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SULTANBEYLi BELEDlYE BA§KANLIGI MECLtSKARARI

Karar No Kararin Temizlik i$leri Mudiirliigu Ydnetmeligi. 
2021 /08

Karar Tarihi 
03/02/2021 Konusu
ERSIN CETiN, MUHAMMED CiMEN, ERCAN CALIM, MUAMMER OZAYDIN, 
GULTEN TERZi, YUNUS KOSE, VELi GUNDOGDU, ERTAN iSKENDER, 
YAGMUR AYTEKIN, ZAFER SOGUTCU, FARUK LAF^I, IBRAHiM ERHAN, 
AHMET SAVA$, TAHiR EMANET, LOKMAN SAVA§, ENES KANDUR, DIDEM 
KARAPICAK, OSMAN BARIK, GUNAY $AHIN, MAHMUT GUNE§, YILMAZ 
OZ, ABDULHAMiT KARDA§, MUSTAFA CiVELEK, EYUP UYANIK, OKAN 
KAYA, SEHER KAY A, ERGiN GURBUZ, GULTEN BOZER, NIYAZi OZTURK, 
TURAN DOYEN, ADEM SEYlTOGLU, MEHMET EMiN ENSARI.

TEKLiF :

5393 sayih Belediye Kanununun 48. Maddesi geregince, Belediyemiz bunyesinde Faaliyet 
gdsteren Temizlik i§leri Mudurliigiine ait 9ah§ma usul ve esaslarmi belirleyen ydnetmelik aym kanunun 
15. maddesi geregince hazirlanarak yazimiz ekinde g6nderilmi§tir.

Adi ge9en yonetmeligin, Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi geregince karar 
alinmak iizere yazimizin Belediye Meclisine havalesini Olurlanmza arz ederim.

§eklindeki Insan Kaynaklan ve Egitim Miidurlugu’nun 26/01/2021 tarih ve 74 sayih teklifi.

KOMISYON RAPORU:

Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 01/02/2021 tarihli oturumunda incelenmek iizere 
Komisyonumuza havale edilen Insan Kaynaklari ve Egitim Mudurlugu’niin 26/02/2021 tarih ve 74 sayih 
teklifi iizerinde Komisyonumuzca inceleme yapilmasi talep edilmektedir.

KOMiSYON GORUSti :

Komisyonumuzca yapilan incelemeler neticesinde; Belediyemiz bunyesinde Faaliyet gdsteren 
Temizlik i§leri Mudurliigii 9ah§ma usul ve esaslannda degi§iklikler oldugundan yonetmeligin yeniden 
duzenlenmesinin 5393 Sayih Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (m) bendine uygun olacagi 
kanaatine vanlmi§tir. Keyfiyet Belediye Meclisi’nin takdirlerine arz olunur.

§eklindeki Hukuk Komisyonunun 02/02/2021 tarih ve 07 sayih raporu.

_____ : Hukuk Komisyonunun 02/02/2021 tarih ve 07 sayih “Temizlik i§leri Mudurliigii
Ydnetmeligi.” Konulu raporu iizerinde yapilan gdrii§meler sonunda; komisyon gdru§unun aynen kabuliine; 
Belediye Meclisi’nin 7’nci Se9im Ddnemi, 3’ncii Toplanti Yih, §UBAT AYI TOPEANTILARININ 03 
§UBAT 2021 tarihli 2’nci birle§imin, 1’nci oturumunda yapilan i§aretle oylama neticesinde OYBiRLIGi 

verildi^
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SULTANBEYLi BELEDIYE§i 
TEMiZLIK I§LERi MUDURLUGU 

GOREV VE CALI^MA YONETMELIGi

BiRINCi BOLUM
Ama?, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

Ama^
MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci; Temizlik i§leri Miidurlugu’nun te§kilat 

yapisini, hukuki statusiinu, gorev, yetki ve sorumluluklanyla 9ah§ma usul ve esaslarmi 
belirleyerek, 9evre, temizlik hizmetlerinin ve veterinerlik hizmetlerinin etkin, verimli ve 
diizenli bir §ekilde yurutiilmesini saglamaktir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yonetmelik Temizlik i§leri MudUrliigu’nun; hukuki statusiinu, 

gorev, yetki ve sorumluluklan ile 9ah§ma usul ve esaslarmi kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3 - (1) 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayih Belediye Kanununun 14, 15/a-b, 48, 49, 67 
maddeleri ile 06/05/1930 tarihli ve 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu, 23/07/2004 tarihli 
ve 5216 sayih Biiyuk§ehir Belediye Kanunu, 22/01/2002 tarih ve 4734 sayih Kamu Ihale 
Kanunu, 22/01/2002 tarih ve 4735 sayih Kamu ihale S6zle§meleri Kanunu, 11/08/1983 tarih 
ve 2872 sayih Qevre Kanunu, 31/03/2003 tarih ve 5326 sayih Kabahatler Kanunu, 23/07/1965 
tarih ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu, 10/06/2003 tarih ve 4857 sayih Kanunu, 
24/12/2003 tarih ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ve 22/02/2007 tarih 
ve 26442 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Belediye ve Bagh Kurulu§lan ile Mahalli Idare 
Birlikleri Norm Kadro tike ve Standartlarma Dair Yonetmelik ile diger mer-i mevzuatta yer 
alan hiikumler dikkate ahnarak hazirlanmi§tir.

Tanimlar
MADDE 4-(l) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda;

a) Belediye
b) Balkan
c) Meclis 
9) Enciimen
d) Balkan Yardimcisi: Belediye Ba§kani tarafindan gorevlendirilen, miidurlugun bagh

oldugu Belediye Balkan YardimcisTm,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanhgi Temizlik i§leri 
Mudiirlugu’nii,

: Temizlik i§leri Mudurlugunun en ust yoneticisi ve 
harcama ve ihale yetkilisi’ni,

: Temizlik i§leri Mudurliigtinde i§ ve i§lemleri ytiriitmekle 
gorevlendirilen §efleri,

: Sultanbeyli Belediyesini,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanTm,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanhgi Meclisi’ni,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanhgi Enciimeni’ni,

e) Mudiirliik

f) Mudiir

g) §ef

g) Ger9ekle§tirme 
Gorevlisi : Harcama talimati uzerine; i§in yaptinlmasi, mal veya hizmetin 

ahnmasi, teslim almaya ili§kin i§lemlerin yapilmasi 
belgelendirilmesi ve ddenmesi i9in gerekli belgelerin 
hazirlanmasi gorevlerini ytiriiten gorevlisini,

h) Ta§imr Kayit ve Kontrol Yetkilileri: Harcama yetkilisi adina ta§mirlari teslim alan, 
koruyan, kullamm yerlerine teslim eden, ilgili yonetmelikte belirtilen esas ve usullere gore 
kayitlan tutan ve bunlara ili§kin beige ve cetvelleri diizenleyen ve bu hususlarda hesap verme 
sorumlulugu 9er9evesinde harcama yetkilisine kar§i sorumlu olan gorevlileri,
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UCUNCU BOLUM
Mudurlugun, Mudiiriin, §efin ve Biiro Personelinin Gorev, Yetki ve

Sorumluluklan

Mudurlugun Gorev, Yetki ve Sorumluluklan

MADDE 8-
(1) Mudurlugun gorev, yetki ve sorumluluklan a$agida belirtilmi§tir.
a) Mudurlugun faaliyet konularma ili§kin mevzuati takip etmek ve mevzuatin 

gereklerini siiresi igerisinde yerine getirmek.
b) Mudurlugun diger idareler nezdinde takibi gereken i§ ve i§lemlerini yuriitmek ve 

sonu9landirmak.

c) Stratejik plana, yilhk performans programina, yatinm programina ve miidurluk 
but9esine uygun olarak 9ali§malarini yurutmek.

9) Sultanbeyli Belediyesi I9 Kontrol Eylem Planindaki gorev ve sorumluluklarm 
yerine getirilmesi i9in gerekli 9ali§malan yapmak.

d) Mudurliige gelen yazi ve dilek9eleri ilgili kanun geregince siiresi i9erisinde
cevaplamak.

e) 4734 sayih Kamu ihale Kanunu kapsaminda; mudurlugun ihtiyaci olan her tiirlu 
mal ahmi, hizmet ahmi ile yapim i§lerinin hak edi§lerini diizenlemek, kabullerini yaparak 
sonu9landirmak.

f) Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarmi belirlemek, ama9lanm 
olu§turmak uzere gerekli 9ali§malari yapmak.

g) Mtidurluk9e yapilan i§lemlerin kayitlanmn tutulmasmi saglamak. Gerektiginde 
bunlann ar§ivlenmesini, korunmasim ve muhafazasim saglamak.

g) Gerektiginde Belediyenin diger birimleriyle, resmi kurum ve kurulu§larla, ilgili 
meslek odalariyla, ihale surecindeki ilgililerle yazi§malar yapmak.

h) Mudurlugun gorev alanina giren konularla ilgili olarak; Sultanbeyli Belediyesi 
resmi web sitesinde (www.sultanbeyli.bel.tr) yayinlanmak uzere fotograf, video ve yazih 
olarak veri aki§i saglamak.

1) il9enin temizlik ve 9evre sorunlarina yonelik 96zumler sunmak, gerekli kurum, 
kurulu§ ve yetkililerle i§birligi saglamak.

i) Kati atiklann diizenli olarak toplanmasmi ve Kati Atiklarin Kontrolii 
Yonetmeliginde belirtilen standartlar dahilinde aktarma istasyonuna ta§inmasim saglamak.

j) Belediye simrlan i9erisindeki yuklenici firmalar aracihgi ile yapilan 9dp toplama, 
ta§ima 9ah§ma plan ve programmi denetlemek ve yuklenici firmamn bu plan dahilinde 
9ah§malarmi ve ihale §artnamesine uygun surdiirulmesini kontrol etmek.

k) Metal 9bp konteyner ve yer alti 9dp konteyner ihtiyacmi ve yerle§tirilecek noktalan
belirlemek.

l) Qop konteynerlerinin bakim, onanm, ve dezenfekte edilmesini saglamak,
m) Qdp kavramina girmeyen 9dp ara9lari tarafindan toplanmayan koltuk, kanepe, 

karyola, dolap, buzdolabi vb. eski ev e§yalanm toplamak.
n) Belediye sinirlari i9inde her tiirlu geri kazamlabilir atiklann (Ambalaj atiklan, 

elektronik atiklar, bitkisel atik yaglar, piller, cam atiklar vb.) yonetmeliklere uygun olarak 
kaynaginda ayn toplanarak lisansh firmalar vasitasiyla degerlendirilmesini saglamak.

o) il9e halkimn 9evre temizligi duyarhhgmi arttiracak egitim programlan, seminer, 
etkinlik ve projeler diizenlemek; bu amaca uygun ilan, pankart, bro§iir gibi 9ali§malarla 
desteklemek.

6) Veterinerlik hizmetleri 9er9evesinde ila9lama, 9evre saghgi a9isindan gerekli-i^ ^ve = . 
i§lemleri yapmak, * jT

Y
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p) Sahipsiz Sokak hayvanlanmn bakim, tedavi, a§ilama, kisirla§tirma, mikrogip takma 
ve iyile§tirme i§ ve i§lemlerini yapmak.

r) Hava kirliligi, renk koku kirliligi, guniltu kirliligi gibi sevre olumsuz 
etkileyebilecek konularda denetim yapmak, kirlilik kaynaklanm tespit etmek ve kirligi 
bertaraf etmeye ydnelik yaptmmlarda bulunmak.

s) Ulusal ve uluslararasi iklim degi§ikligi ile miicadele 9ah§malari kapsaminda 
Sultanbeyli Belediyesi’ni temsil eden, iklim degi^ikliginin olumsuz etkilerine kar§i kurumsal 
dl9ekte ve il9e dl9eginde ger9ekle§tirilen her tiirlu uygulama faaliyetlerini ytirutmek.

