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MARMARAEREĞLisi BELEDiYE BAşKANLlĞl

TEMizliK işLERi MüDüRLüĞü
GöREV VE çAL|şMA YöNETMELiĞi

BiRiNci BöLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAc

Madde 'l: Bu yönetmeliğin amacl Marmaraereğlisi Belediye Başkanllğl Temizlik işleri
Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki Ve sorumluluklarl ile görevli personeıin çallşma
usuI ve esaslarlnl düzenlemektir.

KAPsAM

Madda 2: Bu yönetmelik, Temizlik lşleri Müdürlüğü'ndeki personelin görev, yetkiVe
sorumluluklarl Ve müdürlüğün çalışma usulü ile birlikte iş|eyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03,07.2005 tarihliVe 5393 saylll Belediye Kanununun
hükümlerine dayanllarak hazlrlanmlştır.

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adl geçen;

l. Belediye: MarmaraereğlisiBelediyesi'ni
2. BolediyeBaşkanl: Marmaraereğlisi BelediyeBaşkanl'nl
3. BaşkanYardlmclsl: Marmaraereğlisi Belediye Başkanü Yardlmclsl'nl
4. Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi Temizlik lşleri Müdürü'nü
5. Müdürlük: Marmaraereğlisi BelediyesiTemizlik lşleri Müdürlüğü'nü
6. Peİsonel: Marmaraereğlisi Belediyesi Temizlik lşleri Müdürlüğü'nde çallşan
personeli tanlmlar.

TE§KiLAT VE BAĞLlLlK

Madde 5: Temizlik lşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı ve Başkan'ln yetkiVerdiği
Belediye Başkan Yardümclsl'na bağll olarak çallşmaktadlr. Temizlik lşleri Müdürlüğü
Müdür, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen,Daimi işçi , Büro personelive Hizmet
Allml ile çahşan teknik ve idari personelden oluşur,

Temizlik işleri Müdürlüğü, Temizlik lşleri Biriminden oluşur.



iKiNci BöLüM
GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLAR

MÜOÜRLÜĞÜN GÖREVLERi

Madde 6:
Marmaraereğıisi Belediye Başkanllğl'nln amaçlan, prensip Ve politikalarl jle bağll

bulunulan mevzuat Ve Belediye Başkanl'nln belirleyeceği esaslar çerçevesinde,
Başkanllk Makamlnln emir Ve direktifleri doğrultusunda; Marmaraereğlisi Belediye'si
slnlrlarl içerisinde sağllkll bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için;
Marmaraereğlisi Belediye'si slnlrlan içerisindeki çöp toplama işlemlerinin
aksatmakslzln yürütülmesini sağlamaktan, Pazaryerlerinin süpürülmesi ve
ylkanmaslndan, kağ|t, cam, metalVe plastik çöplerinan toplanmaslndan Ve
değerlendirilmesinden, katl atlk Ve tlbba atıklarln lopIanmaslndan, deniz yüzeyindeki
çöplerin toplanmaslnl sağlamaktan, doğal güzelliklerin korunmaslna katkıda
bulunmaktan, çevre sağllğl ile ilgiliyapllan çallşmalarü takip etmekten, tüm
mahallelerdeki meydan, cadde Ve sokaklarln semt pazarlarlnln süpürülmesi,
temizlenmesi Ve bu alanlar ile okullarln, hastanelerin, camilerin Ve iş yerlerinin
çöplerinin toplanmasl çöp allm yerlerinin temizliği ile bu çöplerin Büyükşehir
Belediyesinin göstereceği çöp imha sahaslna taşlnmasl Ve ana caddelerdeki bordur
taşlannln boyanmaslndan, gerekli görülen yerlerin ylkanmaslndan Ve yaz aylarlnda
tozlanmaya karşl üslahlmasından sorumludur.

