, yrihk hedef ve yatrnm programl hazrrlamak,
k) Birim gdrev ve sorumluluk alanrnda yer alan ig ve iglemlerin gergeklegtirilmesi
siirecinde i.ist rnakamlara sunulmak fizere hazrrlanan yazitan kendisine verilen yetki
smtrlan iginde incelemek, parafe veya imza etmek, sorumluluk alarunda bulunan ig ve
iglemlerin gergeklegtirilmesi stirecinde belirlenen uygunsuzluklarrn tekrannrn
cinlenmesi amacl ile iyileqtirme planlan haarlamak ve rist makama onaylatarak,
drizeltici faaliyetleri baglatmakla yetkili ve sorumludur.
Evsel Katr Atrk Kontrol ve Uygulama Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 19- (1) Evsel katr Atrk Toplama, Tagrma Kontrol ve Uygularpa Servisi ;
a) Mi.idtirliik Makamrna balh olarak gahgmak,
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b)

Kendine verilen gdrev ve talimatlan yi.iriirliikteki mevzuat hi.iktimlerine uygun olarak
birim sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek.
c) Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig)" iri hacimli attklar,
hafriyat-moloz atrklarr) toplama, tagrma. si.ipiirme ve semt pazaryerleri temizligi igine
ait teknik gartnameyi ilgili mevzuat doprultusunda haztlamak, ihale kapsamrnda
hakedig raporlarrnr vb. ig ve iglemleri yapmak ve yiirtitmek,
d) ilge srnrrlarr igerisinde tiretilen evsel katr atrklan toplama, tagrma ve bertaraf sahasrna
nakletme iqini gevre ve halk safhfr gdzetilerek, ilgili mevzuat hiikrimleri gergevesinde
yaprlmasrnr sa[lamak,
e) Evsel katr Atrk (g6p) toplama, tagrma igi ile ilgili giinltik toplama programr haznlamak,
0 ilgemizde konumlandrnlmrg olan konteynerlerin yerlegim yerleri. miktarlan ve gegitleri
vb. bi I gil eri hanilamak, bi I gi grincel lemesi yapmak"
ve sokaklarda yetersiz kalan konteynerlere ilave galvanizli sac Acip konteyner
Cadde
s)
veya plastik qctp konteyneri yerlegtirilmesini saflamak,
h) ilgemizde olugan yeni yerlegim alanlarrnrn ihtiyaglannrn kargrlanmasr yonelik yeni gop
konteynerleri yerlegtirilmesini sallamak,
i) Qdp konteyrurlannrn cjzel donanrmh yrkama aracr ile belirli periyodlarla yrkama ve
dezenfekte igleminin yaprlmasrnr safilamak, kontrol etmek,
j) Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig), iri hacimli
attklar, hafriyat-moloz atrklan) toplama, tagrma, siipiirme ve semt pazaryerleri temizlili
hizmeti igin gerekli olan iqleyig prosediiriintin akrgrnr kontrol etmek ve oluqan ya da
olugabilecek problernleri giizmek, gorev kapsamrnda her ttirlti gikayetin deperlendirilme
a$amaslnr denetlemek,
k) Sabit semt pazar yerlerine kurulan ve pazar esnafrndan kaynaklanan katr atrklann
toplanmasr, taglnmasl, pazar yeri zeminin siipiiri.ilmesi, dezenfektesi ve yrkama
iglemlerinin yaprlmasmr sa[lamak,
I) Katr atrk(evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig), iri hacimli atrklar,
hafriyat-moloz atrklan) toplama-ta$lma, konteynrr yrkama, konteynrr cebi yaprrn ve
semt pazarlarr temizligi hizmetlerinde gdrevli bdlge kontrolcirii, i$gi personelin ve
yaprlan iqin denetimini yapmak,
m) Her ti.irlii gcip, odun ktilleri vb. evsel katr atrk ve artrfir, gevreye zarar verecek gekilde,
ilgili yonetmeliklerde belirlenen hiiki.imlere aykrn bir gekilde dogrudan ve dolayh
bigimde cadde, sokak, tretuar, bog alanlar ve konteynrr kenarlanna vb. ahct ortama
veren, depolayan ve benzeri faaliyetlerde bulunanlarr, miidiirltik biinyesinde
gdrevlendirilen zabrta memurlanna bildirmek ve 5326 Sayrh Kabahatler Kanunu ve
ilgili difer mevzuat hiikrimleri gergevesinde yasal iglemlerin yaprlmasrnr saflamak,
n) Gdrev kapsamrnda vatandaglardan gelen dilekge, telefon faks vb. yoluyla gelen
gikayetleri zamantnda de$erlendirmek ve sorunu gdzerek, birim mtidtinine qikayet
sonucundan bilgi vermek yaprlan gahgmalardan sonra gikayetgilere konu hakkrnda
bilgilendirmek,
o) Sorumlulufiu altrndaki arag ve gereglerin kullanrmrna gerekli <izeni gostermek, gcirevi
ile ilgili evraklarr korumak ve saklamak,
p) Kalite ydnetim sistemini uygulamak,