Temizlik i§leri Mudiirii’nun gorev, yetki ve sorumluluklan

MADDE9-
(1) Temizlik i§leri Miidiirunun Gorevleri a$agida belirtilmi§tir.

a) Mlidurluk 9ali§malarim yasal mevzuata uygun olarak yurutmek, her tiirlu yasal 
mevzuat degi^ikliklerinde mudiirluk 9ah§malarmi yeniden diizenlemek ve 9ali§anlarm yasal 
mevzuata ve degi§ikliklere uyum saglamasim temin etmek.

b) Mudiirluk adina yapilacak harcamalarda harcama yetkilisi sifatiyla gerekli i§lemleri
yapmak.

c) Miidiirliigiin gorev ve 9ah§ma yonetmeligi hazirhk 9ali§malarmi yuriitmek.
9) Miidiirliik 9ah§malariyla ilgili gerek duyuldugu takdirde; yonetmelikler ve 

ydnergeler hazirlayarak uygulamaya koymak.
d) Miidiirliigiin 9ah§ma programlanm (giinliik, haftahk, ayhk ve yilhk) hazirlamak ve 

surekli giincel halde bulundurmak.
e) Miidurliik ar§ivinin olu§turulmasi ve muhafazasmi temin etmek.
f) Miidiirliigune ait ta§mirlarla ilgili olarak ta§imr kayit ve kontrol yetkilisinin 

gorevlendirilmesi ve ta§imr kayit i§lemlerinin yiiriitiilmesini saglamak.
g) Miidurliige kayith her tiirlii ta§imr ve ta§inmaz mallann iyi kullamlmasim ve 

korunmasim saglamak.
g) giivenliginin ilgili ydnetmelik ve prosediirlere uygun olarak saglanmasi i9in her 

tiirlu dnlemi aimak, faaliyetlerin denetlenmesini saglamak.
h) Belediyenin stratejik planimn ve stratejik planda yer alan performans hedef ve 

gdstergelerinin hazirlanmasina katkida bulunmak.
1) Miidiirliigiin 9ah§malannin stratejik plan ve performans programindaki hedeflerine 

uygun olarak ger9ekle§tirilmesini saglamak.
i) Miidiirliigiin yilhk faaliyet raporunun hazirlanmasmi saglamak.
j) Miidiirliigiin yilhk biit9e tekliflerini ve varsa yilhk iicret tarifelerini hazirlamak.
k) Miidurlugiin varsa yilhk yatmm programmi hazirlamak.
l) Miidiirliigiin yazi§malarinin yazi§ma kurallarma uygun, siiresi i9inde ve dogru bir 

§ekilde yapilmasmi saglamak ve 1 .derece imza yetkilisi sifatiyla paraflamak veya imzalamak.
m) Miidurlugiin i§ ve i§lemleri ile ilgili ara§tirma, soru§turma, denetim ve tefti§lerde 

miidiirliigun 9ah§malan hakkinda bilgi ve beige vermek, tefti§ ve denetim raporlarmin 
gereginin yapilmasmi saglayarak cevaplandirmak.

n) Miidiirluge gelen evraki incelemek, ilgilisine havale etmek, suresi i9inde gereginin 
yapilmasmi ve cevaplandmlmasmi saglamak.

0) Yapilan 9ah§malar hakkinda belediye ba§kam ve/veya ilgili ba§kan yardimcisina
rapor vermek.

d) Ba^kanhk makamindan gelen gorev ve talimatlarm yaptinlmasim saglamak. 
p) Diger kamu kurum ve kurulu§lan ile vatanda§lardan gelen miidiirliigun 9ah§ma 

alamyla ilgili talepleri ve §ikayetleri degerlendirmek, suresi i9inde gereginin yapilmasmi ve 
cevaplandirilmasmi saglamak.

r) Miidiirliik 9ali§anlarinm egitim ihtiya9larini tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
s) Miidiirliige yeni gelen veya gorev yeri degi§en personelin oryantasyon egitimini 

saglamak.
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§) Disiplin amiri sifatiyla miidurluk personelinin disiplinle ilgili i§lemlerinin 
yapilmasini saglamak.

t) Mudiirluk personelinin 9ah§ma performanslarmi degerlendirmek.
u) Miidurlukteki personelin izin i§lemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
u) Ydnetimindeki personele gorev vermek, yaptiklan i§leri denetlemek, gerektiginde 

uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
v) Cali§anlarm i§ koordinasyonunu ve motivasyonunu saglamak, gizli i§sizligi 

dnlemek ve birim i9i 9ah§ma aki§im kontrol etmek.
y) Astlarmdan gelen teklif, talep ve §ikayetleri degerlendirerek gerekli gdrdugii 

hususlarda dlizenlemeler ve i§lemler yapmak.
z) Balkan ve Balkan Yardimcisi tarafindan verilen diger gdrevleri yerine getirmek. 
aa) 09/12/2003 tarih ve 4982 sayih Bilgi Edinme Hakki Kanunu ve 3071 sayih

Dilek9e Hakkimn Kullamlmasma Dair Kanun hukiimleri 9evresinde istenilen bilgiyi veya 
gerekli cevabi kanunun belirledigi stirede hazirlayarak ilgili yerlere iletmek,

(2) Temizlik i§leri Muduriiniin Yetkileri a^agida belirtilmi§tir.
a) Ba§kanhk makamina, belediyenin diger miidurluklerine, mudurlugiin alt birimlerine 

ve personeline kar§i dogrudan,
b) Belediyenin karar organlarma, kamu kurum ve kurulu§larma, meslek kurulu^larina 

ve gerektiginde ger9ek ve ttizel ki§ilere kar§i ise ba§kanhk makamimn izni ve onayiyla, 
§ahsen ya da evrak iizerindeki imzasiyla temsil etmeye,

c) Personeli, ekipmam ve mudurlugiin sahip oldugu bilgi ve kaynaklan sevk ve idare
etmeye,

9) Biit9e odeneklerini kullanmaya ve harcama talimati vermeye,
d) Ger9ekle§tirme gdrevlilerini belirlemeye ve gorevlendirmeye,
e) Ihalelerde ihale yetkilisi olarak ihale karanna istinaden sdzle§meyi imzalamaya,
f) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiginde devrettigi yetkiyi

geri almaya,
g) Ba§kanhk makamina; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayirma ya da birle§tirme, 

alt birimlerin adlanm ve fonksiyonlanm degi§tirme konusunu onermeye,
g) Idari ve teknik konularda talimatlar vermeye, ara§tirma ve inceleme yapmaya ve

yaptirmaya,
h) Performans d^iimu ve istatistiki 9ali§ma yapmaya ve yaptirmaya,
i) 4 ve i§lemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, i§ ve i§lemlerle ilgili her tiirlu bilgi 

ve belgeyi istemeye,
i) f ah§ma gruplan olu§turmaya, gorevlendirmeler yapmaya,
j) Ta§imr kayit ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve gorevlendirmeye,
k) Gdrevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkmda disiplin 

siirecini ba§latmaya,
l) Toplanti duzenlemeye ve toplantiyi ydnetmeye,
m) Biit9e Kanununda belirtilen simrlarda olmak kaydiyla; gerekli durumlarda list 

yonetici onayiyla personele fazla mesai yaptirmaya,
n) Gerekli gordiigii konularda Hukuk i§leri Birimi’nden Balkan Yardimcisi ve Balkan 

onayiyla g6rii§ sormaya,
o) i§lemlerde usulsuzliik ve yolsuzlugu dnlemek i9in yasal her tiirlli tedbiri almaya,

yetkilidir.

(3) Temizlik I§leri Muduriiniin Sorumluluklan a^agida belirtilmi§tir.
a) Mudurltigun ve miidur olarak gorev alanlanna giren konulardaki i§ ve i§lemlerin 

hukuka ve belediye mevzuatina uygun olarak yuriitiilmesinde;
1) Belediye ba§kanma ve bagh bulundugu ba§kan yardimcisina,
2) Ba§kanm bilgisi dahilinde belediye meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarma,
3) Gerektiginde belediye enctimenine,

Vx
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4) Kolektif 9ah§ma gerektiren konularda; 9ah§manin dznesi durumundaki 
miidurluklere veya mudiirlere ya da kumllara kar§i sorumludur.

b) Mudurliigiin ve mudur olarak kendilerinin gdrev alanlanna giren konulardaki i§ ve 
i§lemlerin hukuka ve belediye mevzuatina uygunlugunun denetlenmesi siirecinde, ba^kanhk 
makamim bilgilendirmek kaydiyla;

1) Sayi§tay’a,
2) Ilgili bakanliklann denetim organlanna,
3) Belediye meclisinin denetim komisyonuna,
4) I9 denetim organlanna, gerekli bilgi ve belgeleri zamamnda ve eksiksiz olarak 

ula§tirmakla sorumludur.
c) Ba§kanhk makamim bilgilendirmek kaydiyla; adli ya da idari inceleme ve 

soru§turma a^amasinda, adli ya da idari inceleme ve soru§turmayi yuriiten organlara gerekli 
bilgi ve belgeleri zamamnda ve eksiksiz olarak ula§tirmakla sorumludur.

Mudiirliige Bagh §eflikler ve gorevleri
MADDE 10- $ef, Mudurliik biinyesinde yapilan gdrev dagilimi 9er9evesinde 

kanunlar, tiizukler, ydnetmelikler, Ba§kanhk Genelge ve Bildirileri 9er9evesinde, list 
amirlerinin emirleri dogrultusunda i§lerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak 
yurutulmesinde Miidiirluk Makamina kar§i tarn yetkili ve sorumlu ki§idir.

(l)Temizlik I§leri ^efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.
a) Evlerden, i§yerlerinden, cadde ve sokaklardan toplanan (9dp) evsel kati atiklan 

aktarma istasyonlarma veya nihai bertaraf sahalarma nakletmek veya naklettirmek,
b) I^emizde bulunan ana arterlerin, caddelerin ve sokaklarm supUriilmesini, 

yikanmasmi ve temizligini yapmak veya yaptirmak.
d) A9ik alanlarda, dere yataklarmda, piknik alanlarmda ve orman kenarlannda olu§an 

9dplerin temizligini yapmak.
e) Okul bah9eleri ve ibadethanelerin temizliginin program dahilinde yapilmasim

saglar.
f) Belediye simrlan i9erisindeki cadde, sokak ve kamu kurulu^larmm konteyner 

ihtiyacmm kar§ilanmasi, konteynerlerin bakim, onanm ve tamirlerini yapmak veya yaptirmak.
g) Mahalleleri dola§arak gerekli dnlemlerin alinmasim ekibinden ister ve uygulamalan

takip eder.
g) §ehir i9i temizlik i§inin gunluk kontroliinii yapar, tespit edilen aksakhklarm 

giderilmesini saglar.
h) Konteymrlarin periyodik olarak yag 9dzucu ve koku gidericilerle yikanmasmi 

saglar, kontrol ederek bakim ve onanmlanm zamamnda yaptinlmasi i9in Kati Atik Aktarma 
Merkezi §efligi ile uyumlu 9ali§mak,

1) Eski ev e§yasi atiklanm toplar, toplatir.
i) Temizlik Ekipleri tarafindan toplanan eski e§ya, 9dp miktarlanm, yikanan ve 

supuriilen sokaklan “Otomasyon Sistemine aktarmak.
j) £dplerin toplanmasi, ta§inmasi ve temizlikle ilgili yiirutulen muteahhitlik 

hizmetlerinin kontrollerinin ve kabullerinin yapilmasi ile ilgili i§lemleri yapmak.
k) Karla mucadele 9ali§malarmda ba§kanhk talimatlan dogrultusunda ilgili birimler ile 

koordineli olarak kar kureme, tuzlama ve benzeri 9ali§malarmm yurutiilmesine yardimci olur,
l) Mudurliik tarafindan yapilan gunluk 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
m) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Mudiirune kar§i sorumlu olmak.
n) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidiirden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
o) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

duzenlemek.
d) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak muduriine bilgi

vermek.
p) Belirlenen kurum hedeflerine ula^mak i9in 9ah§malan planlamak ve surekliligini, " V

saglamak,
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r) Blironun ilgili yasa, yonetmelik, tuziik vb. dogmltusunda 9ali§masini temin etmek,
s) §efligin ilgili yasa, yonetmelik, tiiziik vb. dogmltusunda 9ali§masim temin etmek, 
§)§eflik doktimanlarimn hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak

kullamlmasim saglamak,
t) Birimin belirlenen hedefler dogmltusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masim saglamak.
u) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla^tmlan siire i9erisinde ilgili yere iletmek,
ii) Gerektigi dummlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gorev ve sommluluklarin dogm anla§ilmalarmi saglamak.
v) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yuriitmek.
y) Birimince yumtiilen 9ali§malarla ilgili olarak ayhk ve yillik faaliyet rapomnu 

hazirlar ve amirine sunmak.
z) Biriminin yillik performans programmi hazirlar ve takip etmek. 
aa) I9 kontrol eylem plamm hazirlamak ve uygulanmasim saglamak.
bb) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(2) Sifir Atik §efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi^tir.
a) Ambalaj atiklarmm ( kagit, karton, cam, metal vb.) ‘Ambalaj ve Ambalaj 

