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KARARIN ÖZÜ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

TEKLİF:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih, 2017/3778 sayılı teklifi.
                                                      BAŞKANLIK MAKAMI'NA 
 
          Temizlik İşleri Müdürlüğü birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının  düzenlendiği 
çalışma yönetmeliği güncellenerek ekte sunulmuştur.  Bu hususta gerekli kararın alınabilmesi 
için yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. (Başkan Yardımcısı.)
 
 
 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler.

 
 
Amaç Ve Kapsam:
MADDE-1  Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediye Bakanlığı Temizlik İşleri 
Müdürlüğü'nün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE-2 -Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 
tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak 
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE-3  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan: Kartal Belediye Başkanı'nı,
Belediye: Kartal Belediye Başkanı'nı,
Müdür: Temizlik İşleri Müdürü'nü,
Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürü'nü,
Alt Birim Sorumlusu:  Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilen kişi,
 Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birimin üst yöneticisini,
Gerçekleştirme Görevlisi: Gerçekleştirme ile sürecini yürüten personeli,
Taşınır  Kontrol Yetkilisi: Taşınır kontrol işlerini yürüten personeli,
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Taşınır Kayıt Yetkilisi: Taşınır kayıt işlerini yürüten personeli,
Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.
Yönetmelik: Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ni ifade eder.
Temel İlkeler
MADDE-4 Kartal Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
1.Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
2.Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
3.Hesap verebilirlik, 
4. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
5. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
6. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
7. Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek.
8. Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak.
 9. Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.
10. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

 
 
Kuruluş:
MADDE-5 (1) Kartal Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 
26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları 
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 
2006/9806 sayılı Kararı gereğince kurulmuştur.
(2) Kartal Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden oluşur. 
Teşkilat:
MADDE 6-(1) Kartal Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bir Müdür ile mer'i 
norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Teşkilat yapısı aşağıdaki şekildedir.
 Müdür
 Alt Birim Sorumlusu
Gerçekleştirme Görevlisi: Gerçekleştirme ile sürecini yürüten personeli,
Taşınır  Kontrol Yetkilisi: Taşınır kontrol işlerini yürüten personeli,
Taşınır Kayıt Yetkilisi: Taşınır kayıt işlerini yürüten personeli,
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Kontrol Mühendisi(teknik eleman) 
Büro Elemanları
Kontrol  Sorumlusu
Bölge Çavuşları  
Konteynır Tamir ve Bakım 
İşçiler
 
 
 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
MADDE-7 Kartal Belediye Başkanlığı'nın amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan 
mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının 
emir ve direktifleri doğrultusunda; Kartal Belediye'si sınırlan içerisinde sağlıklı bir yaşam, 
temiz bir çevre oluşturulabilmesi için; Kartal Belediye'si sınırları içerisindeki meydana konut 
ve iş yerlerinden kaynaklanan evsel katı atıklar/çöpler ile ilgili olarak toplama, taşıma 
faaliyetlerin/işlemlerinin aksatmaksızın yürütülmesini sağlamaktan, Pazaryerlerinin 
süpürülmesi ve yıkanmasından, doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmaktan, çevre 
sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmekten, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve 
sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve bu alanlar ile okulların, 
hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması çöp alım yerlerinin temizliği ile 
bu çöplerin Büyükşehir Belediyesinin göstereceği çöp imha sahasına taşınması ve ana 
caddelerdeki bordur taşlarının boyanmasından, gerekli görülen yerlerin yıkanmasından ve yaz 
aylarında tozlanmaya karşı ıslatılmasından, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları 
yapmak ve desteklemekten, belediyenin ekonomik olma politikası doğrultusunda geri 
dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geçirmek için 
ilgili müdürlerle koordineli çalışmaktan;  sorumludur.
Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi 
altında ilgili mer'i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:
Temizlik İşleri Birimi
1. Belediye sınırlan içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin 
yapılmasına, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
2. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi, 
cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara 
yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın 
bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek 
sonuçlandırılmasını sağlamak,
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3. Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve 
işlemlerinin takip edilmesi, sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip 
edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak,
4.Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin 
zamanında temin edilmesini sağlamak,
5.Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin 
süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenilen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve 
saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 
sağlamak,
6.İlçe içerisindeki Pazaryerlerinin yıkanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip 
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
7. Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması 
çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 
sağlamak,
8. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek 
şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak,
9. İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, deniz yüzeyi ve sahil kenarında oluşan atık 
çöpleri temizleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 
sağlamak,
10. Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, 
kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanması ve kullanılabilir durumda 
olanların ihtiyaç sahiplerine verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak,
11. İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamak,
12. Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
13. Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, 
önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve 
takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
14. İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyaların ve hak edişlerinin takip 
edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması 
işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
15. Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
16. Başkanlığın talimatlarına uygun Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların temizliğinin 
yapılmasını sağlamak,
17. 15.10.2012 Tarih ve Karar No:20.12.139 Belediye Meclis Kararında belirtilen; konut ve 
işyeri inşaat proje ruhsatlandırma aşamasında, inşaatı devam eden, bitmek üzere olan veya 
iskân aşamasında olan; her elli (50) bağımsız (daire-işyeri) bölümlü yapılarda bir adet yer altı 
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konteynırını ilgilisine tesis ettirilmesi, ayrıca elli dairenin altındaki yerlere ait site ve binalarda 
evsel katı atık (çöp konteynırı) için kaldırımın dışında kendi parseli içinde bir yer 
oluşturulacak şekilde bir bölüm yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli proje 
geliştirmek, araştırma yapmak, ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak, projenin 
uygulanmasının takibini yapmak.
18. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek doğrudan, telefon ya da Mavi Masaya gelen 
şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli 
cevapların verilmesini sağlamak,
19. Belediye sınırları içerisinde kullanılmakta olan konteynerlerın bakım, onarım satım 
alınması yada üretilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için proje ve araştırmalarda 
bulunmak.
20. İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm 
alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak.
21. Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için 
yöntemler araştırmak ve uygulamak,
22. Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması 
ve ilaçlanmasını sağlamak,
23. Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi 
tutmak,
24. Çöp gününden önce zamansız çıkarılan çöpleri acil çöp ekibiyle toplamak, çöplerin ilan 
edilen zamanda çıkartılması için bilinçlendirme çalışması yapmak, önleyici tedbirler almak,
alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,
25. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler 
sunmak, verilen kararları uygulamak,
26. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra 
edilmesini sağlamak,