r) Gorev alanrna giren ig ve
s)

iglemleri

ilgili

kanun, ydnetmelik

vb.

htikiimleri

do$rultusunda yerine getirmek,
Gcjrev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporu, performans programr, stratejik
plan. yrlhk hedef ve yatrnm programl hazrrlamak, birim amirine sunmakla yetkili ve
sorumludur.

Cadde, Sokak Siipiirrne Kontrol ve Uygulama

t/

Servisinin

fl
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Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 20- (1) Cadde, Sokak Si.ipiirme Kontrol ve Uygulama Servisi;
a) Miidiirliik Makamrna bafih olarak gahgmak,
b) Kendine verilen gdrev ve talimatlarr yi.iriirliikteki mevzuat hi.iktimlerine uygun olarak
birim sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,
c) Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig), iri hacimli
atrklar, hafriyat-moloz atrklan) toplama, tagrma, siiptirme ve semt pazaryetleri temizlifi
igi ile ilgili teknik gartname hazrrlamak, ihale kapsamrnda hakedig raporlartnt vb' iq ve
iglemleri yapmak ve ytirtitmek,
d) ilge srnrrlarr igerisinde cadde, sokak ve tretuarlarda stiptirge personeli ve stiptirme
araElan ile stiptirme iqinin yaprlmasrnt saglamak,
e) Bog alan ve tretuar iizeri ve kenarlarrnda gcirsel kirlili[e neden olan otlarrn temizligi ile
genel mtnttka temizli[i iqinin yaprlmasrnt sa[lamak,
0 Sgptirge personelinin mahalle ve sokaklara da[rhmr ve gahgma programlnr haznlamak,
sokaklann programa gore si.iptiniliip siipiirtilmedi[i ni kontro I etmek,
g) Siiptirme araglartrun gahgma programlartnt haztrlamak,
h) Cadde-sokak silpiirme hizmeti igin gerekli olan igleyig prosediirtini.in aktgrnt kontrol
etmek ve olugan ya da olugabilecek problemleri gozmek, gdrev kapsamrnda her tiirlti
gikayetin de[erlendirilme afamaslil denetlemek,
i) Mahallelerimizdeki mevcut sokak ve yeni agrlan sokaklar ile ilgili saytsal (metraj, adet
vb. ) verileri hazrrlamak, hazrrlanan verileri belirli periyotlarda gtincellemek,
j) Cadde-sokak siipiirme hizmetlerinde gorevli bcilge kontrolcjr{i, i$gi personelin ve
yaprlan igin denetimini yapmak,
k) Her ti.irlti sigara izmariti, pegete, kalrt, poget. su gigesi vb. atrklan; cadde, sokak, tretuar,
vb. ahcr ortama brrakanlarr uyarmak, uyanlarr dikkate almayarak attklannt geliqigiizel
brrakrnaya devam eden ig yerleri ve meskenleri miidiirltik btinyesinde gdrevlendirilen
zabftamemurlanna bildirmek ve 5326 Sayrh Kabahatler Kanunu ve ilgili di$er mevzuat
hrikrirnleri gergevesinde yasal iglemlerin yaptlmasrnr sa[lamak,
l) Gorev kapsamrnd a vatandaqlardan gelen dilekge, telefon faks vb. yoluyla gelen
gikayetleri zamanrnda deperler-rdirmek ve sorunu g6zerek, birim mtidlinine gikayet
sonucundan bilgi vermek yaprlan gahqmalardan sonra gikayetgilere konu hakkrnda
bilgilendirmek,
m) Sorumlululu altrndaki arag ve gereglerin kullanrmtna gerekli 6zeni gostermek. gdrevi
ile ilgili evraklan korumak ve saklamak,
n) Kalite yrinetim sistemini uygulamak,
o) Gorev alanrna giren ig ve iglemleri ilgili kanun, ydnetmelik vb. htiktimleri
dolrultusunda yerine getirmek,
p) Gdrev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporu, performans programr, stratejik
plan, yrlhk hedef ve yatrnm programl hazrrlamak, birim amirine sunmakla yetkili ve
sorumludur.
Bahge, Moloz ve Ev Egyasr Atrklarr Toplama, Kontrol ve Uygulama Servisinin Giirev,
Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 2l- (1) Bahge, Moloz ve Ev Egyasr Atrklarr Toplama, Kontrol ve Uygulama Servisi;
a) Miidrirliik Makamrna bafh olarak gahqmak.
b) Kendine verilen gdrev ve talimatlan yiiriirli.ikteki mevzuat hriktimlerine uygun olarak
birim sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,
c) Bog alan ve arsalarda gdrsel kirlilife neden olan otlarrn temizlili ile genel mtnttka
ternizligi iqinin yaprlmasrnr saplamak,
/l
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d)