Atiklarmm Kontrolu Yonetmeligi’ne uygun olarak kaynaginda ve diger atiklardan ayn bir 
§ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri ddnu§umu, geri kazammi ve bertaraf edilmesine yonelik 
9ah§malan yapmak veya yaptirmak,

b) Toplanan ambalaj atik miktarlanm Bakanhgin sistemine giri§ini yapmak,
c) Bitkisel atik yaglann, ‘Bitkisel Atik Yaglarm Kontrolu Ydnetmeligi’ne uygun 

olarak kaynaginda ve diger atiklardan ayn bir §ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri kazamlmasi 
ve bertaraf edilmesine yonelik 9ah§malan yapmak veya yaptirmak,

9) Atik Pillerin, ‘Atik Pil ve Akumulatorlerin Kontrolu Yonetmeligi’ne uygun olarak 
diger atiklardan ayn bir §ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri kazamlmasi ve bertaraf edilmesine 
ydnelik 9ali§malari yapmak veya yaptirmak,

d) Elektronik atiklarin,(AEEE) ‘Atik Elektrikli ve Elektronik E§yalarm Kontrolu 
Ydnetmeligi’ne uygun olarak diger atiklardan ayn bir §ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri 
ddnu§umu, geri kazammi ve bertaraf edilmesine ydnelik 9ah§malari yapmak veya yaptirmak,

e) Lastik atiklarin, ‘Omrunii Tamamlami§ Lastik Atiklarm Kontrolu Ydnetmeligi’ne 
uygun olarak kullamlmi§ her ttirlii lastik atiklarin toplanmasi, ge9ici depolama veya bertaraf 
noktalarina nakletmek veya naklettirmek.

f) Qevre koruma uygulamalarma etkinlik kazandirmak i9in ba§ta okullar ve i§yerleri 
ve sanayi kurulu§lari olmak iizere surekli bir egitim programi uygulamak bu ama9la yapilan 
egitim faaliyetlerini izlemek desteklemek ydnlendirmek ve 9evre bilincini geli§tirmek 9evre 
problemleri konusunda kamuoyu ara§tirmalan yapmak, paneller, kurslar, fuarlar ve 9evre 
haftasi kutlamalari diizenlemek.

g) £evre koruma konusunda gorev verilmi§ olan dzel kamu kurum ve kurulu§lar 
arasinda i§birligi koordinasyonu saglamak bu konuda faaliyette bulunan gdnullii kurulu§lan 
ydnlendirmek, desteklemek, 9evre ile ilgili konularda dokiimantasyon, yayin ve tamtma 
faaliyetlerinde bulunmak.

g) (^evreye olumsuz etki yapabilecek her turlii plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile 
9evresel olgularm ortak bir 9er9eve i9inde degerlendirilmesini saglamak, bu 9ah§malari 
denetlemek ve izlemek.

h) Kati atiklarm kaynagindan aynmi ve mumkiin olanlarin geri kazammin saglayarak 
ham madde israfim engellemek ve 9dpliiklere giden 9dp miktanm azaltmak.

1) il9emiz simrlarinda bulunan okul, resmi ve dzel is yerlerine kagit kumbaralan 
yerle§tirmek ve atik kagitlarmi geri kazammmi saglamak.

i) Mudiirluk tarafindan yapilan giinliik 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
j) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim-—'-.

Mudliriine kar§i sorumlu olmak. /f]
k) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.

v:

v
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1) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri
diizenlemek.

m) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak mudiirune bilgi
vermek.

n) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malan planlamak ve siirekliligini
saglamak,

o) §efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tiizuk vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek,
6) §eflik dokumanlanmn hazirlanmasmi ve hazirlanan yapiya uygun olarak

kullamlmasim saglamak,
p) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masim saglamak.
r) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan siire i9erisinde ilgili yere iletmek,
s) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklarm dogru anla§ilmalarim saglamak.
§) Gdrev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yuriitmek.
t) Birimince yurutiilen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
u) Biriminin yilhk performans programmi hazirlar ve takip etmek. 
ii) I9 kontrol eylem plamm hazirlamak ve uygulanmasim saglamak.
v) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(3)Veteriner I§leri §efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.
a) Kuduz §upheli isink vakalanm takip etmek, karantina i§lemlerinin yapilmasim 

saglamak, kuduzla miicadele 9ali§malarmi yapmak.
b) £evre saghgi mticadelesi ile ilgili tedbirlerin almmasi,
c) Bula§ici hayvan hastahklari ydnunden gerekli tedbirleri aimak, koruyucu 

a§ilamalarm yapilmasi,
9) Salginlarin gdriilmesi durumunda ilgili mercileri haberdar ederek, gerekli tedbirlerin 

alinmasina yardimci olunmasi,
d) Salginlara yol a9abilecek her turlu etobur, kemirici ve ha§erelerle, insanlarin beden 

ve ruh saghgim gdzeterek, uygun ydntemlerle mucadele edilmesi,
e) Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara ge9ebilecek hastahklar 

(zoonozlar) ile mucadele etmek, tamtmak, gerekli dnlemleri aimak, aldirmak,
f) Sahipsiz sokak hayvanlannm; 01/07/2004 tarih ve 5199 sayih Hayvanlan Koruma 

Kanunu geregi, “Sahipsiz Hayvan Ge9ici Bakimevi ve Rehabilitasyon Merkezi”nde 
kisirla§tirma, mikro9ip takma, koruyucu a§ilan, bakim ve tedavilerini yapma, yaptirma, 
beslenme, kayit altina alma, sahiplendirme ve ahndiklan ortamlara tekrar birakilmalarim 
saglamak.

g) Sahipsiz sokak hayvanlannm barmakta ve sokaklarda bakim ve beslenmesini
saglamak.

g) Kurban hizmetlerinin yurutiilmesini saglamak.
h) Kurban Bayrami hazirhklan a§amasinda ve sonrasinda meydana gelebilecek 

bula§ici ve salgin hastahklara karsi bdlgeye dezenfeksiyon uygulamak,
1) Kurbanhk ve adakhk hayvanlann sati§ ve kesim dncesi saghk kontrolunii yapmak, 

kesimlerin sihhi ve hijyenik ortamda ger9ekle§tirilmesini saglayacak tedbirleri aimak veya 
aldirmak, kesim sonrasi etlerin kontrolunii yapmak, yaptirmak,

i) Vektdr mticadelesi ile ilgili tlirn konulan zamamnda ve dogru olarak yerine
getirmek,

j) Mtidurliik tarafindan yapilan giinltik 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
k) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Miidiirune kar§i sorumlu olmak.
l) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Mudurden aldigi diger emirleri yerine getirmek... < :
m) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mekaileri'^fy

diizenlemek. 1/ ^ .   ^ \
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n) I§e gelmeyen veya ge? gelen personel hakkinda i§lem yaparak muduriine bilgi

o) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ali§malari planlamak ve surekliligini
vermek.

saglamak,
6) §efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tuziik vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek,
p) §eflik dokumanlarmin hazirlanmasmi ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullanilmasim saglamak,
r) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya yonelik 

olarak 9ali§masini saglamak.
s) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,
§) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklann dogru anla§ilmalarim saglamak.
t) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yurutmek.
u) Birimince yurutiilen 9ali§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
u) Biriminin yilhk performans programim hazirlar ve takip etmek.
v) I9 kontrol eylem plamm hazirlamak ve uygulanmasim saglamak.
y) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(4) Kati Atik Aktarma Merkezi §efliginin Gijrevleri a$agida belirtilmi§tir.
a) Evlerden, i§yerlerinden, cadde ve sokaklardan toplanan (90p) evsel kati atiklan 

aktarma istasyonlanna veya nihai bertaraf sahalarma nakletmek veya naklettirmek,
b) Qoplerin toplanmasi, ta§inmasi ve temizlikle ilgili yurutiilen muteahhitlik 

hizmetlerinin kontrolorliik ve kabullerinin yapilmasi ve aktarma merkezinin sevk ve idaresi 
ile ilgili i§lemleri, ara9larm kontroliinii yapmak.

c) ll9e smirlarinda faaliyet gdsteren i§ yerlerinin uretimlerinden kaynakh tehlikesiz 
atiklarim toplamak ve ilgili dokiim sahalarma gdturmek.

9) il9emizde bulunan ana arterlerin, caddelerin ve sokaklarm supuriilmesini, 
yikanmasim ve temizligini yapilmasi i9in Temizlik i§leri §efligine destek vermek,

d) Haftahk kurulan semt pazarlanm supurme, 9dplerini alma ve sokagin yikama 
9ah§malanni yapmak veya yaptirmak,

e) Mahalleleri dola^arak gerekli onlemlerin ahnmasmi yiiklenici firma yetkilileri ve 
kendi ekibinden ister ve uygulamalari takip eder.

f) §ehir i9i temizlik i§inin giinltik kontroliinii yapar, tespit edilen aksakhklarm 
giderilmesini saglar.

g) Konteymrlarin periyodik olarak yag 9dziicu ve koku gidericilerle yikanmasim 
saglar, kontrol ederek bakim ve onanmlarmi zamanmda yaptinr,

g) Aktarma merkezindeki antma tesisini aksakhga meydan vermeden i§letilmesi ile 
ilgili i§ ve i§lemleri yapmak.

h) Karla miicadele 9ah§malarmda ba§kanhk talimatlan dogrultusunda ilgili birimler ile 
koordineli olarak kar kureme, tuzlama ve benzeri 9ali§malarmm yiiriitiilmesine yardimci olur,

1) Miidiirliik tarafindan yapilan giinluk 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
i) §efliginin i§leyi§inden, verilen gorevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Muduriine kar§i sorumlu olmak.
j) Ba§kan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
k) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

diizenlemek.
1) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak mudiiriine bilgi

vermek.
m) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malan planlamak ve siirekliligini

saglamak,
n) $efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tiiziik vb. dogrultusunda 9ah§masim temin etmek;-''"
o) §eflik dokiimanlarimn hazirlanmasmi ve hazirlanan yapiya uygun .plarak ^ 

kullanilmasim saglamak,
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6) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya yonelik 
olarak 9ali§masim saglamak.

p) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 
geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,

r) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 
belirtilen gorev ve sorumluluklarm dogru anla§ilmalarim saglamak.

s) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini ytiriitmek.
§) Birimince ytirutulen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
t) Aktarma istasyonundan depolama sahasina gonderilen kati atik tonaj miktarlarma 

mudurliige bildirmek.
u) §efligi ile ilgili I9 Kontrol Eylem Planim hazirlamak ve rniidurluk i9 kontrol planina 

konulmak iizere mudurliige bildirmek.
u) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(5) Cevre Denetim $efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.
a) "^evresel Gurultiinun Degerlendirilmesi ve Yonetimi Y6netmeligi"nce belirlenen 

esaslar dogrultusunda gurultii kirliligine neden olan i§yeri, konut veya ki§ilerin denetimini 
yapmak, guriiltii kaynaklanm tespit etmek, o^timler yapmak veya yaptirmak ve guriiltuye 
neden olan faktdrleri dnleyici veya ortadan kaldinci dnlemler alinmasmi saglamak, yasal 
i§lem yapmak.

b) Renk ve koku kirliligi ile her tlirlii hava kirliligi konularmda kriter ve standardi 
olmayip, 9evreyi olumsuz yonde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolii, azaltilmasi 
veya bertaraf edilmesi i9in gerekli tedbirlerin almmasim saglamak, yasal i§lem yapmak.

c) "Tehlikeli Atiklarm Kontrolii Yonetmeligi'nde belirtilen esaslar dogrultusunda 
gerekli denetim ve bilgilendirme 9ali§malanm yaparak atiklarm 9evreye zarar vermemesi i9in 
gerekli tedbirleri aimak.

