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ERDEMLİ BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

M A D D E :1
AM AÇ
: Tem iz bir çevrede insanların sağlıklı, m utlu ve çağdaş bir şekilde yaşama
haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve
nakledilm esi, zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi geri kazanılabilir katı
atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanması, çöp konteynerlerinin her zam an temiz
ve sağlam olması için çalışmalar yapmak.
M ADDE- 2
KAPSAM : Bu yönetm elik Erdemli Belediyesi Tem izlik İşleri M üdürlüğünün
K uruluş , görev ve çalışm a esaslarım düzenler.
M ADDE- 3
DAYANAKLAR:
Tem izlik İşleri M üdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu , 5393 sayılı
Belediye K anunun 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararm a dayanarak
kurulm uş Başkana ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
M ADDE- 4
T A N IM L A R : Bu yönetmelikte söz konusu olan ,
a) Belediye
b) Başkanlık
c M üdürlük
d) Çalışanlar

: Erdemli Belediyesi
: Erdemli Belediye Başkanlığı
: Tem izlik İşleri M üdürlüğü
: Tem izlik İşleri M üdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizm et veren memur
ve işçi personeli ifade eder.

M ADDE- 5
TEŞK İLA T VE O RGANLAR : Tem izlik İşleri M üdürlüğü
M ADDE- 6
T EM İZLİK İŞLERİ M ÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞM A K O N U L A R I:
a) Cadde, sokak ve kaldırım ların süpürme marifetiyle temizlenmesi,
b) Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çöplerin toplanması ve
depolam a alanına nakledilmesi
c) Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,
kurulan , ve Pazar
d) G ünlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine
esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin yıkanarak
dezenfekte edilmesi,
bulvar ve caddelere
e) İki adet yol süpürme arâçlarım n program dahilinde
girm elerini sağlayarak tem izliğe katkı sunmaları,
Çöpün biriktirilmek
lanılm asm da kullanılan
çöp konteynerlerinin
ihtiyaçdan dolayı yenikarşılanması , tekeri kırılan bozulan
konteynerlerin tami r
İmaŞı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

f)

fi

h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

Eğitim kurum lan, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel
tem izliğine katkı sunmak ve ilaçlam a hizmetini yürütmek
Sivrisinek, karasinek , yürüyen haşereler ve fare , sıçanlarla lokal olarak iç ve dış
m ekanlarda ilaçlı mücadele etmek
Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin 24 mahallede
uygulanması çalışmasını yapm ak
M evcut çöp toplam a sistem ini geliştirm ek yada yeni sistemlerin bulunması
hususunda çalışmalar yapmak,
Çeşitli büroşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kam panyalar düzenleyerek
halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,
M aliyet analizi ve planlama konularına önem vermek
Sivrisinek, karasinek, haşere ve kem irgenlerin üreme alanlarını tespitini yapm ak ve
bu alanların yok edilmesini sağlamak
Çöp konteynerlerinin özel donanımlı yıkama aracı ile ayda bir kez yıkanarak
dezenfekte etmek

M ADDE- 7
TEM İZLİK
İŞLERİ
SORUM LULUKLARI:

M UDURUNUN
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YETKİ
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a) Bu yönetmelikte belirtilen m üdürlük hizmetlerinin zam anında verimli ve düzenli
şekilde yürütülmesini sağlamak
b) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek
, m üdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak
c) M üdürlüğün çalışmalarını m evzuat esaslarına göre düzenlemek çalışm a programı
hazırlam ak başkanlığın onayına sunmak , Başkanlıkça onaylanan çalışma
program ının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek
d) M üdürlükçe yapılan çalışm alarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar
düzenlemek, çalışm alarla ilgili değerlendirm eler yapmak , personellerle ilgili izin,
hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının
görevlendirilm esini ve hizm etlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak
e) Çalışm a verimini arttırmak am acıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve
bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak, gibi durumlarla personellerinde
yararlanm asını sağlamak
f) M üdür, m üdürlük personelinin devam /devamsızlığından sorumludur. Personelin
yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek
tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri
eksiksiz ve sürekli olarak çalışm a içinde bulunduracaktır.
g) M üdür görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.
M ADDE- 8
A) TEM İZLİK İŞLERİ M ÜDÜRLÜĞÜNÜN TEM EL YAPISI
M üdürlüğün amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı hem de
uygulayıcı yönleri vardır. Tem izlik fişleri M üdürlüğüne görev veren yürürlükteki
yasalara göre müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir.
1- Kendi görev konularında araştıçıtı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici
ve yol gösterici bir örgüyjnitehğintie
2- Yine kendi konularında
uy|u|(Mnac
ıdır.