Brilge genelinde hafriyat-moloz, gim, dal, bahge ve vb. attklann toplama, tagtma ve
depolama sahasrna naklinin yaptlmasrnt safilamak,
e) Yetkili idare tarafindan izinsiz olarak asrldrlr tespit edilen, gerekli yasal iglemler
yaprlarak, kaldrrrlmasrna karar verilen ve Mtidiirlii[iimtize bildirilen afig, pankart vb.
temizl ifiinin yaptlmastnt sa$amak,
0 Qdp evlerin temizlik iplerini, ZabrtaMiidtirltilii ile koordineli olarak yapmak,
g) Metruk ve yrkrk yaprlarrn temizlifini yapmak,
h) Tarihi ve ktilttirel yaprlann temizlifini yapmak,
i) Katr atrk (evsel katr atrklar (ambalaj, atrk pil, elektronik atrklar harig), iri hacimli
atrklar, hafriyat-moloz atrklarr) toplama, taglma, sripiirme ve semt pazaryerleri temizliSi
iqi ile ilgili teknik gartnameleri hazrrlamak. ihale kapsamrnda hakedig raporlannt vb. iq
ve iglemleri yapmak ve ytirtitmek,
i) Bahge, dal, hafriyat-moloz, ev e$yasl vb. atrklann toplama, ta$lma ile ilgili gahqma
programlan haztrlamak, plan ve projeler geliqtirmek.
k) Hafriyat-moloz, gim, dal, bahge, eski ev e$yasl ve vb. atrklan toplama, ta$lma
hizmetlerinde gdrevli bcilge kontrolorii, iggi personelin ve yaprlan igin denetimini
yapmaK,
l) Her tiirlii bahge-dal, hafriyat-moloz, ve eski ev e;yasl vb. atrklant, gevreye zarar
verecek qekilde, ilgili y<inetmeliklerde belirlenen hi.iktimlere, belediyenin belirledi[i
zaman ve belirledi$i brrakma noktalan haricinde do!rudan ve dolayh bigimde cadde,
sokak, tretuar, bog alanlar ve konteyrur igi ve kenarlanna vb. altct ortama veren"
depolayan ve benzeri faaliyetlerde bulunanlan, mi.idtirliik btinyesinde gorevlendirilen
zabfiamernurlanna bildirmek ve 5326 Sayrh Kabahatler Kanunu ve ilgili di$er mevzuat