MÜDÜRÜN GÖREV YETKi VE SORUMLULUKLARÜ

Madde 7:
a) Belediye Başkanı'nln ve/Veya yetki Verdiği Başkan Yardlmclsınln gözetimi Ve
denetimi altlnda, mer'i mevzuat gereği MüdürIüğün; sevk Ve idaresini, organize
edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar araslnda görevlerin
dağltllmaslnl, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri
yapal,
b) Başkanllğln amaçlarlnl Ve genel politikalarlnl kendi uğraş alanlarlnl
ilgilendirdiği derecede bilir, 9enel politikalann uygulanmaslnl devamll olarak
izler, amaçlara uygunluğunu araşhrlr, genel politikalarda yapllmasl gerekli
değişiklikleri bildirir,
c) Müdürlüğü için, Başkanhğln gayeleri, politikalan, bütçeleri ile uyumlu hedefler,
planlar, programlar gğliştirir Ve Verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

ç) Başkanhğln amaçlarlnü ve politikalarlnl, yönettiği Ve işbirliği yaptlğl personele
açlklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gereklı izahatl Verir Ve uygulamalarl
kontrol eder,
d} Görev alanl iÇinde bulunan faaliyetler için uzun, orta Ve kısa vadeli planlar
hazlrlar, Planlarln uygunluk Ve yeterliliğini devamll olarak izıer, gerekiyorsa,
düzeltmeye yönelik tedbirleri allr,
e) Müdürlüğün işlerini en klsa zamanda Ve en ekonomik olarak istenen şekilde
sonuçlandlrmak üzere planlar,

0 Gelecekle doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine,
işyeri Ve teçhizattn planıamaslnl yapar,
g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak aklşlnl, üst kademelere istenen bilgileri
zamanlnda ulaştlrabilecek Ve alt kademelere kurum karar, politika Ve
yönetme|iklerini hakkında zamanında Ve doğru bilgi Verebilecek şekilde planlar,



ğ) Müdünüğün yılhk faaliyet planlnl Başkanllğln stratejik hedeflerine göre hazlrlar,
faaliyet planlna göre yllllk bütçesini Hesap lşleri Müdürlüğü ile koordineli
olarak haztrlar, Başkanlükça belir|enmiş zamanda amirine Verir,
h) Kendisinin ve personelinin beceriVe mesleki bilgi açlslndan gelişmesini
sağlamak üzere eğitim planlamaslnl yapar,
l} Başkanlığln kabul ettiği yönetim Ve organizasyon prensiplerini astlanna izah

eder.
i) Müdürlüğün tüm işıerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanllğln mevcut
organizasyon şemasl, iş tariflerive pozisyonlarln ihtiyaç gösterdiği Vaslflara
uygun kadrosunu organize eder,
i) organizasyon yaplslnda Ve/Veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik
ihtiyaçlarlnl amiri vasltasıyla lnsan Kaynaklanndan sorumlu MüdürIüğe bildirir,
k) Çallştlrdlklan görevlilerin iş tarifleriniVe performans kriterlerini hazlrlaylp
amirine teklif eder,
l) Çallştlrdlklan görevlilerin, işbölümü esaslan dahilinde, sorumluluklarlnl belirler

Ve bu görevIeri benimsetir,
m) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev Ve
sorumlulukların doğru anlaşllmalarlnl sağlar,
n) Yokluğunda görevlerin aksatllmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa
vekalet verir Ve görevlerini taksim eder,
o) lşgücünün en faydah şekilde kullanllmasl Ve işlerin en az maliyetle yürğtulmesi
için, emrindeki personelin görev Ve sorumluluklarlnl açlk, seçik Ve anlayabilecekleri
sadelikte belirtir, iş Ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
ö) Kendisinin Ve organizasyonun Verimli Ve etkin çallşmaslna yardlm edecek bütün
konularda bilgisini devamlı afttlrlr,
p) Müdürlüğün tüm faaliyetlerindğ ilgili kanun, tğzük, yönetmelik, genelge, tebliğ,
iş metotlan ve diğer ilgili meai mevzuata riayeti sağlar, bunlann uygulanmaslnl
sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri Ve
teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,
r) Müdürlüğün Verimliliğinin arttlrltmaslnl Ve işlerin daha kaliteli, düzenli Ve
süratli şekilde yüfütülmesini sağlamak üzere, çallşma metotlarlnl geliştirmeleri
için astlarlna mesleki yardümda bulunur, genel ahlaka Ve adaba uygun hareket
etmeleri için disiplini temin eder,
s) Astlarıntn sorularlnl kesin olarak cevaplandlrlr, gereken kararlarl süratle aIır Ve
bildirir,
ş) Danlşman durumunda görev yapanlarla temasl Ve onlardan faydalanmayl temin
eder,
t) Haberleşmeye büyük önem Vererek, allnan kararlann uygUlaylcllanna doğru bir