B) GÖ REV, YETKİ VE SORUM LULUK
1-Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında sorumluluk
yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan bir birlerini tamamlayan güç
kavramlardır.
2-Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar şunlardır.
a) Her eleman görevini yapm ak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki
ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. yönünden) bağlı bulunan
kişi veya m akam dan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.
b) Her eleman görevini yapm amaktan, eksik, yanlış veya geç yapm aktan
yetkisi oranında sorumludur.
3- Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir
yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin
kullanılm asından doğan genel sorum luluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile
devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.
Yetkiyi devir alan, o yetkinin kullanılm asında doğan cezai, parasal ve hukuki
sorum luluklarında başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da
yüklenm iş olur.
M ADDE -9
Y Ö N ETİC İLER İN
GENEL
SORUM LULUKLARI

VE

ORTAK

GÖREV

YETKİ

VE

A) Her kadem ede yönetici durum unda bulunan kişileri “Y önetici” olmak
nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve
sorumlulukları vardır.
Yönetim kadem elerinin düşey olarak en üst yönetim kadem esinden başlayıp en alt
yönetim kadem esine doğru kapsam ve sınırları daralır. Bu nedenle her yönetici
hangi yönetim kadem esinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek
durumundadır.
Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır:
1- Planlama-programlama:
a) A m aca ulaşm ak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma
planları ve programlarını hazırlatmak
b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak yetkisi içinde olm a
yanları bir üst kadem edeki yöneticilere onaylatmaktır.
c) Bu çalışmalar sırasında yasalarm çalışma ilke ve koşullarını sınırları
. içinde kalmayı gözetmek
Düzenleme :
a) İşle ilgili hizm et boşlukla! mm veya girişimlerinin olup olmadığını
araştırmak bunları giderici fiidbi İer almak.
b) İşin yapılması içiıy gerekli mali"""
;rsonel. malzemenin
zam anında sağlanm asın/ ¿örfini gözetler

r

3- Koordinasyon:
a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya
dolaylı ilişkiler kurulm ası gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya
çıkarmak
b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak kurulan düzeni ilgili personel
duyurmak
4- Uygulam alı Yönetim :
a) Görevi zam anında ve am aca uygun olarak sonuçlandırmak
b) Asıl görevle ilgili yazışm a, görüş alma, olur çıkartm a gibi yan
görevleri de yapm ak yaptırmak.
5- İzleme, denetleme, değerlendirm e :
a) U ygulam anın görevinin yapılışının belli aşam alarında sonuçları
öğrenmek üzere bir değerlendirm e düzeni kurmak
b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm
önerisi ile üst kademeye sunmak.
6- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:
a) Atama, yükselme, yer değiştirme, mükafatlandırm a ve cezalandırma
işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak yada bu konularda karar
almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek birim in yıllık bütçe
program önerilerini hazırlam ak
B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde
bulundurm alıdır.
1- İnsiyatif
2- Seçme ve karar verme
3- Kolaylaştırma
4- Değiştirme
5- Eldeki kaynaklardan iyi
yararlanm a
6- Geliştirme

7- Devamlılık
8- Liderlik
9- Moral
10- Takdir ve ceza
11- Disiplin
12- Ortam

M ADDE-1 0
ORTAK H Ü KÜM LER :
a) Tetkik işleri göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli
tutar bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklam ada bulunamaz.
b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır
e) Mesai bitiminde m asa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa
gözlerine koyar ve kilitler
d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel korum ak ve saklamakla
görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe
görevinden ayrılamaz devir teslim cetvelleri müdürlükte saklanır.
e) M üdürlüğü ilgilendiren çeşitli hiznjetle in uyumlu ve düzenli yürütülmesi,
personel arasındaki ahenkin sa^lanm^i ı i :in herkes gayret gösterir olum suz bir
durum da konu müdüre yansıtıhj müd® ~b y/ konıg^ ğ e r ğ ^ önlemleri alır.
M ADDE- 11
G ELEN - GİDEN EVRAKA YAPILAİCAK İŞ
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M üdürlüğe gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre
kayıt edilir. M üdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.
M ADDE- 12
A RŞİVLEM E VE DOSYALAM A
Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır gelen evrak dosyası,
giden evrak dosyası, avans dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası , genelgeler ve
bildiriler dosyası
M A D D E -13
G Ö REVİN PLANLANM ASI
Belediye birimleri arasında yazışm alar m üdürün imzası ile yürütülür.
M ADDE- 14
YÜRÜRLÜK
Bu
yönetmelik
Belediye
M eclisince
K aym akam lığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer

kabul

edilip

M ADDE- 15
Y ÜRÜTM E
Bu yönetmelik hükümlerini Erdemli Belediye Başkanı yürütür.

Sebahaddin E LA L
hatibi

A dem G Ü R SO Y
M eclis Katibi
(K atılm adı)

Erdemli