huki.imleri gergevesinde yasal iqlemlerin yaprlmasrnt saplamak,
m) Gcirev kapsamrnda vatandaglardan gelen dilekge, telefon faks vb. yoluyla gelen
gikayetleri zamanrnda de[erlendirmek ve sorunu giizerek. birim mtidtiri.ine gikayet
sonucundan bilgi vermek, yaprlan gahqmalardan sonra gikayetgilere konu hakkrnda
bilgilendirmek,
n) Sorumlulufu altrndaki arag ve gereqlerin kullanrmrna gerekli 6zeni gdstermek, gcirevi
ile ilgili evraklan korumak ve saklarnak,
o) Kalite y<inetim sistemini uygulamak,
p) Grjrev alanrna giren ig ve iglemleri ilgili kanun, yonetmelik vb. htiktimleri
do[rultusunda yerine getirmek.
r) Gcirev alanrna giren konulara iliqkin, faaliyet raporu, performans programl, stratejik
plan, yrlhk hedef ve yatlnm programl hazrrlamak, birim amirine sunmakla yetkili ve
sorumludur.

Uretim vc Planlama Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarl
MADDE 22- (l) Uretim ve Planlama Servisi;
a) Miidtirlilk Makamrna balh olarak gahqmak,
b) Kendine verilen gdrev ve talimatlan ytiriirltikteki mevzuat hiiktimlerine uygun olarak
birim sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,
c) ilge srnrrlarr igerisinde ihtiyag duyulan galvaniz. sac konteyntrlann tiretimini ve iiretim
igin gerekli olan mal ve malzemelerin 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu hiiktimleri
doprultusunda satrn alrrunasrnr sallamak,

gcip konteynerlerinin kontrohinii yapmak, bakrm ve onarlm gerekli olan
konteynrrlarda her ttirlti bakrm, onanrt ve boyama iglemlerinin yaprlmastnt sallamak,
Qdp konteynerleri bakrm, onanm ve imalat igleri hizmetlerinde gdrevli personelin ve
yaprlan igin denetimini yapmak,

d) Mevcut
e)

fi
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Ayhk,yrlhk periyodlarda riretim, hurda, bakrm ve onanm periyodik clhaz bakrmr vb.
iglerin girdi, grktr kayrtlarrnr tutmak ve imza altrna almak,

g) Konteynrr iiretim ve

konteynrr yenileme gahgmalarr igin gerekli olan igleyig
prosediirlerinin akrgrnr kontrol etmek ve olugan ya da olugabilecek problemleri gcizmek,
h) Yrlhk, ayhk, haftahk periyotlarda atdlye maliyetleri ve verimi hesaplamak ve kayrt
altrnda tutmak. ihtiyag duyulan malzemelerin miktarrnr belirtmek, teknik qartnamelerini
hanrlamak ve ahmr igin destek hizmetleri servisine gcindermek,
i) Sorumlululu altrndaki arag ve gereglerin kullanrmrna gerekli cizeni gostermek, gorevi
ile ilgili evraklan korumak ve saklamak,
j) Gcirev alanrna giren ig ve iglemleri ilgili kanun, ycinetmelik vb. htikiimleri
do[rultusunda yerine getirmek,
k) Gcirev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporu, performans programl: stratejik
plan, yrlhk hedef ve yatrnm programl haznlamak, birim amirine sunmakla yetkili ve
sorumludur.

Aragfirma, Geligtirme ve Efitim Servisinin Gtirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 23- (l) Aragtrrma, Geligtirme ve E[itim Servisi;
a) Mtidtirliik Makamrna balh olarak gahgmak,
b) Kendine verilen gdrev ve talimatlan ytiriirltikteki yasal mevzuat htiki.imlerine uygun
olarak birim sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,
c) Mtidtirliigtin hizmetlerinin geliptirilmesi ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz
etmek,