şekilde ve süratle ulaştlrllmastnl sağlar,
u) Faaliyeti için amirince talep edilen Veya faydall gördüğü bütün raporlart sunar.
Raporlarl Vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri
aylklayarak raporlarln klsa Ve öz olmaslnl sağlar,
ü) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar Ve kendi aralar!nda
halledilebilecek meseleleri halleder,
v) Kendine bağll olan personelin aralarlnda koordinasyon kurmalarlnl Ve onlann da
Başkanllğln hedeflerine uygun olarak birlikte çallşmalarlnl temin eder,
y) Müdüriüğündeki astlannln diğer Müdürlükler ile yaptlklan ortak çallşmalarda
uyum Ve koordinasyonu sağlar,
2) Personelinin moralinien yüksek seviyede tutarak, daha azimli çahşmaya, daha
başarlll olmaya teşvik eder,
aa) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalşanlarlna tevzii eder,



bb) Emirlerini kademe atIamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çallşanlara
Verir,
cc) Emrinde çallşan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini
önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağl, kolayllkla
anlaşllabilir, klsa Ve kesin emirler verir, ancak kötü netaceler doğuracağl
anlaşllan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
dd) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazlll olarak Verir,
ee) Başkaslna emir Vermiş olsa dahi işin yapllmamasl Ve/Veya yanllş Ve eksik
yapllmasl sorumluluğunu üstlenir,
ff) lvlevcut faaliyet planlna göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol
eder,
9g) Müdürlük harcamaıarlnln bütçeye uygunluğunu devamll kontrol altlnda
bulundurur.
hh) Yapllmakta olan işteri zaman, miktar Ve kalite açlslndan devamlı kontrol eder,
ll) Alt kademe|erden gelen evrak Ve bilgileri kontrol eder, Varsa eksikliklerin
giderilmesini sağlar,
ii) Personelinin tavlr Ve davranlşlarünı devamll kontrol altlnda bulundurarak örnek
model olUşturur,
jj) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini kontrol
eder,
kk) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmalarln sebeplerini araştlrlr,
düzeltici Ve ileride tekrarlanmasınü önleyici tedbirleri allr,
ll) Faaliyetlerin devamllllğınl sağlamak için, yapllan işlemlerle ilgili her türlü
kaydln tutuImaslnl, gerekli belgelerin düzenlenmesini Ve takibini, önemli olan
evrakln muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat Ve usullere göre hareket
ediImesini temin eder. Önemini kaybeden evrakl kabul edilmiş usullere göre
imha eder.
mm) Görev alanlndaki faaliyetlerin durumunu Ve neticelerini tespit etmek Ve
değerlendirmek Ve gerekli tedbirleri almak için istatistiki bilgileritanzim eder
Ve/Veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine Ve ilgililere sunar,
nn) Herhangi bir amaçla yurtiçi Veya yurtdlşl görev seyahatine 9önderildiğinde,
gittiği yerde yaphğı temasları, çaltşmalan ve aldlğl sonuçlarl belirten özet, fakat
kolayca anIaşllabilir bir üslup Ve düzende rapor hazlrlar, amirine Verir,
oo) Başkanllğa ilişkin bilgilerin dlşarl sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati
gösterir,
öö) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer'i mevzuat ve
amirinin talimatlarlna göre yerine getirir,
pp) Bu yönetmelikte Müdüdüğün görev alanlna ilişkin olarak belirtilen tüm
görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i
mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmaslnı sağlar,
rr) Temizlik hizmetleriyle ilgili taleplerin karşllanmasl hususunda gerekli
göreVlendirmeleri yapar,
ss) Belediye Encümenince allnmasl gerekli kararlar için teklif belgeleri hazlrlar,