9) Sihhi ve gayri sihhi miiesseseleri, umuma 391k istirahat ve eglence yerlerinde 9evre 
kirliligi ile ilgili rutin, periyodik denetimler yaparak talep ve §ikayet iizerine gerekli 
yaptinmlari uygulamak, Vatanda§lardan gelen §ikayetleri mahallinde inceleyerek §ikayetlerin 
bertarafmi saglayarak ilgililerine bilgi vermek.

d) Il9e smirlarinda faaliyet gdsteren i§ yerleri ile iiretimden kaynakh tehlikesiz 
atiklarmm i9in Kati Atik Sdzle§melerini yapmak.

e) Miidiirliik tarafindan yapilan giinliik 9ali§ma programmm uygulanmasmi saglamak.
f) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasmdan, sonu9landinlmasindan birim 

Mudiirune kar§i sorumlu olmak.
g) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek. 
g) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

duzenlemek.
h) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkmda i§lem yaparak miidiiriine bilgi

vermek.
1) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ali§malan planlamak ve siirekliligini

saglamak,
i) §efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tuziik vb. dogrultusunda 9ali§masmi temin etmek,
j) §eflik doktimanlannm hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullamlmasim saglamak,
k) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya yonelik 

olarak 9ah§masmi saglamak.
l) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,
m) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gorev ve sorumluluklarm dogru anla§ilmalanm saglamak.
n) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yiirutmek.
o) Birimince yuriitiilen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
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6) §efligi ile ilgili I9 Kontrol Eylem Planim hazirlamak ve mudurllik i? kontrol planina 
konulmak uzere mudiirluge bildirmek.

p) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(6) iklim Degi§ikligi Uyum §efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.
a) Ulusal ve uluslararasi iklim degi§ikligi ile miicadele 9ali§malan kapsaminda 

Sultanbeyli Belediyesi’ni temsil eden, iklim degi§ikliginin olumsuz etkilerine kar§i kurumsal 
dl9ekte ve Il9e dl9eginde ger9ekle§tirilen her turlti uygulama faaliyetlerini siirduren birimdir.

b) Iklim degi§ikliginin Kurumsal 6l9ekteki etkilerinin gozlemlenebilmesi i9in,” 
Kurumsal Sera Gazi Emisyonlarmm Hesaplanmasi” 9ali§malanni yuriitur.

c) Kurumsal dl9ekte su ve enerji verimliligine ydnelik surdiirulebilir kaynak 
kullammim geli§tirici faaliyetler yurutiir.

9) Il9e 6l9eginde “Sera Gazi Emisyonlarmm Hesaplanmasi ve Azaltilmasi” na ydnelik 
Iklim Eylem Plam 9ali§malanm surdiiriir.

d) il9emizde ekolojiye duyarli ya§am ve yapila§ma bilincinin olu§turulmasi i9in 
gerekli kriterlerin belirlenmesi i9in ara§tirmalar yapar ve yaptinr, bilgilendirme toplantilan 
diizenler, kent ortaklari ile payla§ir.

e) Qah§malann etkilerini anlayabilmek i9in her dl9ekte dl9um, analiz ve raporlama 
faaliyetlerini yuriitur.

f) Ekolojiye Duyarli Ye§il Bina-Mahalle Kriterlerinin olu§turulmasi i9in ara§tirma 
yaparak, konuyla ilgili analiz 9ali§malarim yurutiir.

g) Enerji verimliligi konularinda kamu kesimi, dzel kesim ve sivil toplum kurulu§lan 
arasindaki i§ birligini geli§tirir.

g) Kaynaklarm yerinde ve etkin kullammim saglamak ve yerel potansiyeli harekete 
ge9irmek suretiyle, ulusal kalkinma plam ve programlarda dngdrulen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bdlgesel geli§meyi izler ve siirdiirebilirligini saglar.

h) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.
1) Miidurluk tarafindan yapilan giinliik 9ah§ma programmin uygulanmasmi saglamak.
i) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Mudiiriine kar§i sorumlu olmak.
j) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
k) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

diizenlemek.
1) i§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak mudiiriine bilgi

vermek.
m) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malan planlamak ve siirekliligini

saglamak,
n) $efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tiiziik vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek,
o) §eflik dokumanlarmm hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullamlmasmi saglamak,
d) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masim saglamak.
p) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tmlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,
r) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklarm dogru anla§ilmalarmi saglamak.
s) Gdrev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yiiriitmek.
§) Birimince yiiriitiilen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yillik faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
t) §efligi ile ilgili I9 Kontrol Eylem Planim hazirlamak ve miidurluk i9 kontrol planina 

konulmak iizere mudiirluge bildirmek.
u) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak

i • V, v .
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Biiro Personelinin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan

MADDE 11-
(1) Biiro Personelinin gorev, yetki ve sorumluluklan a§agida belirtilmi§tir.
a) §efliklere bagh biiro personelleri Mudurliigiin biiro hizmetlerinde birimler arasi 

koordinasyonun saglanmasi amacina uygun olarak 9ah§ir.
b) Miidiirliik adina tiim resmi evraklan aimak, Mudiirliigiin tiim biiro ve tahakkuk 

i§lerinin diizenli bi9imde yiirutmek.
c) Gelen ve giden evraklarm, dosyalarm ve diger belgelerin kayit, havale, zimmet ve 

dosyalama i§lerini yiiriitmek, demirba§ta yazih e^yalan korumak yilsonu sayimim yapmak ve 
tutanakla kayit altina aimak

9) Miidiirlugiin i§lerinin yurutiilmesi i9in gerekli olan ve biit9e ile mudurliige tahsis 
edilen odenekten geregi kadar ilgili mudurliikten aimak, yapilan i§ler sonucunda yasal 
belgelerle hesaplan kapatmak.

d) Bagh bulunduklan §efin verdigi i§ ve i§lemleri yiirutmek ve ekipler arasinda 
muhaberati saglamak.

e) Kendisine teslim edilen evraklan Ar§iv Yonetmeligine gore kayit ve muhafaza
etmek.

f) Miiduriin onayi olmaksizin ar§ivden evrak vermemek.
g) Ar§iv di§ina 9ikacak her evraki zimmet kar§ihgi vermek.
g) Siiresi dolan evraki tespit ederek onay aimak suretiyle tutanakla imha etmek.
h) Avans a9ma ve kapama i§lemlerini yapmak
1) Hizmet akitlerini diizenlemek,
i) Puantajlan yapmak,
j) £ah§malannda iyi giyim, giizel konu§ma, omek tutum ve davram§ ile halkla 

ili§kilerde gerekli dzeni gdstermek.
k) Ihale i§ ve i§lemlerini yiirutmek.
l) Belediye sinirlan i9erisinde, temizlik, saghgi 9ah§malarmm aksamadan yurutiilmesi 

i9in ydnetim planlanm ve giincellenme i§lemlerini yapmak.
m) Mudurliigiinun gorev alam ile ilgili olarak, ba§kanhgin stratejileri, politikalan, 

but9eleri ile uyumlu hedefleri, planlarm ve programlarm geli^tirilmesinde tiim operasyonel, 
teknik ve uygulamalarda amirlerine gerekli destegi saglamak.

n) Gorev alam i9inde bulunan faaliyetler i9in uzun, orta ve kisa vadeli planlarm 
hazirlanmasmda amirlerinin direktiflerine uygun i§ ve i§lemleri yiiriitmek.

o) Miidiirlugun haberle§me ve evrak aki§im amirlerinin direktifleri dogrultusunda her 
hangi bir aksakhga meydan vermeden saglamak.

p) Mudiirluk tarafindan yapilan ve biironun gunluk 9ah§ma programim kayit altina
aimak.

r) Biironun i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landirilmasmdan birim 
§efine kar§i sorumlu olmak.

s) Miidiirden ve §eflerden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
§) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesai 9izelgelerini

olu§turmak.
t) l§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak §efine bilgi vermek. 
ii) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malar hakkinda rapor hazirlamak ve 

birim amirlerine sunmak,
y) Mudiirliik, §eflik ve buro dokiimanlanmn hazirlanmasmi ve hazirlanan yapiya 

uygun olarak kullamlmasmi saglamak,
z) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya yonelik 

9ah§malar yapmak,
aa) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti 

degerlendirmek, geregini yapilmasi i9in ilgili §eflige havale etmek ve istenen bilgiyi 
kararla§tinlan siire i9eri§inde ilgili yere iletmek,

bb) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yiirutmek. 4
■-
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cc) Birimince yiirutUlen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 
hazirlamak ve amirlerine sunmak.

99) Biriminin yilhk performans programmi §efleri ile birlikte hazirlamak ve takip
etmek.

dd) I9 kontrol eylem plamni §efleri ile birlikte hazirlamak ve uygulanmasim saglamak. 
ee) Mudiirlugun yilhk biit9e tekliflerini ve varsa yilhk iicret tarifelerini §efleri ile 

birlikte hazirlamak ve mudiire sunmak.
ff) Mudiirliik emrinde gorevli turn personel; kendilerine verilen gorevleri, kanunlar, 

tuziikler, yonetmelikler, ba§kanhk genelge ve bildirileri, sdzle§meler ve ilgili mevzuat 
9er9evesinde, list amirin emirleri dogrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapar.

(2) Sahada £ah§an Personelin Gorev Yetki ve Sorumluluklan a^agida
belirtilmi§tir.

a) Sahada 9ah§anlarin, bdlgelerinde ekip amirlerinin belirledigi gorevler 9er9evesinde; 
verilen gorevleri eksiksiz ve tarn olarak kurumun ve mevzuatin belirledigi kurallar i9erisinde 
yiirutmek.

b) ve i§lemleri yaparken kullandiklan ara9 gere9 ve malzemeleri duzgtin, verimli ve 
itinah kullanmak gdrevi bitimde saglam olarak teslim etmek.

c) Arazide gorulebilecek aksaklik ve olumsuzluklan iistlerine bildirmek.
d) Kurumumuz ile Sendika arasinda yapilan sozle§me hiikumlerine uygun hareket

etmek.

BESiNCi BOLUM
Gdrevin Planlanmasi, Almmasi ve Yurutiilmesi, 

Denetim ve Disiplin i§lemleri

Gdrevin planlanmasi
Madde 12- (1) Mudurlugiimuzdeki i§ ve i§lemler, Mtidur, §ef ve birimlerdeki 

personeller tarafindan diizenlenen plan dahilinde yuriitulur.

Gdrevin almmasi
MADDE 13- (1) Balkan veya Balkan Yardimcisi’mn talimatlari geregi gelen evrakin 

Mudiirlugun gorev ve sorumluluk alanina girmesi durumunda, evrakin kayit altina alinmak 
suretiyle Mtidtir tarafindan ilgili birime havalesi ile zimmet kar§ihgi teslim edilmesi ile 
gdrevin ifa stireci ba§lar.

Gdrevin yuriitiilmesi
Madde 14- (1) Miidurliikte gorevli tiim 9ah§anlar, kendilerine verilen gorevleri yasa 

ve yonetmelikler dogrultusunda gereken dzen ve siiratle yapmak zorundadir.

Denetim
MADDE 15 - a) Personel en yakin amirinden ba§layarak denetime tabi tutulur. 
b) Temizlik i§leri Mudurii; Mudiirlugun turn personelini her zaman gerek gdrdiigiinde 

denetlemek ve ilgilileri ydnlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin i§lemleri
MADDE 16 -a) Temizlik i§leri Mudurii birimin birinci derece disiplin amiridir. 
b) Birim mudurii personelin performans cetvellerini yilda 2 kez olarak hazirlar.
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ALTINCI BOLUM
Yururliikten Kaldmlan Ge9ici Hukiimler, Yuriirluk, Yurutme

Yururlukten Kaldinlan ve Ge^ici Hukiimler
MADDE 17- Bu yonetmeligin yururliige girmesiyle, daha dnceki yonetmelik 

yururlukten kalkar.

Yiiriirluk
MADDE 18 - (1) Bu yonetmelik Belediye Meclisinin onayindan sonra, mahalli gazete 

veya Belediye Internet sitesinden yayinlandigi gun yururliige girer.
(2) Bu yonetmeligin yururliige girmesiyle daha onceki yonetmelik yururlukten kalkar.

Yurutme
MADDE 19- Bu yonetmelik hukiimlerini Belediye Ba§kam yiirutiir.

Brsm £ETIN 
Bld.Mec.l.B§k.V.