d) Mtidiir'iin talimatlari

Miidtirltfiin gcirev

alaruna giren konularda.
hizmetleri etkileyecek dr$ faktorleri incelemek, kapasite araqtrrmasr yapmak.
hizmetlerin etkililigini ve verimlilik diizeyini analiz etmek ve projeler tiretmek,
e) Mtidtirltik hizmetleri ile ilgili performans ve kalite dlgtitleri geligtirmek,
D Mtidrirhi[rin stratejik plan ve performans programlnrn hazrrlanmaslru koordine etmek.
konsolide gahqmalannr yiirtitmek, yrlhk hedef ve yatrrm programlan hazrrlamak.
g) Vatandaqlanmrzrn kent temizli[i ve kentlilik bilincinin geligmesini saplamaya ycinelik
projeler geligtirmek (Avrupa Birligi" BAKA vb..y, egitici mareryaller haznlamak ve
e[itim programlan diizenlemek,
Bu hususta ilgili kigi, kurum ve kuruluqlarla igbirlipi yapmak,
h) Kent temizlifi ilgili olarak di.izenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi
organizasyonlarda Belediyeyi temsil etmek,
i) Gerektiginde diper kurum ve kuruluglarla igbirli[i yaparak, kent temizligine iligkin <izel
gtinlerde etkinlikler dtizenlemek,
j) Okullar veya Sivil toplum kuruluqlan ile ortaklaga temizlik kampanyalan diizenlemek,
k) Kent temizli[i ile ilgili gelen gikdyet, talep ve onerilere yonelik gdztim saflamak,
l) Kent temizligi ile ilgili Belediyenin yatrnm ve uygulama programlarr (Atrk toplama
merkezi gahgmalarr, bahge-dal atrklarr toplama gi.inleri, tadilat atrklan ile eski ev
egyalarr attklannrn randevulu sistemle toplanmasr, gop grkarma saatleri vb.) hakkrnda
kamuoyuna bilgilendirici gcirsel, yazrh ve scizlti duyurularda bulunmak" MUdtirlii[iin
projeleri ile ilgili brogiir, el ilanr, afig v.b. haznlanmaslnl ve daprtrlmasrnr sa[lamak,
m) Sorumlulu[u altrndaki arag ve gereglerin kullanrmrna gerekli ozeni gdstermek, gcirevi
ile ilgili evraklarr korumak ve saklamak,
n) Kalite y6netim sistemini uygulamak,
o) Gcjrev alaruna giren ig ve iglemleri ilgili kanun. ydnetmelik vb. hiikiimleri
dofirultusunda yerine getirmek,
p) Gdrev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporu hazrrlamak, birim amirine
sunmakla yetkili ve sorumludur.
dogrultusunda,

ffi
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Ulaqrm ve Mekanik Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklan
MADDE 24-(l) Ulagrm ve Mekanik Servisi;
a) Mridrirliik Makamrna ba[h olarak gahgmak,
b) Kendine verilen gorev ve talimatlan ytiri.irliikteki mevzuat hiikiimlerine uygun olarak
birim sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,
c) Mesai baglangrcrnda araq, personel ve bcilgede kullanrlan malzemelerin gahgma
alanlarna sevkiyatrnrn diizgiin yaprlmasrnr ve idaresini saflamak,
d) Atrk toplama ve genel temizlik iginde kullanrlan ttim arag-gereg ve ekipmanrn (QOp,
bahqe-dal, tadilat ve eski ev e$yasl atrklan toplama kamyonlarr) temiz ve bakrmh olup
olmadrprnr kontrol etmek,
e) Gtinliik olarak gcireve grkan atrk toplama araglanmn (grip kamyonu ve bahge-dal atrklan

toplama kamyonlarr

f)

ilaglanmasrnr sallamak,

)

garaja dondtiklerinde gdp haznelerinin yrkanmasr

ve

Mtidiirliife ait trim araglann gi.inltik, haftahk ve ayhk periyodik bakrm ve onanmlarrnrn

yaprlmasrnr ve faal durumda olmasrnr saplamak,
g) Anzah araglann yerine gahgacak araglan belirlemek, anzah araglarrn makine ikbal
atdlyesine sevkini ve bakrmlarrnrn yaprhp faal durumlannrn devamrnr saflamak,
h) Araglann rutin bakrm ve onarrmlarlrun diizgtin yaprhp yaprlmadrfrnrn denetlemek, bu
iglerle ilgili gerekli planlamalan yapmak,
i) Araglar ait muayene iglemleri, ruhsat, sigorta, vergi vb. ddemelerin zamanrnda
yaprlmasrnr sallamak,

j)