şş) Temizlik uygulamalanyla ilgili çeşitli Kurum Ve Kuruluşlardan
görüşlerin allnmaslnl sağlar,
tt) Personelin moral motivasyonunu arttlrmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite
artlşlnı sağlar,
uu) sicil amiri slfatt ile personelin performans değerlendirmelerini yapar Ve gizli
sicil raporlarlnl tanzim eder,
üü) Nrüdürlüğün çallşma sistemini kurarak iş aklşını sağlar; personelin çalışmalarlnl
organize eder,



w) Personelin mesai Ve çallşmaslnl denetler, çallşmalarln Verimli olmasl hususunda
gerekli tedbirler alır,
yy) Müdürlüğün Verimli çallşmasl için yasalarln Verdiği yetki çerçevesinde her türlü
teknolojik gelişmeyi takip eder Ve uygular,
zz) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin Verimli, tutumlu ve yerinde
harcanmaslnl sağıar,
aaa) Belediye'nin amaçları, prensip Ve politika|arl doğrultusunda, Müdürlüğün kalite
politikasl, hedefleri Ve stratejilerini belirleme çallşmalarlnl sonuçlandlrlr,
bbb) Müdürlüğün görev alanlyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer'i ihale
mevzuatı çerçevesinde yapılmaslnl sağlar,
ccc) Faaliyet sahasl ile ilgili proje ve taslaklar hazlrlaylp bunlarl uygulamaya
geçirebilmek için üstlerin onaylna sunar,
ddd) Görevle ilgili her türlü içldlş yazlşmalarl yapmak, Başkana, Encümene, Meclise
teklifler sunmak, Verilen kararlarln uygulanmaslnl sağlar,
eee) Müdürlüğe gelen tüm evrakln ilgiIilere usulünce iletilmesini sağlar,
fff) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik Ve performans artlrlcı etki oluşturmak
amaclyla mer'i mevzuat Ve stratejik hedefler çerçevesinde dlş hizmet allm yoluyla
yapllmasl mümkün olan hizmetleri uzman özel Ve/Veya tüzel kişilere usulune uygun
yaptlrllmaslnı sağlar,
ggg) Çallşanlannln tabi olduklan mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastallk gibi
işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder Ve denetler, ilgili diğer
birimlerle koordinasyonu sağlar,
hhh) stratejik planln hazlrllk çallşmalartnda Verilen görevlerietkin biçimde
sonuçlandlrlr,
tll) stratejik planlamaya uygun bütçe hazlrlamak Ve en ekonomik şekilde
kullanmayl sağlar,
iii ) stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,
jij ) Meli mevzuatln öngördüğü diğer görevler ile Başkanllkça verilen görevıerin
icra edilmesini sağlar.

TEMizliK isLERi BiRiMi GöREV YETK| VE soRUMLuLuKLARl :

Madde 8:

a) Belediye slnlrlan içerisinde temizlik çallşmalarlnın aksamadan yürütülmesi
işlemlerinin yapllmaslnl, kontrol Ve takip edilerek sonuçlandlnlmasınü sağlamak,

b} Belediye sınlrları içerisindeki çöplerin toplanmasl, Çöp toplama alanlarlna
nakledilmesi, cadde Ve sokakların süpürüİmesi, ylkanmasl işlerinin yapılması
Ve/Veya yüklenici firmalara yaptlrllması, bu amaca ilişkin çallşma plan Ve
programlnln belirlenmesi, yğklenici firmanln bu plan dahilinde çallşmalarlnl
sürdürmesi işlemlerinin yapllmaslnl, kontrol Ve takip edilerek sonUçlandlrllmaslnl
sağlamak,