Gunen BOZER 
Divan Katibi

Osman BARIK 
Divan Katibi

G O R U L D U

i-CXa

r; 1:if ^

ESKIN ;Htise
Be ledi^^ Ba^kani,/
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T.C.
SULTANBEYLi BELEDiYE§i 

TEMIZLiK I^LERI MUDURLUGU 
GOREV VE CALI^MA YONETMELIGI

BiRINCi BOLUM
Ama?, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

Ama?
MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci; Temizlik i§leri Miidurlugu’niin te§kilat 

yapisini, hukuki statusiinu, gdrev, yetki ve sorumluluklanyla 9ah§ma usul ve esaslarmi 
belirleyerek, 9evre, temizlik hizmetlerinin ve veterinerlik hizmetlerinin etkin, verimli ve 
diizenli bir §ekilde yurutiilmesini saglamaktir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yonetmelik Temizlik i§leri Mudiirlugu’nun; hukuki statiisunu, 

gorev, yetki ve sorumluluklan ile 9ali§ma usul ve esaslarmi kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3 - (1) 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayih Belediye Kanununun 14, 15/a-b, 48, 49, 67 
maddeleri ile 06/05/1930 tarihli ve 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu, 23/07/2004 tarihli 
ve 5216 sayih Buyiik§ehir Belediye Kanunu, 22/01/2002 tarih ve 4734 sayih Kamu Ihale 
Kanunu, 22/01/2002 tarih ve 4735 sayih Kamu ihale S6zle§meleri Kanunu, 11/08/1983 tarih 
ve 2872 sayih £evre Kanunu, 31/03/2003 tarih ve 5326 sayih Kabahatler Kanunu, 23/07/1965 
tarih ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu, 10/06/2003 tarih ve 4857 sayih Kanunu, 
24/12/2003 tarih ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ve 22/02/2007 tarih 
ve 26442 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Belediye ve Bagh Kurulu$lan ile Mahalli Idare 
Birlikleri Norm Kadro like ve Standartlarma Dair Yonetmelik ile diger mer-i mevzuatta yer 
alan hiikumler dikkate ahnarak hazirlanmi§tir.

Tanimlar
MADDE 4-(l) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda;

a) Belediye
b) Balkan
c) Meclis 
9) Enciimen
d) Balkan Yardimcisi: Belediye Ba§kam tarafindan gorevlendirilen, mudurlligun bagh

oldugu Belediye Balkan Yardimcisi’m,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanhgi Temizlik i§leri 
Mudiirliigu’nu,

: Temizlik i§leri Miidurlugunun en list yoneticisi ve 
harcama ve ihale yetkilisi’ni,

: Temizlik i§leri Mudurliigiinde i§ ve i§lemleri yiirutmekle 
gorevlendirilen §efleri.

: Sultanbeyli Belediyesini,
: Sultanbeyli Belediye Ba^kani’m,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanhgi Meclisi’ni,
: Sultanbeyli Belediye Ba§kanhgi Enciimeni’ni,

e) Miidurluk

f) Miidiir

g) $ef

g) Ger9ekle§tirme 
Gorevlisi : Harcama talimati tizerine; i§in yaptinlmasi, mal veya hizmetin 

almmasi, teslim almaya ili§kin i§lemlerin yapilmasi 
belgelendirilmesi ve odenmesi i9in gerekli belgelerin 
hazirlanmasi gorevlerini yiiruten gorevlisi’ni,



h) Ta§inir Kayit ve Kontrol Yetkilileri: Harcama yetkilisi adina ta§imrlan teslim alan, 
koruyan, kullanim yerlerine teslim eden, ilgili yonetmelikte belirtilen esas ve usullere gore 
kayitlan tutan ve bunlara ili§kin beige ve cetvelleri diizenleyen ve bu hususlarda hesap verme 
sorumlulugu 9er9evesinde harcama yetkilisine kar§i sorumlu olan gorevlileri,

i) Personel: Miidurluk biinyesinde yurutiilen gorev ve sorumluluklan bejirli gdrevli 
turn memur, i§9i, sdzle§meli personel ve diger 9ah§anlari,

i)Buro : Temizlik i§leri Mudurliiglinde yazi§malann, ihalelerin, §ikayetlerin, diger i§ 
ve i§lemlerin yapildigi ofisi, Ifade eder,

iKINCi BOLUM
Kurulu§, Te§kilat ve Baghhk

Kurulu^
MADDE 5- (1) Sultanbeyli Belediyesi Temizlik i§leri Miidurlugu 22/02/2007 tarihli 

Resmi Gazete’de yayinlanarak yururliige giren Belediye ve Bagh Kurulu§lan ile Mahalli Idari 
Birlikleri Norm Kadro like ve Standartlarma Dair Ydnetmelik geregince kurulmu§tur.

Te§kilat
MADDE 6- (1) Temizlik i§leri Mudurliigu bir mlidtir, alti §ef ve yeterli sayida 

memur, sdzle§meli memur, i§9i ve diger personelden olu§ur.

(2) Kurulun biiro i§leri mudurliik biinyesinde bulunan kalemde gorevli personeller 
tarafindan yurutuliir.

(3) Temizlik i§leri Mudurlugiiniin Personel yapisi a§agida belirtilen §ekildedir.
a) Miidiir
b) $ef
c) Memur
d) l?9i
e) Sozle§meli Personel
f) Diger Personel

(4) Mudurliigiin te§kilat yapisi a§agidaki gibidir.

a) Temizlik I§leri §efligi
b) Sifir Atik §efligi
c) Veteriner i§leri §efligi
d) Kati Atik Aktarma Merkezi $efligi
e) Qevre Denetim §efligi
f) Iklim Degi§ikligi Uyum §efligi
g) Biiro Hizmetleri

Baghhk
MADDE 7- Temizlik i§leri Mudiirlugii, Belediye Ba§kanma veya gorevlendirecegi 

Balkan Yardimcisina baghdir. Balkan, bu gorevi bizzat veya gorevlendirecegi ki§i eliyle 
yuriitiir.



UCUNCU BOLUM
Miidiirlugun, Muduriin, §efin ve Biiro Personelinin Gorev, Yetki ve

Sorumluluklan

Miidurlugun Gorev, Yetki ve Sorumluluklan

MADDE 8-
(1) Mudurliigiin gorev, yetki ve sorumluluklan a^agida belirtilmi§tir.
a) Mtidurliigun faaliyet konularma ili§kin mevzuati takip etmek ve mevzuatin 

gereklerini siiresi i^erisinde yerine getirmek.
b) Miidurlugun diger idareler nezdinde takibi gereken i§ ve i§lemlerini yuriitmek ve 

sonu9landirmak.

c) Stratejik plana, yilhk performans programina, yatinm programina ve mudiirluk 
but9esine uygun olarak 9ali§malarmi yuriitmek.

9) Sultanbeyli Belediyesi I9 Kontrol Eylem Plamndaki gorev ve sorumluluklarm 
yerine getirilmesi i9in gerekli 9ah§malari yapmak.

d) Miidiirluge gelen yazi ve dilek9eleri ilgili kanun geregince siiresi i9erisinde
cevaplamak.

e) 4734 sayih Kamu ihale Kanunu kapsaminda; mudiirliigiin ihtiyaci olan her tiirlii 
mal ahmi, hizmet ahmi ile yapim i§lerinin hak edi§lerini duzenlemek, kabullerini yaparak 
sonu9landirmak.

f) Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalanni belirlemek, ama9lanm 
olu§turmak uzere gerekli 9ah§malari yapmak.

g) Miidiirliik9e yapilan i§lemlerin kayitlannm tutulmasim saglamak. Gerektiginde 
bunlarm ar§ivlenmesini, korunmasmi ve muhafazasim saglamak.

g) Gerektiginde Belediyenin diger birimleriyle, resmi kurum ve kurulu§larla, ilgili 
meslek odalariyla, ihale siirecindeki ilgililerle yazi§malar yapmak.

h) Miidiirlugun gorev alanina giren konularla ilgili olarak; Sultanbeyli Belediyesi 
resmi web sitesinde (www.sultanbeyli.bel.tr) yayinlanmak iizere fotograf, video ve yazih 
olarak veri aki§i saglamak.

1) il9enin temizlik ve 9evre sorunlarina ydnelik 96ziimler sunmak, gerekli kurum, 
kurulu§ ve yetkililerle i§birligi saglamak.

i) Kati atiklarm diizenli olarak toplanmasim ve Kati Atiklarm Kontrolii 
Yonetmeliginde belirtilen standartlar dahilinde aktarma istasyonuna ta§inmasim saglamak.

j) Belediye smirlan i9erisindeki yiiklenici firmalar aracihgi ile yapilan 90P toplama, 
ta§ima 9ah§ma plan ve programmi denetlemek ve yiiklenici firmamn bu plan dahilinde 
9ali§malanm ve ihale §artnamesine uygun siirduriilmesini kontrol etmek.

k) Metal 9dp konteyner ve yer alti 90P konteyner ihtiyacim ve yerle§tirilecek noktalan
belirlemek.

l) Qop konteynerlerinin bakim, onanm, ve dezenfekte edilmesini saglamak,
m) £op kavramina girmeyen 90P ara9lan tarafindan toplanmayan koltuk, kanepe, 

karyola, dolap, buzdolabi vb. eski ev e§yalanm toplamak.
n) Belediye smirlan i9inde her tiirlii geri kazamlabilir atiklarm (Ambalaj atiklan, 

elektronik atiklar, bitkisel atik yaglar, piller, cam atiklar vb.) yonetmeliklere uygun olarak 
kaynaginda ayn toplanarak lisansh firmalar vasitasiyla degerlendirilmesini saglamak.

http://www.sultanbeyli.bel.tr


o) il9e halkmin 9evre temizligi duyarhligmi arttiracak egitim programlan, seminer, 
etkinlik ve projeler diizenlemek; bu amaca uygun ilan, pankart, bro§iir gibi 9ah§malarla 
desteklemek.

6) Veterinerlik hizmetleri 9er9evesinde ila9lama, 9evre saghgi a9isindan gerekli i§ ve 
i§lemleri yapmak,

p) Sahipsiz Sokak hayvanlarinm bakim, tedavi, a§ilama, kisirla§tirma, mikro9ip takma 
ve iyile§tirme i§ ve i§lemlerini yapmak.

r) Hava kirliligi, renk koku kirliligi, giirultu kirliligi gibi 9evre olumsuz 
etkileyebilecek konularda denetim yapmak, kirlilik kaynaklanm tespit etmek ve kirligi 
bertaraf etmeye ydnelik yaptinmlarda bulunmak.

s) Ulusal ve uluslararasi iklim degi§ikligi ile mucadele 9ali§malari kapsaminda 
Sultanbeyli Belediyesi’ni temsil eden, iklim degi§ikliginin olumsuz etkilerine kar§i kurumsal 
6l9ekte ve il9e dl9eginde ger9ekle§tirilen her turlli uygulama faaliyetlerini yuriitmek.