Araglann kaza ve anza yapmasl durumunda; kaza raporlarrnr takip etmek, ilgili
personel hakkrnda tutanak tutmak, gerekli yasal iqlemleri baqlatmak, araglarm bakrm
onanmmln yaprhp yaprlmadr[rnr kontrol etmek.
k) Personelin sorumlulu[u altrndaki arag ve gereglerin kullanrmrna gerekli ozeni
gcistermelerini ve Trafik ve Karayollarr Kanununa uygun olarak arag kullanmalannr
sallamak,
l) Miidiirhikte gdrevli arag goftirlerine "Arag Kullanrm Elitimi" ile "Trafik Epitimi" ve
arag bakrm ekibine "Arag Bakrm Efitimi" konularrnda belirli periyotlarda egitim.
seminer vb. etkinlikler d0zenlenmesini sa[lamak,
m) Gdrev alantna giren ig ve iglemleri ilgili kanun, ydnetmelik vb. htiktimleri
do$rultusunda yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.

inani igr,nn niniui

Giirev, Yetki ve Sorumlululdarr
MADDE 25- (1) Mtidrire bafih olan idari igler Biriminin Gcirev, Yetki ve Sorumluluklan:
a) "Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmelik" hi.iktimleri
dolrultusunda Miidtirliigtin yaztqmalannr hazrrlamak ve Standart Dosya Planrna uygun
olarak dosyalanmasrnr saflamak,
b) Miidiirliikte gahgan memur, iqgi ve sdzlegmeli personelin maag, yevmiye, ikramiye,
fazla mesai, sigorta ve sosyal haklarr gibi 6zli.ik igleriyle ilgili iqlemleri, yazrgmalan ve
takibini yapmak ve evraklann muhafazasrnr saflamak,
c) Mtidtirliigtin faaliyetleri ile ilgili yazrsmalann takibini yapmak ve sonuglandrrmak,
d) Personel girig, grkrq ve imza ftiylerini hazvlamak, takip ve muhafaza etmek, ilgililere
ulagtrrmak,
dosyalarrnrn ve ihale yoluyla yaprlan iglerin hakediqlerine esas olan evrak ve
kayrtlarr tutmak, odeme evraklannr haztlamak ve dosyalamak"

e) ihale
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malzemeleri ihtiyacrnr tespit etmek, 4734 Sayfi Kamu
ihale Kanununun 22ld maddesi hiikmti geregi yasal iglemleri ytirtitmek ve malzemelerin
teminini sa!lamak,
g) Miidtirliik harcamalart ile ilgili olarak avans ahmr ve mahsuplannrn yaprlmasr
saglamak,
h) Mtidtirltile ihtiyag duyulan mal ve malzemelerin, 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu
htikmti gere[i dofrudan temin ile cins, miktar ve ozelliklerine gore fiyat aragtrrmasr
yapiarak, en uygun fiyat ve kaliteli mahn satrn ahmrnr sa[lamak,
i) Argivlenecek evraklart, "Devlet Arqivleri Ydnetmeli!i"ne uygun olarak arqivlemek,
j) idari igler Biriminin gcirev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporu ve performans
bi I gi I erini hazrlamak,
k) idari igler Biriminin gcirev alanrna giren konulara iliqkin, performans programl ve

Mtidtirltiftin performans esash biitgesini hazrrlamak, yrlhk hedef belirlemek ve
belirlenen hedefler ile ilgili gerekli gahgmalarr yapmak,
1) Miidiirhigtin "Tagtntr Mal Ycinetmelifi" hriktimleri do!rultusunda, yaprlmasr gerekli
ttim iglemlerin yerine getirilmesini saflamak,
m) Yaptr[r ig ve iglemler ile ilgili ytirtirltikte bulunan kanun, ydnetmelik vb. gergevesinde
gcirevini mevzuata uygun olarak zamanrnda yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.