c) Mahallelerde bölge bazll olarak yapllmakta olan çöp toplama Ve sokak /
caddelerin süpürülüp ylkanmasl çalışmalarının istenen Verimlilikte Ve belirlenen
programdaki gün Ve saatlerde yapllmasl ışlemlerinin yapllmaslnl, kontrol Ve takip
edilerek sonuçlandlrllmasınl sağlamak,

d) llçe içerisindeki pazaryerlerinin ylkanmasl işlemlerinin yapllmaslnl, kontrol ve
takip edilerek sonuçlandlrllmaslnl sağlamak,

e) Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleriVe pazaryerlerinin çöplerinin
toplanmasl çallşmalarınln etkili biçimde yürütülmesini, kontrol Ve takip edilerek
sonuçIandlrllmastnl sağlamak,



R Çöp toplama işlerinin merkeziyğrler Ve caddelerde, yaya ve taşlt trafiğini
engellemeyecek şekilde yapılmast için gereklj programlama işlemlerinin
yapllmasln|, kontrol Ve takip edilerek sonuçlandlrllmaslnl sağlamak,

g) llçenin doğal güzelliklerini korumak amaclyla, deniz yğzeyi Ve sahil kenarlnda
oluşan atlk çöplğri temizleme çallşmalartnln yapllmasınl, kontrol Ve takip edilerek
sonuçlandlrllmaslnü sağlamak,

h) Büyük hastaneler dlşlnda kalan; sağllk ocağl, dispanser, poliklinik, eczane, gibi
yerlerin tlbbi atlklarlnln toplanmaslnl sağlamak,

l) Şişe, cam, karton, plastik, kağtt vb. geri dönüşümlü atıklarln toplanmasl Ve
imkanlar oranında değerlendirilmesini sağlamak,

i) lnşaat atlklannln toplanmaslnı sağlamak,
j} Kurban bayramlndan sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapllmaslnl

sağlamak,
k) Bağll ekiplerle birlikte mahalleler dolaşllarak gerekli önlemlerin yerinde tespit

edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenicifirmanln icra edeceği işlemlerinin
yapllmaslnl, kontrol Ve takip edilerek sonuçlandlrllmaslnl sağlamak,

l) lhaleye Verilerek yapılan temiz|ik işlerine ilişkin ihale dosyalarlnln Ve hak
edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykınllk tespiti halinde yüklenici firmaya
cezai müeyyide uygulanmasl işIemlerinin yapllmaslnı, kontrol Ve takip edilerek
sonuçlandlnlmaslnl sağlamak,

m) Müdürlük çaIlşmalarlna ilişkin ayllk faaliyet raporunun hazırlanmasını
sağlamak,

n) Başkanlığın talimatına uygun Belediye slnlrlan içerisindeki mezarllkIarln
temizliğinin yapllmaslnl sağlamak,

o) Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli
araştlrmalann yapllmasl, ilgili kişi Veya kurumlara gerekli cevaplarln Verilmesini
sağlamak,

ö) Yetkili Müdürlük ile işbirliği içerisinde çöp konteynerleri ile biriminde
kullanllmakta olan Makinalarln baklmlnln yapllmasl, ihtiyaç olmasl durumunda
yeni konteynerlerin üretilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

p) llçedeki meydan, cadde, sokak, kaldlnm, yaya alanl ile pazar kullanlm alanlarl
dahil tüm alanIarün süpürülmesi, ylkanmasl Ve devamlı olarak temiz tutulmaslnl
sağlamak.

r) Atlklann zamanlnda Ve kent yaşamlna olumsuzluk Vermeyecek şekilde
toplanmasI için yöntemler araştlrmak Ve uygulamak,

s} Günlük olarak göreve çlkan çöp araçIan garaja döndüklerinde çöp haznelerinin
ylkanmasl Ve ilaçlanmaslnl sağlamak,

ş) Müdürlük personelinin daha başarlll olabilmesi için hizmet konusunda eğitime
tabitutmak.