Personelin Görevleri ve Sorumlulukları
MADDE-8 Bu yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, 
mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının 
onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa 
ederler:
Müdürün Sorumluluğu: Temizlik İşleri Müdürü; kendisine verilen görevleri  yasal 
mevzuatlara uygun olarak, zamanında yapmak ve neticelendirmek hususunda doğrudan 
Belediye Başkanı'na ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.

Müdürün Görev ve Yetkileri:
1.)Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi 
altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, 
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gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin 
yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,
2.)Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede 
bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, 
genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
3.)Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, 
programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
4.)Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele 
açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,
5.)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. 
Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik 
tedbirleri alır,
6.)Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde 
sonuçlandırmak üzere planlar,
7.)Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve 
teçhizatın planlamasını yapar,
8.)Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında 
ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında 
zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
9.)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet 
planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, 
Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,
10.)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere 
eğitim planlamasını yapar,
11.)Başkanın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, 
organizasyon içindeki konumların üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri 
hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,
12.)Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut 
organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu 
organize eder,
13.)Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını 
amir vasıtasıyla İnsan kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
14.)Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif 
eder,
15.)Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu 
görevleri benimsetir,
16.)Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve 
sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
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17.)İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
18.)Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yetki delegasyonunu 
yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,
19.)Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, 
Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,
20.)Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet 
verir ve görevlerini taksim eder,
21.)İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, 
emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte 
belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
22.)Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün 
konularda bilgisini devamlı arttırır,
23.)Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 
metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol 
eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneriler ve teklifleri, bir üst amirinin 
görüşüne sunar,
24.)Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde 
yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki 
yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,
25.)Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,
26.)Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,
27.)Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir 
yardımcıyı yerleştirir,
28.)Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde 
ve süratle ulaştırılmasını sağlar,
29.)Faaliyeti için amirlerince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. 
Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak 
raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
1.1) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek 
meseleleri halleder,
1.2)Kendisine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onlarında 
Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
1.3)Müdürlüğündeki astlarının diğer müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve 
koordinasyonu sağlar,
1.4)Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı 
olmaya teşvik eder,
1.5)Personelin çalışma şevkini kıran ve verimliliklerini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi 
imkânları ile bertaraf edebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, süt kademelerce 
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alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine 
müracaat eder,
1.6)Müdürlük ve personelin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını 
en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak 
Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş 
alışverişinde bulunur,
1.7)Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,
1.8)Emirlerine kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,
1.9)Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden 
düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin 
emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
1.10)Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,
1.11)Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması 
sorumluluğunu üstlenir,
1.12)Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,
1.13)Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
1.14)Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
1.15)Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini 
sağlar,
1.16)Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model 
oluşturur,
1.17)Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı 
geçirmeyen periyotlarla kontrol eder,
1.18)Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapanların sebeplerini araştırır, düzeltici 
ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
1.19)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 
tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza 
edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini 
kaybeden evrakın kabul edilmiş usullere göre imha eder.
1.20)Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek 
ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir.gerektiğinde bu 
bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
1.21)Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde 
yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir 
üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
1.22)Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati 
gösterir,