Temizlik I§leri Miiduru’nun gorev, yetki ve sorumluluklan

MADDE 9-
(1) Temizlik i§leri Mudurimun Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.

a) Mudiirluk 9ali§malarmi yasal mevzuata uygun olarak yuriitmek, her ttirlii yasal 
mevzuat degi§ikliklerinde miidurluk 9ali§malarmi yeniden diizenlemek ve 9ali§anlarm yasal 
mevzuata ve degi§ikliklere uyum saglamasim temin etmek.

b) Miidiirliik adina yapilacak harcamalarda harcama yetkilisi sifatiyla gerekli i§lemleri
yapmak.

c) Mudiirliigun gorev ve 9ali§ma ydnetmeligi hazirhk 9ali§malanm yiiriitmek.
9) Mudiirliik 9ah§malanyla ilgili gerek duyuldugu takdirde; yonetmelikler ve 

ydnergeler hazirlayarak uygulamaya koymak.
d) Mudiirliigun 9ah§ma programlanm (giinliik, haflalik, ayhk ve yilhk) hazirlamak ve 

siirekli giincel halde bulundurmak.
e) Mudiirliik ar§ivinin olu§turulmasi ve muhafazasim temin etmek.
f) Miidiirliigiine ait ta§imrlarla ilgili olarak ta§imr kayit ve kontrol yetkilisinin 

gdrevlendirilmesi ve ta§imr kayit i§lemlerinin yiiriitiilmesini saglamak.
g) Miidiirluge kayith her turlu ta§imr ve ta§inmaz mallarm iyi kullamlmasmi ve 

korunmasmi saglamak.
g) i§ giivenliginin ilgili yonetmelik ve prosediirlere uygun olarak saglanmasi i9in her 

tiirlii dnlemi aimak, faaliyetlerin denetlenmesini saglamak.
h) Belediyenin stratejik planimn ve stratejik planda yer alan performans hedef ve 

gdstergelerinin hazirlanmasina katkida bulunmak.
i) Mtidtirliigtin 9ali§malarmm stratejik plan ve performans programindaki hedeflerine 

uygun olarak ger9ekle§tirilmesini saglamak.
i) Miidiirliigiin yilhk faaliyet raporunun hazirlanmasmi saglamak.
j) Mudiirliigiin yilhk biit9e tekliflerini ve varsa yilhk iicret tarifelerini hazirlamak.
k) Miidiirliigun varsa yilhk yatinm programim hazirlamak.
l) Miidiirliigiin yazi§malarinin yazi§ma kurallanna uygun, siiresi i9inde ve dogru bir 

§ekilde yapilmasim saglamak ve 1 .derece imza yetkilisi sifatiyla paraflamak veya imzalamak.
m) Miidiirliigiin i§ ve i§lemleri ile ilgili ara§tirma, soru§turma, denetim ve tefti§lerde 

miidiirliigiin 9ah§malan hakkmda bilgi ve beige vermek, tefti§ ve denetim raporlannm 
gereginin yapilmasim saglayarak cevaplandirmak.

n) Miidiirliige gelen evraki incelemek, ilgilisine havale etmek, siiresi i9inde gereginin 
yapilmasim ve cevaplandinlmasmi saglamak.



o) Yapilan 9ah§malar hakkinda belediye ba§kam ve/veya ilgili ba§kan yardimcisina
rapor vermek.

d) Ba§kanhk makamindan gelen gdrev ve talimatlann yaptinlmasini saglamak. 
p) Diger kamu kurum ve kurulu§lan ile vatanda§lardan gelen mudiirlugun 9ah§ma 

alamyla ilgili talepleri ve §ikayetleri degerlendirmek, sliresi i9inde gereginin yapilmasmi ve 
cevaplandinlmasim saglamak.

r) Mudurliik 9ali§anlarmm egitim ihtiya9lanm tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
s) Mudurliige yeni gelen veya gdrev yeri degi§en personelin oryantasyon egitimini

saglamak.
§) Disiplin amiri sifatiyla mudurliik personelinin disiplinle ilgili i§lemlerinin 

yapilmasmi saglamak.
t) Mudurliik personelinin 9ah§ma performanslanm degerlendirmek.
u) Miidiirliikteki personelin izin i§lemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
u) Ydnetimindeki personele gdrev vermek, yaptiklan i§leri denetlemek, gerektiginde 

uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
v) £ali§anlarm i§ koordinasyonunu ve motivasyonunu saglamak, gizli i§sizligi 

dnlemek ve birim i9i 9ah§ma aki§mi kontrol etmek.
y) Astlarmdan gelen teklif, talep ve §ikayetleri degerlendirerek gerekli gdrdiigii 

hususlarda diizenlemeler ve i§lemler yapmak.
z) Balkan ve Balkan Yardimcisi tarafindan verilen diger gdrevleri yerine getirmek. 
aa) 09/12/2003 tarih ve 4982 sayih Bilgi Edinme Hakki Kanunu ve 3071 say ill

Dilek9e Hakkimn Kullamlmasina Dair Kanun hukiimleri 9evresinde istenilen bilgiyi veya 
gerekli cevabi kanunun belirledigi siirede hazirlayarak ilgili yerlere iletmek,

(2) Temizlik i§leri Muduruniin Yetkileri a^agida belirtilmi§tir.
a) Ba§kanhk makamina, belediyenin diger miidiirliiklerine, miidiirlugiin alt birimlerine 

ve personeline kar§i dogrudan,
b) Belediyenin karar organlarma, kamu kurum ve kurulu§lanna, meslek kurulu§larina 

ve gerektiginde ger9ek ve tiizel ki§ilere kar§i ise ba§kanhk makamimn izni ve onayiyla, 
§ahsen ya da evrak iizerindeki imzasiyla temsil etmeye,

c) Personeli, ekipmam ve miidiirliigiin sahip oldugu bilgi ve kaynaklan sevk ve idare
etmeye,

9) Biit9e ddeneklerini kullanmaya ve harcama talimati vermeye,
d) Ger9ekle§tirme gdrevlilerini belirlemeye ve gdrevlendirmeye,
e) Ihalelerde ihale yetkilisi olarak ihale kararma istinaden sdzle§meyi imzalamaya,
f) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiginde devrettigi yetkiyi

geri almaya,
g) Ba§kanlik makamina; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayirma ya da birle§tirme, 

alt birimlerin adlanm ve fonksiyonlanm degi§tirme konusunu dnermeye,
g) Idari ve teknik konularda talimatlar vermeye, ara§tirma ve inceleme yapmaya ve

yaptirmaya,
h) Performans dl9umii ve istatistiki 9ah§ma yapmaya ve yaptirmaya,
i) ve i§lemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, i§ ve i§lemlerle ilgili her tiirlu bilgi 

ve belgeyi istemeye,
i) Qah§ma gruplan olu§turmaya, gdrevlendirmeler yapmaya,
j) Ta§imr kayit ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve gdrevlendirmeye,
k) Gdrevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkinda disiplin 

stirecini ba§latmaya,
l) Toplanti duzenlemeye ve toplantiyi ydnetmeye,



m) Blithe Kanununda belirtilen sinirlarda olmak kaydiyla; gerekli durumlarda ust 
ydnetici onayiyla personele fazla mesai yaptirmaya,

n) Gerekli gordiigii konularda Hukuk i§leri Birimi’nden Balkan Yardimcisi ve Balkan 
onayiyla gdru§ sormaya,

o) i§lemlerde usulstizluk ve yolsuzlugu dnlemek i9in yasal her turlii tedbiri almaya,
yetkilidir.

(3) Temizlik I§leri Muduriiniin Sorumluluklan a^agida belirtilmi^tir.
a) Mudurlugiin ve miidur olarak gdrev alanlarma giren konulardaki i§ ve i§lemlerin 

hukuka ve belediye mevzuatina uygun olarak yuriitulmesinde;
1) Belediye ba§kanina ve bagli bulundugu ba§kan yardimcisina,
2) Ba§kanin bilgisi dahilinde belediye meclisinin ilgili ihtisas komisyonlanna,
3) Gerektiginde belediye enciimenine,
4) Kolektif 9ah§ma gerektiren konularda; 9ali§manin dznesi durumundaki 

mudiirluklere veya miidurlere ya da kurullara kar§i sorumludur.
b) Mudurlugiin ve mudiir olarak kendilerinin gdrev alanlarma giren konulardaki i§ ve 

i§lemlerin hukuka ve belediye mevzuatina uygunlugunun denetlenmesi siirecinde, ba§kanhk 
makammi bilgilendirmek kaydiyla;

1) Sayi^tay’a,
2) Ilgili bakanhklarm denetim organlarina,
3) Belediye meclisinin denetim komisyonuna,
4) I9 denetim organlarina, gerekli bilgi ve belgeleri zamamnda ve eksiksiz olarak 

ula§tirmakla sorumludur.
c) Ba§kanhk makammi bilgilendirmek kaydiyla; adli ya da idari inceleme ve 

soru§turma a§amasmda, adli ya da idari inceleme ve soru§turmayi yuriiten organlara gerekli 
bilgi ve belgeleri zamamnda ve eksiksiz olarak ula§tirmakla sorumludur.

Mudurliige Bagli §eflikler ve gdrevleri
MADDE 10- §ef, Mudiirluk biinyesinde yapilan gdrev dagilimi 9er9evesinde 

kanunlar, tiizukler, ydnetmelikler, Ba§kanhk Genelge ve Bildirileri 9er9evesinde, list 
amirlerinin emirleri dogrultusunda i§lerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak 
yuriitulmesinde Mudiirluk Makamina kar§i tarn yetkili ve sorumlu ki§idir.

(l)Temizlik i§leri §efliginin Gdrevleri a$agida belirtilmi§tir.
a) Evlerden, i§yerlerinden, cadde ve sokaklardan toplanan (9dp) evsel kati atiklan 

aktarma istasyonlarma veya nihai bertaraf sahalarma nakletmek veya naklettirmek,
b) il9emizde bulunan ana arterlerin, caddelerin ve sokaklarin stipuriilmesini, 

yikanmasmi ve temizligini yapmak veya yaptirmak.
d) A9ik alanlarda, dere yataklarmda, piknik alanlarmda ve orman kenarlarinda olu§an 

9dplerin temizligini yapmak.
e) Okul bah9eleri ve ibadethanelerin temizliginin program dahilinde yapilmasim

saglar.
f) Belediye simrlan i9erisindeki cadde, sokak ve kamu kurulu^larmm konteyner 

ihtiyacmm kar§ilanmasi, konteynerlerin bakim, onanm ve tamirlerini yapmak veya yaptirmak.
g) Mahalleleri dola§arak gerekli dnlemlerin alinmasim ekibinden ister ve uygulamalan

takip eder.
g) §ehir i9i temizlik i§inin giinliik kontroliinii yapar, tespit edilen aksakhklarm 

giderilmesini saglar.



h) Konteymrlarm periyodik olarak yag 9dzucii ve koku gidericilerle yikanmasim 
saglar, kontrol ederek bakim ve onanmlarim zamaninda yaptinlmasi i9in Kati Atik Aktarma 
Merkezi §efligi ile uyumlu 9ah§mak,

i) Eski ev e§yasi atiklarmi toplar, toplatir.
i) Temizlik Ekipleri tarafindan toplanan eski e§ya, 9dp miktarlarmi, yikanan ve 

siipurulen sokaklari “Otomasyon Sistemi,,ne aktarmak.
j) Coplerin toplanmasi, ta§inmasi ve temizlikle ilgili yurutulen muteahhitlik 

hizmetlerinin kontrollerinin ve kabullerinin yapilmasi ile ilgili i§lemleri yapmak.
k) Karla mucadele 9ali§malannda ba§kanhk talimatlan dogrultusunda ilgili birimler ile 

koordineli olarak kar kiireme, tuzlama ve benzeri 9ali§malarinin yuriitulmesine yardimci olur,
l) Miidurluk tarafindan yapilan gunliik 9ah§ma programinin uygulanmasmi saglamak.
m) §efliginin i§leyi§inden, verilen gorevlerin ifasindan, sonu9landirilmasindan birim 

Miidurune kar§i sorumlu olmak.
n) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
o) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

diizenlemek.
6) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak mudiirune bilgi

vermek.
p) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ali§malan planlamak ve siirekliligini

saglamak,
r) Biironun ilgili yasa, ydnetmelik, tiizuk vb. dogrultusunda 9ali§masmi temin etmek,
s) §efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tiizuk vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek, 
§)§eflik dokiimanlanmn hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak

kullamlmasmi saglamak,
t) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masim saglamak.
u) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tirilan siire i9erisinde ilgili yere iletmek,
ii) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklarm dogru anla§ilmalarmi saglamak.
v) Gdrev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yuriitmek.
y) Birimince yurutulen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
z) Biriminin yilhk performans programim hazirlar ve takip etmek.
aa) I9 kontrol eylem plamm hazirlamak ve uygulanmasmi saglamak.
bb) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(2) Sifir Atik $ef1iginin Gdrevleri a§agida belirtilmi^tir.
a) Ambalaj atiklannm ( kagit, karton, cam, metal vb.) ‘Ambalaj ve Ambalaj 

Atiklannm Kontrolu Ydnetmeligi’ne uygun olarak kaynaginda ve diger atiklardan ayn bir 
§ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri ddnu§umii, geri kazammi ve bertaraf edilmesine ydnelik 
9ali§malan yapmak veya yaptirmak,

b) Toplanan ambalaj atik miktarlarmi Bakanligin sistemine giri§ini yapmak,
c) Bitkisel atik yaglarm, ‘Bitkisel Atik Yaglarm Kontrolu Ydnetmeligi’ne uygun 

olarak kaynaginda ve diger atiklardan ayn bir §ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri kazamlmasi 
ve bertaraf edilmesine ydnelik 9ali§malan yapmak veya yaptirmak,