Kalern Servisinin Giirev Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 26- (1) Kalem Servisi;
a) Miidiirliipe gelen-giden evrakr kayda almak,
b) Gelen evrakrn ilgili giirevliye havalesini saplamak.
c) Giden evrakr dolru olarak ahcrsrna ulaqtrrmak,
d) Gelen evrak yanrtlanacaksa; siiresinde yanrtlanmasrnl takip etmek, ilgilileri zaman
konusunda uyarmak,
e) Mtidtirlti[e ait evrakrn Dokiirnan Kodlama Rehberine ve Standart Dosya Planrna g<ire
gizlilik derecelerine dikkat ederek saklanmasrnr sallamak, ihtiyag halinde kolay
ulagrlabilir hale getirmek,
Devlet
Arqivleri Ydnetmeli[ine uygun bir gekilde kayrt ve dosya sistemi kurmak. siiresi
0
dolan evrakm imha iglemlerini yapmak,
g) Arqivlenmig evrakrn gdrevliler tarafindan istenilen kopyasrnr gizlilik derecesini gciz
rintinde tutarak, teslim etmek,
h) Mtidtirltik personelinin ige gelig ve gidigini takip etmek, imza ftiyleri diizenlemek, yrlhk
izin, dopum-6ltim izni, evlenme ve mazeret izinlerini diizenlemek, takibini yapmak,
i) Mridtirliile ait memur ve iqgi personelin fazla mesai puantajlarrnr dtizenlemekle yetkili
ve sorumludur.

Destek Hizmetleri Servisi Giirev Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 27- (l) Destek Hizmetleri Servisi;
a) Mridtirliikte kullanrlacak sarf malzemesinin tespitini yapmak ve yasalar gergevesinde
altmtnt yaparak, birimlere ihtiyaglanna gdre ulagmasrnr saplamak, kaydrnr tutmak,
b) Miidiirltige ait do[rudan temin veya ihale usuhi ile yaprlan tiim ahmlann fatura
agamasrnda evrak dtizenlenmesi ve 6deme emrinin hazrlanarak Mali Hizmetler
Miidiirltigiine ulagmasrnr sallamak,
c) Taqtntr Mal Ydnetmeli[i dofrultusunda demirbag kayrtlannr tutmak, devirlerini
yapmak, hurdaya grkanlarrn tutanaklannr dtizenlemek,
d) TMY do[rultusunda tagtnrrlann girig ve grkrgrna iliqkin kayrtlan tutmak, yrl sonu
saytmlannt yapmak, bunlara iliqkin belge ve cetvelleri diizenlemek ve Tagrnrr Yonetim
Hesabt Cetvellerini hazrclayarak. konsolide g<lrevlisine gcindermekle yetkili ve

sorumludur.
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ALTINCI BoLUVI
QahEma gekli ve igleyiq

Giirevin Kabulii
MADDE 28 _

(1) Gcirev;5393 Sayrh Belediye Kanunu ve ilgili diper mevzuat hiiktimleri gerefii,
(2) Belediye Bagkanrnrn ve/veya Bagkan Yardrmcrstntn verecefi plan, program ve
direktiflerinden,
(3) Mtidiirltile gelen evraktn gereklerinden altntr.

Giirev Planlanmasl
MADDE 29(1) Temizlik igleri MUdUrliigtindeki ig ve iglemler Mtidtir taraftndan dtzenlenen plan
dahilinde yiirtittil tir.
(2) Mtidurliik amaglannrn gergeklegtirilmesinde baganyr artttrmak igin gahqmalannt
haftahk, ayhk, yrlhk, olarak planlar ve gdrevlendirme yaparak gahgma programlrun
uygulanmasrnt saflar.
(3) Miidrir; birimi ilgilendiren her ttirlti planrn gergekgi ve uygulanabilir olmastna cizen
gdsterir.

Gtirevin Ytiriitiilmesi
MADDE 30 _

(l) Temizlik igleri Mridtirliiliinde faaliyetler; Miidtir tarafindan haznlanan bir

plan

ddhilinde yiirtittiltir.
(2) Gdrevin yerine getirilmesinde diger birimlerle gerekli koordine Miidtir ve Mi.idtiri.in
yetki verdi[i personel tarafindan sa[lanrr.
(3) Temizlik igleri Mridiirltipti personeli Belediye Baqkanhlrndaki hiyerarqik yaprya uygun
olarak amirlerinden aldrlr emri, yasa ve ydnetmelikler do$rultusunda ozverili ve itina
ile yerine getirmek zorundadrr.