t) Çöp gününden önce zamanslz çlkanlan çöpleri acil çöp ekibiyle toplamak,

çöplerin ilan edilen zamanda çıkartllmasl için bilinçlendirme çalışmaIarl yapmak,
önleyici tedbirler almak, allnan önlemlere uymayanlar hakklnda yasal işlem
yapllmaslnl sağlamak,

u) Görevle ilgili her türlü iç/dlş yazüşmalarl yapmak, Başkana, Encümene, Meclise
teklifler sunmak, Verilen kararları uygulamak,

ü) Mer'i mevzuatln öngördüğü diğer görevler ile Başkanllkça Verjlen görevlerin icra
edilmesini sağlamak,

v)Geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakklnda araştlrma yapmak,
uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çallşmak,

y}Kent slnlrlarl içerisindeki her türlü atlğln Katl Atık KontroI Yönetmeliği ve Tlbbi
Atlk Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak toplanmasl, nakledilmesi Ve



bertaraf edilmesini sağlaylcl araştlrma Ve önerilerde bulunmak, uygulamaya
geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çallştlrmak,

z) Halk sağllğl ve çevre kalitesinin korunmaslnln yanl slra tüm canlllarln hijyenik
koşullarda dolaşacağl alanlarl sunmak,

aa)Geriye dönüşümü olan atıklarün eV ve işyerlerinden itibaren ayrl kutularda
ayrlştlrllarak ayrlştlrma merkezlerine gönderilmesini Ve ayrlştlrma maddelerinin
değerlendirilmek üzere ilgili ünitelere nakillerini sağlamak,

PERSONEL GÖREV YETKi VE SORUMLULUKLAR|

Madde 9:
Müdürlüğün görev alanlna giren aşağldaki görevler; Müdürlüğe norm kadro Ve

Başkanllk onaylyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir, Görevlerin, mevcut
tahsisli kadrolar araslnda dağlllml Müdür taraflndan yaplllr. Müdür, görevleri mevcut
kadrolartn sahip olduklarü; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarl
seviyeleri Vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağİtlr, Verilen görev
geciktirilmeden Ve tam olarak yerine getirilir:
a) Müdürlüğünün görev alanl ile ilgili olarak, Başkanllğln gayeleri, politikalan,
bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programlann geliştirilmesinde tüm
operasyonal, teknik Ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz Verir,
b) Başkanllğln amaçlarlnl Ve genel politikalannı, çahştüğl müdürlüğün uğraş
alanlannl ilgilendiren boyutuyla öğrenir Ve buna uygun tutum davrantş sergiler,
c) Görev alanl içinde bulunan faaIiyetler için uzun, orta Ve klsa Vadeli planlarln
hazlrlanmas!nda amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

ç) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en klsa zamanda Ve en ekonomik
şekilde icra ederek sonuçlandlrlr,
d) Müdünüğün haberleşme ve evrak aklşlnl amirinin direktifleri doğrultusunda
sağlar,
e) Müdürlüğün yllhk faaliyet planlnl Başkanllğln stratejik hedeflerine göre
hazldanmaslnda amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,

R Beceri Ve mesleki bilgi açtslndan kendini geliştirir, bu amaçlt etkinliklere istekli
olarak katlllr.
g) Başkanllğln mevcut organizasyon şemasl gereği bulunduğu pozisyon için
öngörülen Vaslflarl kazanmak için gerekliçabayl ortaya koyar,

ğ) organizasyon yaplstnda ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler
için kendini geliştirir,
h) lşbölümü esaslarl dahilinde, eş düzey Ve diğer pozisyonlarla koordinasyon
içerisinde çallşlr
l) Gerektiği durumlarda ekip başl olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş
tariflerinde belirtilen görev Ve sorumluluklarün doğru anlaşllmalarlnl sağlar,
i) işleri en az maliyetle icra eder,
i) Kendisinin Verimli Ve etkin çalışmasüna yardlm edecek bütün konularda biıgisini
devamll arttlrlr,
k} Müdürlüğün tüm faaljyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ,
iş metotlarl Ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayet eder,
l} Müdürlüğün Verimliliğini arttlrılmasl Ve işlerin daha kaliteli, düzenli Ve süratli