9) Atik Pillerin, ‘Atik Pil ve Akiimulatorlerin Kontrolu Ydnetmeligi’ne uygun olarak 
diger atiklardan ayn bir §ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri kazamlmasi ve bertaraf edilmesine 
ydnelik 9ahsmalari yapmak veya yaptirmak,



d) Elektronik atiklarm,(AEEE) ‘Atik Elektrikli ve Elektronik E§yalarm Kontrolii 
Ydnetmeligi’ne uygun olarak diger atiklardan ayn bir §ekilde toplanmasi, ta§inmasi, geri 
ddnu§umu, geri kazanimi ve bertaraf edilmesine ydnelik 9ali§malan yapmak veya yaptirmak,

e) Lastik atiklann, ‘Omrunii Tamamlami§ Lastik Atiklann Kontrolii Yonetmeligi’ne 
uygun olarak kullanilmi§ her turlii lastik atiklann toplanmasi, ge9ici depolama veya bertaraf 
noktalarma nakletmek veya naklettirmek.

f) Cevre koruma uygulamalarma etkinlik kazandirmak i9in ba§ta okullar ve i§yerleri 
ve sanayi kurulu§lan olmak tizere siirekli bir egitim programi uygulamak bu ama9la yapilan 
egitim faaliyetlerini izlemek desteklemek yonlendirmek ve 9evre bilincini geli§tirmek 9evre 
problemleri konusunda kamuoyu ara§tirmalan yapmak, paneller, kurslar, fuarlar ve 9evre 
haftasi kutlamalan diizenlemek.

g) Qevre koruma konusunda gdrev verilmi§ olan ozel kamu kurum ve kurulu§lar 
arasinda i^birligi koordinasyonu saglamak bu konuda faaliyette bulunan gonullii kurulu§lan 
yonlendirmek, desteklemek, 9evre ile ilgili konularda dokumantasyon, yayin ve tamtma 
faaliyetlerinde bulunmak.

g) (^evreye olumsuz etki yapabilecek her tiirlii plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile 
9evresel olgularm ortak bir 9er9eve i9inde degerlendirilmesini saglamak, bu 9ah§malan 
denetlemek ve izlemek.

h) Kati atiklann kaynagindan aynmi ve mumkiin olanlann geri kazammin saglayarak 
ham madde israfim engellemek ve 90pluklere giden 9dp miktanm azaltmak.

i) il9emiz simrlarmda bulunan okul, resmi ve dzel is yerlerine kagit kumbaralan 
yerle§tirmek ve atik kagitlanm geri kazammim saglamak.

i) Mudurliik tarafindan yapilan gunliik 9ah§ma programmm uygulanmasmi saglamak.
j) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Mudiirune kar§i sorumlu olmak.
k) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
l) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

diizenlemek.
m) i§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak mudiinine bilgi

vermek.
n) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malan planlamak ve siirekliligini

saglamak,
o) §efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tiiziik vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek, 
6) $eflik dokumanlannm hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak

kullamlmasmi saglamak,
p) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ah§masim saglamak.
r) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan stire i9erisinde ilgili yere iletmek,
s) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklarin dogru anla§ilmalanm saglamak.
§) Gdrev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini ytiriitmek.
t) Birimince yuriitiilen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
u) Biriminin yilhk performans programim hazirlar ve takip etmek.
u) I9 kontrol eylem plamm hazirlamak ve uygulanmasmi saglamak.
v) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(3)Veteriner i§leri ^efliginin Gorevleri a§agida belirt^lmi§tir.



a) Kuduz §upheli isink vakalarmi takip etmek, karantina i§lemlerinin yapilmasmi 
saglamak, kuduzla rniicadele 9ali§malarmi yapmak.

b) £evre saghgi milcadelesi ile ilgili tedbirlerin ahnmasi,
c) Bula§ici hayvan hastahklan yoniinden gerekli tedbirleri aimak, koruyucu 

a§ilamalarm yapilmasi,
9) Salginlann goriilmesi durumunda ilgili mercileri haberdar ederek, gerekli tedbirlerin 

alinmasina yardimci olunmasi,
d) Salginlara yol a9abilecek her turlu etobur, kemirici ve ha§erelerle, insanlarm beden 

ve ruh saghgmi gdzeterek, uygun ydntemlerle rniicadele edilmesi,
e) Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara ge9ebilecek hastahklar 

(zoonozlar) ile rniicadele etmek, tamtmak, gerekli dnlemleri aimak, aldirmak,
f) Sahipsiz sokak hayvanlarmm; 01/07/2004 tarih ve 5199 sayili Hayvanlan Koruma 

Kanunu geregi, “Sahipsiz Hayvan Ge9ici Bakimevi ve Rehabilitasyon Merkezi”nde 
kisirla§tirma, mikro9ip takma, koruyucu a§ilan, bakim ve tedavilerini yapma, yaptirma, 
beslenme, kayit altina alma, sahiplendirme ve alindiklan ortamlara tekrar birakilmalanm 
saglamak.

g) Sahipsiz sokak hayvanlarmm barinakta ve sokaklarda bakim ve beslenmesini
saglamak.

g) Kurban hizmetlerinin yiiriitiilmesini saglamak.
h) Kurban Bayrami hazirhklan a§amasmda ve sonrasinda meydana gelebilecek 

bula§ici ve salgin hastahklara karsi bolgeye dezenfeksiyon uygulamak,
1) Kurbanhk ve adakhk hayvanlarm sati§ ve kesim oncesi saghk kontroliinii yapmak, 

kesimlerin sihhi ve hijyenik ortamda ger9ekle§tirilmesini saglayacak tedbirleri aimak veya 
aldirmak, kesim sonrasi etlerin kontroliinii yapmak, yaptirmak,

i) Vektdr miicadelesi ile ilgili tiim konulan zamanmda ve dogru olarak yerine
getirmek,

j) Miidtirliik tarafindan yapilan giinluk 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
k) §efliginin i§leyi§inden, verilen gorevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Muduriine kar§i sorumlu olmak.
l) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
m) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

duzenlemek.
n) l§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak miidiiriine bilgi

vermek.
o) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malari planlamak ve siirekliligini

saglamak,
6) §efligin ilgili yasa, yonetmelik, tiiziik vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek,
p) $eflik dokumanlarmm hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullamlmasmi saglamak,
r) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masmi saglamak.
s) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla^tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,
§) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gorev ve sorumluluklarin dogru anla§ilmalarmi saglamak.
t) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yuriitmek.
u) Birimince ytiriittilen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
ii) Biriminin yilhk performans programim hazirlar ve takip etmek. 
v) I9 kontrol eylem plamm hazirlamak ve uygulanmasim saglamak.



y) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(4) Kati Atik Aktarma Merkezi $efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.
a) Evlerden, i§yerlerinden, cadde ve sokaklardan toplanan (9dp) evsel kati atiklan 

aktarma istasyonlanna veya nihai bertaraf sahalanna nakletmek veya naklettirmek,
b) Qoplerin toplanmasi, ta§inmasi ve temizlikle ilgili yiirutulen rniiteahhitlik 

hizmetlerinin kontrolorliik ve kabullerinin yapilmasi ve aktarma merkezinin sevk ve idaresi 
ile ilgili i§lemleri, ara^arm kontrolunii yapmak.

c) Il9e simrlarinda faaliyet gosteren i§ yerlerinin iiretimlerinden kaynakh tehlikesiz 
atiklanm toplamak ve ilgili dokiim sahalarina gdturmek.

9) il9emizde bulunan ana arterlerin, caddelerin ve sokaklarm supiirulmesini, 
yikanmasim ve temizligini yapilmasi i9in Temizlik i§leri §efligine destek vermek,

d) Haftahk kurulan semt pazarlarmi siipurme, 9dplerini alma ve sokagin yikama 
9ali§malarmi yapmak veya yaptirmak,

e) Mahalleleri dola§arak gerekli onlemlerin alinmasim yiiklenici firma yetkilileri ve 
kendi ekibinden ister ve uygulamalari takip eder.

f) $ehir i9i temizlik i§inin giinluk kontroliinu yapar, tespit edilen aksakhklarin 
giderilmesini saglar.

g) Konteymrlarin periyodik olarak yag 90ZUCU ve koku gidericilerle yikanmasim 
saglar, kontrol ederek bakim ve onarimlanm zamanmda yaptinr,

g) Aktarma merkezindeki antma tesisini aksakhga meydan vermeden i§letilmesi ile 
ilgili i§ ve i§lemleri yapmak.

h) Karla miicadele 9ali§malarmda ba§kanhk talimatlan dogrultusunda ilgili birimler ile 
koordineli olarak kar kureme, tuzlama ve benzeri 9ali§malannm yurutiilmesine yardimci olur,

1) Miidiirluk tarafindan yapilan giinliik 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
i) $efliginin i§leyi§inden, verilen gorevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Miidurune kar§i sorumlu olmak.
j) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
k) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

diizenlemek.
1) i§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak miidurune bilgi

vermek.
m) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ali§malan planlamak ve surekliligini

saglamak,
n) §efligin ilgili yasa, yonetmelik, tiiziik vb. dogrultusunda 9ah§masim temin etmek,
o) §eflik dokumanlarmm hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullamlmasmi saglamak,
d) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masmi saglamak.
p) Vatanda? §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan siire i9eri§inde ilgili yere iletmek,
r) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklarm dogru anla§ilmalarmi saglamak.
s) Gdrev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yiirutmek.
§) Birimince yiirutulen 9ali§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
t) Aktarma istasyonundan depolama sahasina gdnderilen kati atik tonaj miktarlarma 

miidurluge bildirmek.
u) §efligi ile ilgili I9 Kontrol Eylem Plamm hazirlamak ve miidiirluk i9 kontrol planina 

konulmak iizere miidiirliige bildirmek.



ii) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(5) Cevre Denetim ^efliginin Gorevleri a§agida belirtilmi§tir.
a) "^evresel Gurultiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Ydnetmeligi"nce belirlenen 

esaslar dogmltusunda guriiltu kirliligine neden olan i§yeri, konut veya ki§ilerin denetimini 
yapmak, guriiltu kaynaklarim tespit etmek, ol^umler yapmak veya yaptirmak ve gurultiiye 
neden olan faktdrleri onleyici veya ortadan kaldinci dnlemler alinmasmi saglamak, yasal 
i§lem yapmak.

b) Renk ve koku kirliligi lie her turlii hava kirliligi konularinda kriter ve standardi 
olmayip, (pevreyi olumsuz yonde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolu, azaltilmasi 
veya bertaraf edilmesi i9in gerekli tedbirlerin alinmasmi saglamak, yasal i§lem yapmak.

c) "Tehlikeli Atiklarin Kontrolu Yonetmeligi'nde belirtilen esaslar dogmltusunda 
gerekli denetim ve bilgilendirme 9ali§malarim yaparak atiklarin 9evreye zarar vermemesi i9in 
gerekli tedbirleri aimak.

9) Sihhi ve gayri sihhi mtiesseseleri, umuma 391k istirahat ve eglence yerlerinde 9evre 
kirliligi ile ilgili mtin, periyodik denetimler yaparak talep ve §ikayet uzerine gerekli 
yaptinmlan uygulamak, Vatanda§lardan gelen §ikayetleri mahallinde inceleyerek §ikayetlerin 
bertarafim saglayarak ilgililerine bilgi vermek.

d) Il9e simrlannda faaliyet gdsteren i§ yerleri ile iiretimden kaynakh tehlikesiz 
atiklannm i9in Kati Atik Sdzle§melerini yapmak.

e) Mudurliik tarafindan yapilan giinluk 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
f) $efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasmdan birim 

Mudurune kar§i sorumlu olmak.
g) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek. 
g) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

duzenlemek.
h) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak mudurune bilgi

vermek.
1) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ali§malan planlamak ve siirekliligini

saglamak,
i) $efligin ilgili yasa, yonetmelik, tuziik vb. dogmltusunda 9ali§masmi temin etmek,
j) $eflik dokumanlarimn hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullamlmasim saglamak,
k) Birimin belirlenen hedefler dogmltusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya yonelik 

olarak 9ali§masim saglamak.
l) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,
m) Gerektigi dummlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gorev ve sommluluklarin dogm anla§ilmalanm saglamak.
n) Gorev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yuriitmek.
o) Birimince yuriitulen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet rapomnu 

hazirlar ve amirine sunmak.
6) §efligi ile ilgili I9 Kontrol Eylem Plamm hazirlamak ve mudurliik i9 kontrol planina 

konulmak uzere miidurluge bildirmek.
p) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.