YEDiNCi NOIUVT

iqbirlifi

ve Koordinasyon

Miidiirliik Birimleri Arastnda igbirlili ve Koordinasyon
MADDE 31 -(l)Miidtirltik igindeki iqbirlili ve koordinasyon Mi.idiiriin denetimi ve gozetimi
altrnda kendi insiyatif ve sorumluluSu altmda gergeklegtirilir.

Belediye Birimleri Arasrnda iqbirtifi ve Koordinasyon:
MADDE 32 _
(1) Belediyenin difer Mfidilrltikleri ve ilst ydnetirn ile iqbirli[i ve koordinasyon Belediye
Baqkanr veya yetki verdili Baqkan Yardrmcrsrntn denetim ve giizetimi altrnda Mtidi.ir
tarafindan gergekle gtirilir.
(2) Mtidiirltikler arasr yazr$malar Miidiinin imzast ile ytiriitiiltir.

Kurum ve Kuruluglarla Koordinasyon
MADDE 33 - (1) Miidtirltigiin, Kamu Kurum ve Kuruluglan ve diler cizel ve ttizel gahrslarla
ilgili yapacapr yaztgmalar; Mridririin paraft, Belediye Bagkanrntn yetki verdi!i Baqkan

Yardtmctstnrnimzasrilevtiriitiiltir'

sEKiziNCigoluvl
Denetim ve Disiplin

o{t

Denetim ve Disiplin

Hiikiimleri
*:'l','
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MADDE 34 (l) Belediye Bagkanhlrndaki hiyerargik yaprya uygun olarak Temizlik igleri Miidiirii,
Mtidiirli.ifiiine ait kadrolann denetiminden sorumludur. Mtidi.ir tespit edilen aksakhklan
zaman gegirmeden diizeltme yoluna gider'
(2) Miidiirltik Personeli en yakrn amirden baglayarak denetime tabi tutulur,

olarak disiplin mevzuatt do[rultusunda iglemleri yiirtittir.
ve
i+j niripti"siz davranrglarda, ilgililer hakkrnda 657 Sayrh "Devlet Memurlan Kanunu"
yaprlrrgore
iqlem
485i Sayr| " iq Kanunu" ve "Toplu ig Scizlegmesi" hiiktimlerine

(3) Mtidiir

l. Disiplin Amiri

DOKUZUNCU BoLUNI
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Yiinetmelikte Htikiim Bulunmayan Haller
MADDE 35 - (l) ig bu Y6netmelikte htikiim bulunmayan hallerde yiirtirliikteki ilgili mevzuat
hiikiimlerine uyulur.

Yiiriirliik

MADDE 36 - (1) Bu Yonetmelik, Belediye Meclisinin kabuli.i ve Belediye Baqkantnrn onayr
ve 3011 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanacak Olan Ydnetmelikler Hakkrnda Kanun
do!rultusunda ilan edildi[i tarihte ytirtirhile girer'

Yiiriitme
MADDE 37 -

(.1)

Bu Ydnetmelik hrikiimlerini, Belediye Bagkant ytiriitiir.

Temizlik igleri Miidiirliigi Qahgma Esaslanna iligt<in Y<inetmelik okundu"
Bagkan giindem maddesini gdrtiqmeye agtr, yaptlan goriiqmeler sonucunda Karma
Komisyon raporu dolrultusunda oylamaya gegildi.
Yaprlan oylamada;
Plan ve Britge Komisyonu, Qevre ve Turizm Komisyonu ile Epitim, Ktiltiir ve Sanat
Komisyonlanndan ol,lqun Karma Komisyon raporu dofrultusunda haztrlanan Temizlik iqleri
Mi.idurliigi Qahgma Esaslarrna iligtin Ydnetmeli[inin kabuliine oy birlili ile karar verildi.

n EVCILMEN
agkanr

Devlet
Di

ay QNCEL

Kafibi