şekilde yürütülmesi için çallşma metotlarlnl geliştirir, genel ahlaka Ve adaba
uygun hareket eder,



m) Yönetjmce allnan kararlarln uygulaylcllara doğru bir şekilde Ve süratle
ulaşhnlma§lnı ve uygulamaslnl sağlar,
n) Faaliyeti için amirince talep edilen Veya faydall gördüğü bütün raporlarl eksiksiz
hazırlar,
o) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dahiline koordinasyonu kurar,
ö) Çallşmalarlnda örnek tutum davranlş sergiler,
p)Verilen direklife uygun iş Ve işlemleri gerçekleştirir,
r) Verilen işi öngörülen bütçe slnlrlarl içerisinde kalarak ifa eder,
s) Yaptlğl işle ilgilievrak Ve bilgileri sürekli kontroleder,
ş) Faaliyetlerin devamllllğlnl sağlamak için, yapllan işlemlerle ilgili her türlü kaydı
tutar, gerekli belgeleri düzenler Ve takip eder, önemli olan ğVrakl usulüne uygun
muhafaza eder,
t) Görev alanlndakifaaliyetlerin durumunu Ve neticeleriyle ilgili istatistiki bilgileri
tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerane Ve ilgililere sunar,
u) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışl görev seyahatine gönderildiğinde,
amacln gerçekleşmesi baklmlndan gittiği yerde yaptlğı temaslarl, çallşmaları Ve
aldlğl sonuçlan belirten özet, fakat kolayca anlaşllabilir bir üslup ve düzende rapor
hazlrlar, amırine verir
ü) Başkanllğa ilişkin bilgilerin dlşarl slzmaması hususunda azami itinayl Ve dikkati
gösterir,
v) Başkan Ve amirjnin uygun göreceği her tüdü görevi ilgili mer'i mevzuat Ve
amirinin talimatlarlna göre yerine getirir,
y) Görevlerin ifa Ve icraslnda, ilgili mer'i mevzuat hükümlerine uygun davranlr,
z) Belediye slnlrlan içerisinde temizlik çallşmalarlnln aksamadan yürütülmesi
işlemlerini yapar,
aa) Belediye Slnlrlan içerisindeki çöplerin toplanmasl, cadde Ve sokaklann
süpürülmesi işlerinin taşeron firmalar araclllğlyla yapar, bu amaca ilişkin
çallşma plan Ve programıntn belirler, taşeron firmanln bu plan dahilinde
çallşmalannl sürdürmesini sağIar,
bb) Temizlik çallşmalarını yürütğn taşeron firma ile Belediye araslndaki iletişimi
sağlar, gerekli bilgi Ve belgelerin zamanında temin eder,
çç} Mahallelerde bölge bazll olarak yapllmakta olan çöp toplama Ve sokak /
caddelğrin Süpürülüp ylkanmasl çallşmalarünln istenen Verımlilikte Ve belirlenen
programdaki gün Ve saatlerde yapllmasl işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
dd) llçe içerisindeki pazaryerlerinin ylkanmaslnl sağlar,
ee) Hastaneler, okul, askeri bölgeler, eV, işyerleriVe pazaryerlerinin çöplerininin
toplanmastnI sağlar,
ff) Çöp toplama işlerinin merkezi yerler Ve caddelerde, yaya Ve taşlt traflğini
engellemeyecek şekilde yapllmaslnı sağlar,
gg) Ilçenin doğal güzelliklerini korumak amaclyla, deniz yüzeyi Ve sahil kenarlnda
oluşan atlk çöpleri temizleme çallşmaıarlnln yürütülmesini sağlar,
ğğ) Şişe, cam, karton, plastik, kağ( Vb. geri dönüşümlü atlklarln toplanması Ve
imkanlar oranlnda değerlendirilmesi işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
hh) lnşaat atlklannln toplanmasl işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
ll) Kurban bayramlndan sonra Kurban kesim yerlerinin tğmizliğininin yapılmasl
işlemlerinin yapılmaslnı sağlar,
ii) Bağll ekiplerle birlikte mahalleler dolaşllarak gerekli önlemlerin yerinde tespit
edilmesi, önlemlere uygun olarak taşeron firmanln icra edeceği işIemlerinin
yapllmaslnl Sağlar,
jj) ihaleye Verilerek yapllan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarlnln Ve hak
edişlerinin takip edilmesi, şartnameye ayklrlllk tespiti halinde taşeron firmaya