(6) iklim Degi§ikligi Uyum ^efliginin Gorevleri a^agida belirtilmi§tir.
a) Ulusal ve uluslararasi iklim degi§ikligi ile mucadele 9ah§malan kapsaminda 

Sultanbeyli Belediyesi’ni temsil eden, iklim degi§ikliginin olumsuz etkilerine kar§i kurumsal 
6l9ekte ve Il9e 6l9eginde ger9ekle§tirilen her turlii uygulama faaliyetlerini siirdiiren birimdir.



b) Iklim degi§ikliginin Kurumsal 6l9ekteki etkilerinin gozlemlenebilmesi i9in,” 
Kurumsal Sera Gazi Emisyonlannm Hesaplanmasi” 9ali§malarmi yiirutur.

c) Kurumsal ol9ekte su ve enerji verimliligine ydnelik siirdurulebilir kaynak 
kullammmi geli§tirici faaliyetler yuriitiir.

9) il9e 6l9eginde “Sera Gazi Emisyonlarmin Hesaplanmasi ve Azaltilmasi” na ydnelik 
iklim Eylem Plam 9ali§malarmi siirdurur.

d) il9emizde ekolojiye duyarh ya§am ve yapila§ma bilincinin olu§turulmasi i9in 
gerekli kriterlerin belirlenmesi i9in ara§tirmalar yapar ve yaptinr, bilgilendirme toplantilan 
diizenler, kent ortaklan ile payla§ir.

e) Cali§malarm etkilerini anlayabilmek i9in her d^ekte d^iim, analiz ve raporlama 
faaliyetlerini yuriitur.

f) Ekolojiye Duyarh Ye§il Bina-Mahalle Kriterlerinin olu§turulmasi i9in ara§tirma 
yaparak, konuyla ilgili analiz 9ali§malanm yuriitur.

g) Enerji verimliligi konularmda kamu kesimi, dzel kesim ve sivil toplum kurulu§lan 
arasmdaki i§ birligini geli§tirir.

g) Kaynaklarin yerinde ve etkin kullammmi saglamak ve yerel potansiyeli harekete 
ge9irmek suretiyle, ulusal kalkinma plam ve programlarda ongdriilen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bdlgesel geli§meyi izler ve siirdurebilirligini saglar.

h) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.
1) Mudurliik tarafindan yapilan giinluk 9ah§ma programmm uygulanmasim saglamak.
i) §efliginin i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 

Mudiinine kar§i sorumlu olmak.
j) Balkan, Balkan Yardimcisi veya Miidurden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
k) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesaileri

diizenlemek.
1) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkmda i§lem yaparak miidurune bilgi

vermek.
m) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malari planlamak ve surekliligini

saglamak,
n) §efligin ilgili yasa, ydnetmelik, tiiziik vb. dogrultusunda 9ali§masim temin etmek,
o) $eflik dokumanlarmm hazirlanmasim ve hazirlanan yapiya uygun olarak 

kullamlmasim saglamak,
d) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik 

olarak 9ali§masim saglamak.
p) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti degerlendirmek, 

geregini yapmak-yaptirmak ve istenen bilgiyi kararla§tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,
r) Gerektigi durumlarda ekip ba§i olarak ekibine i§ tariflerini izah eder, i§ tariflerinde 

belirtilen gdrev ve sorumluluklarin dogru anla§ilmalarim saglamak.
s) Gdrev alam ile ilgili ara§tirma geli§tirme faaliyetlerini yiirutmek.
§) Birimince yuriitiilen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlar ve amirine sunmak.
t) §efligi ile ilgili 19 Kontrol Eylem Plamm hazirlamak ve mudtirluk i9 kontrol planina 

konulmak iizere mudurliige bildirmek.
u) §efligini ilgilendiren ihalelerde gerekli i§ ve i§lemleri yapmak, yaptirmak.



Biiro Personelinin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan

MADDE 11-
(1) Biiro Personelinin gorev, yetki ve sorumluluklan a$agida belirtilmi§tir.
a) §efliklere bagh biiro personelleri Mudurliigun biiro hizmetlerinde birimler arasi 

koordinasyonun saglanmasi amacina uygun olarak 9ah§ir.
b) Miidiirliik adina tiim resmi evraklan aimak, Miidiirliigiin turn biiro ve tahakkuk 

i§lerinin diizenli bi9imde yurutmek.
c) Gelen ve giden evraklarm, dosyalarm ve diger belgelerin kayit, havale, zimmet ve 

dosyalama i§lerini yiiriitmek, demirba§ta yazih e§yalan korumak yilsonu sayimim yapmak ve 
tutanakla kayit altina aimak

9) Mudiirliigiin i§lerinin yurutiilmesi i9in gerekli olan ve biit9e ile miidiirliige tahsis 
edilen odenekten geregi kadar ilgili miidiirliikten aimak, yapilan i§ler sonucunda yasal 
belgelerle hesaplan kapatmak.

d) Bagh bulunduklari §efin verdigi i§ ve i§lemleri yiiriitmek ve ekipler arasinda 
muhaberati saglamak.

e) Kendisine teslim edilen evraklan Ar§iv Yonetmeligine gore kayit ve muhafaza
etmek.

f) Miidiiriin onayi olmaksizin ar§ivden evrak vermemek.
g) Ar§iv di§ina 9ikacak her evraki zimmet kar§ihgi vermek.
g) Siiresi dolan evraki tespit ederek onay aimak suretiyle tutanakla imha etmek.
h) Avans a9ma ve kapama i§lemlerini yapmak
1) Hizmet akitlerini diizenlemek,
i) Puantajlan yapmak,
j) Cali§malarmda iyi giyim, giizel konu§ma, omek tutum ve davram§ ile halkla 

ili§kilerde gerekli dzeni gostermek.
k) Ihale i§ ve i§lemlerini yiiriitmek.
l) Belediye simrlan i9erisinde, temizlik, saghgi 9ah§malanmn aksamadan yiiriittilmesi 

i9in ydnetim planlarmi ve giincellenme i§lemlerini yapmak.
m) Miidiirlugiiniin gorev alam ile ilgili olarak, ba§kanhgin stratejileri, politikalan, 

biit9eleri ile uyumlu hedefleri, planlarm ve programlarm geli§tirilmesinde tiim operasyonel, 
teknik ve uygulamalarda amirlerine gerekli destegi saglamak.

n) Gorev alam i9inde bulunan faaliyetler i9in uzun, orta ve kisa vadeli planlarm 
hazirlanmasinda amirlerinin direktiflerine uygun i§ ve i§lemleri yurutmek.

o) Mudiirlugiin haberle§me ve evrak aki§im amirlerinin direktifleri dogrultusunda her 
hangi bir aksakhga meydan vermeden saglamak.

p) Miidiirliik tarafindan yapilan ve biironun gunliik 9ah§ma programmi kayit altina
aimak.

r) Biironun i§leyi§inden, verilen gdrevlerin ifasindan, sonu9landinlmasindan birim 
§efine kar§i sorumlu olmak.

s) Miidiirden ve §eflerden aldigi diger emirleri yerine getirmek.
§) i§9ilerin 9ah§ma disiplinini ve i§e gidi§ geli§lerini takip etmek, mesai 9izelgelerini

olu§turmak.
t) I§e gelmeyen veya ge9 gelen personel hakkinda i§lem yaparak §efine bilgi vermek.
u) Belirlenen kurum hedeflerine ula§mak i9in 9ah§malar hakkinda rapor hazirlamak ve 

birim amirlerine sunmak,
y) Miidiirliik, §eflik ve buro dokiimanlarmin hazirlanmasmi ve hazirlanan yapiya 

uygun olarak kullamlmasim saglamak,
z) Birimin belirlenen hedefler dogrultusunda ve hizmet kalitesini arttirmaya ydnelik

9ah§malar yapmak,



aa) Vatanda§ §ikayetleri ile ilgili faaliyetleri kayit altina alarak §ikayeti 
degerlendirmek, geregini yapilmasi i9in ilgili §eflige havale etmek ve istenen bilgiyi 
kararla§tinlan sure i9eri§inde ilgili yere iletmek,

bb) Gdrev alam ile ilgili ara^tirma geli§tirme faaliyetlerini yuriitmek. 
cc) Birimince yuriitulen 9ah§malarla ilgili olarak ayhk ve yilhk faaliyet raporunu 

hazirlamak ve amirlerine sunmak.
99) Biriminin yilhk performans programim §efleri ile birlikte hazirlamak ve takip

etmek.
dd) I9 kontrol eylem plamm §efleri ile birlikte hazirlamak ve uygulanmasim saglamak. 
ee) Mudurliigun yilhk btit9e tekliflerini ve varsa yilhk iicret tarifelerini §efleri ile 

birlikte hazirlamak ve mudiire sunmak.
ff) Miidurluk emrinde gorevli tiim personel; kendilerine verilen gorevleri, kanunlar, 

tiizukler, yonetmelikler, ba§kanhk genelge ve bildirileri, s6zle§meler ve ilgili mevzuat 
9er9evesinde, list amirin emirleri dogrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapar.

(2) Sahada Caliban Personelin Gdrev Yetki ve Sorumluluklan a§agida
belirtilmi^tir.

a) Sahada 9ah§anlann, bdlgelerinde ekip amirlerinin belirledigi gorevler 9er9evesinde; 
verilen gorevleri eksiksiz ve tarn olarak kurumun ve mevzuatin belirledigi kurallar i9erisinde 
yuriitmek.

b) ve i§lemleri yaparken kullandiklari ara9 gere9 ve malzemeleri duzgiin, verimli ve 
itinah kullanmak gdrevi bitimde saglam olarak teslim etmek.

c) Arazide gdriilebilecek aksakhk ve olumsuzluklan ustlerine bildirmek.
d) Kurumumuz ile Sendika arasinda yapilan sdzle§me hukiimlerine uygun hareket

etmek.

BE§iNCi BOLUM
Gdrevin Planlanmasi, Ahnmasi ve Yuriitulmesi, 

Denetim ve Disiplin i§lemleri

Gdrevin planlanmasi
Madde 12- (1) MiidUrlugumuzdeki i§ ve i§lemler, Mudur, §ef ve birimlerdeki 

personeller tarafindan diizenlenen plan dahilinde yuriitullir.

Gdrevin ahnmasi
MADDE 13- (1) Balkan veya Balkan Yardimcisi’nm talimatlan geregi gelen evrakin 

Mudurliigun gdrev ve sorumluluk alanina girmesi durumunda, evrakin kayit altina alinmak 
suretiyle Mudiir tarafindan ilgili birime havalesi ile zimmet kar§ihgi teslim edilmesi ile 
gdrevin ifa sureci ba§lar.

Gdrevin yuriitulmesi
Madde 14- (1) Miidiirlukte gorevli tiim 9ah§anlar, kendilerine verilen gorevleri yasa 

ve yonetmelikler dogrultusunda gereken dzen ve siiratle yapmak zorundadir.

Denetim
MADDE 15 - a) Personel en yakin amirinden ba§layarak denetime tabi tutulur. 
b) Temizlik i§leri Miiduru; Miidiirliigun tiim personelini her zaman gerek gdrdiigiinde 

denetlemek ve ilgilileri ydnlendirmek yetkisine sahiptir. ^



Disiplin i$lemleri
MADDE 16 -a) Temizlik i§leri Mudlirii birimin birinci derece disiplin amiridir. 

b) Birim miiduru personelin performans cetvellerini yilda 2 kez olarak hazirlar.

ALTINCI BOLUM
Yururliikten Kaldinlan Ge9ici Hliktimler, Yururliik, Yuriitme

Yuriirlukten Kaldinlan ve Ge^ici Hiikumler
MADDE 17- Bu ydnetmeligin yiirurliige girmesiyle, daha onceki yonetmelik 

yiirurliikten kalkar.

Yiiriirluk
MADDE 18 - (1) Bu yonetmelik Belediye Meclisinin onayindan sonra, mahalli gazete 

veya Belediye Internet sitesinden yayinlandigi giin yunirliige girer.
(2) Bu ydnetmeligin yiirurluge girmesiyle daha onceki yonetmelik yuriirlukten kalkar.

Yuriitme
MADDE 19- Bu yonetmelik hukumlerini Belediye Ba§kam yiirutur.

li t

Av. Bulut Musliim GEZER 
Komisyon Ba§kam

Av. Muhammet BATAK 
Balkan Vekili

Yunus KOSE
Uye

Mustafa CIVELEK Muammer OZAYDIN
UyeUye
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