cezai mijeyyide uygulanmasl işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
kk) Müdürlük çahşmalarlna ilişkin ayllk faaliyet raporunun hazlrlanmaslna katkl
yapar,
ll) Başkanllğın talimatlna uygun Belediye sınırlan içerisindeki mezarllklarln
temizliğinin yaplImaslnl sağlar,
mm} Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli
araştlrmalarl yapar,
nn) llçe cadde, sokak, kaldlnm, yaya alanı ile pazar kuIlanlm alanlan dahjltüm
alanların Süpürülmesi, yıkanmasl Ve devamll olarak temiz tutulmaslnl sağlar,
oo) cadde Ve sokaklann periyodik olarak süpürülüp temizlenmesini sağlar,
öö) Günlük olarak göreve çlkan çöp araçlan garaja döndüklerinde çöp haznelerinin
ylkanmasl Ve ilaçlanmaslnl sağlar,
pp) BeIediyemiz hudutlan dahilinde bulunan sağllk kuruluşlannIn tlbbi atlklarlnl,
tlbbi atlk aracı ile mevzuata uygun olarak toplama Ve imha yerine naklina sağlar,
rr) Belediye slnlrlar| içerisande temizlik çallşmalarlnln aksamadan yürütülmesi
işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
şş) l\4er'i mevzuatln öngördüğü diğer görevler ile amiri taraflndan Verilen görevlerini
icra eder.

UÇUNCU BOLUM
iŞBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

Madde l0: Müdürlük dahilinde çallşanlar araslndaki işbirliği Ve koordinasyon, Müdür
taraflndan sağlanlr.

DiĞER KURUM VE KURULUSLARLA KOORDiNASYON

Madde 1l:

1, Müdi.]rlükler arasl yazlşmalar ile özel, tüzel kişiler Ve diğer şahlslarla yapllan
yazışmalar Müdürün imzasl ile yürütülür.
2. Müdürlüğün Belediye dlşıValilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve
Kuruluşlan ile gerekli görülen yazlşmalarl; Müdür Ve Başkan Yardlmcısl'nln parafı,
Belediye Başkanl'nın Veya yetki Verdiği Başkan Yardümclsl'nln imzasl ile yürütülur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
çEşiTLi VE soN HüKüMLER, YüRüRLüK VE YüRüTME

cEsiTLi VE soN HÜKÜMLER

Madde 12:

], Bu yönetmelikte adl geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrllmalarl durumunda görevleri gereği yanlarlnda bulunan her türlü

dosya, yazı Ve be|geleri zimmeti altlnda bulunan eşyalarl bir çizelgeye bağh olarak
yeni görevliye devir teslim yapmalafl zorun|udur.
2. Çallşanln ölümü halinde, kendisine Verilen yazl, belge Ve diğer eşyalar bjrim



amirinin hazlrlayacağ| bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRMA

Madde,l3: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürIükte Var ise öncekj,
Marmaraereğ|isi Belediyesi Temizlik lşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten
kaldlrlImlştlr,

YüRüRLüK

Maddğ 14: Bu Yönetmelik, 5393 saylh Kanunun 18/m bendigereği Marmaraereğlisi
Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 3011 saylll Kanunun 2inci maddesi
gereği mahallinde çıkan gazete Veya diğer yayln yollarl ile ilan edildiğitarihte
yürürlüğe gifer.

YüRÜTME

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini MarmaraereğIisi Belediye Başkanl yürütür,