Evrak Tarih ve Sayısı: 17/03/2017-E.8167

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI 
TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2017/36
KARAR TARİHİ : 08/03/2017

9

1.23)Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer'i mevzuat ve amirinin 
talimatlarına göre yerine getirir,
1.24)Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin 
biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, 
denetlemesini ve raporlanmasını sağlar,
1.25)Temizlik hizmetleriyle ilgili taleplerini karşılanması hususunda gerekli 
görevlendirmeleri yapar,
1.26)Temizlik uygulamalarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınmasını 
sağlar,
1.27)Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını 
sağlar,
1.28)Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve gizli sicil 
raporlarını tanzim eder,
1.29)Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin çalışmalarını 
organize eder,
1.1.1)Personelin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli 
tedbirler alır,
1.1.2)Mündürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü 
teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,
1.1.3)Harcama yetkisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını 
sağlar,
1.1.4)Belediye'nin amaçlan, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite 
politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır,
1.1.5)Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer'i ihale mevzuatı 
çerçevesinde yapılmasını sağlar,
1.1.6)Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek 
için üstlerin onayına sunar,
1.1.7)Müdürlüğün görev alanıyla ilgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine 
ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlar,
1.1.8)Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmalar yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler 
sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlar,
1.1.9)Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
1.1.10)Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak 
amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması 
mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişiler usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,
1.1.11) Çalışanların tabi olduğu mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini 
yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,
1.1.12) Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırır,
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1.1.13) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı 
sağlar,
1.1.14) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı 
sağlar,
1.1.15) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın 
gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları 
belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
1.1.16) Mer'i mevzuatın öngörüldüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra 
edilmesini sağlar,
 
Diğer Personel
Harcama Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları:
Bütçede ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama 
yetkilisidir. Harcama yetkilileri, bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme 
belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise  tahsis edilen  ödenek tutarında harcama 
yapabilir. 
Gerçekleştirme Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları: 
Gerçekleştirme Görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin 
alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli 
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. Birimin mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yaparak, temin edilmesini 
sağlar.

Alt Birim Sorumlusu Görev ve Sorumlulukları:
Alt Birim Sorumlusu, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, 
yönetmelikler, tüzükler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin 
emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak 
yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

Taşınır  Kontrol Yetkilisi:
 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 
korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 
yapmak ve yaptırmak.
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Malzeme ihtiyaç planlamasının yapmak. Görevi ile ilgili süreçleri Kartal Belediyesi Kalite 
Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun 
olarak yürütmek.
Taşınır Kayıt Yetkilisi:
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 
göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 
verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.Görevi 
ile ilgili süreçleri Kartal Belediyesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 
çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

Kontrol Mühendisi (teknik eleman):
Çöp toplama işinde çalışan araç ve personelin takibini yapmak,
4734 sayılı kamu ihale kanununun hizmet alımlarına uygun olarak ihale alt yapısı oluşturur.
Yapılan kontrollere göre hakedişleri yapar. Sözleşmeye göre yapılan işlere ait tutanakları 
tutar. Sözleşme gereği kesin hakedişi yapar. Müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
 
Kontrol  Sorumlusu:
Bölgelerin ( Mahalle,Cadde,Sokak vs.) temizliği ve çöplerin alınması konusunda plan ve 
program yapar ; programın işleyişini takip eder.
İşleyişte görülen aksamaları rapor ederek çözümü için gerekli tedbirleri alma konusunda da 
çalışmalar yapar.Bunları Temizlik İşleri Müdürüne bildirir.
Halktan gelen şikayetleri en iyi şekilde değerlendirir.Müdürlüğümüzle ilgili ise problemlerin 
çözümü için çalışır , değilse ilgili birimlere yönlendirir. Toplu çalışma programlarını planlar 
ve takip eder. Personelin çalışmalarını takip eder , görülen hata ve yanlışları rapor eder 
düzeltilmesi konusunda ilgilileri uyarır. Temizlik İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri 
yerine getirir.

Bölge Çavuşları : 
Sorumlu olduğu bölgenin temizlenmesi için gerekli incelemeleri yapar ve  işçileri 
yönlendirerek bölgenin temizlenmesini sağlar. Bölgesinde çöp alımıyla ilgili aksaklıkları 
Kontrol eder. Bölgesinde bozuk olan konteynırları amirine rapor eder. Sorumlularına  bildir. 
Çevreye atılan molozları bölgesindeki zabıta elemanlarına  bildirir.Sorumlu olduğu işçilerin 
mesai saatlerine uymalarını sağlamak,  Sorumlu olduğu işçilerin kılık-kıyafetinin düzgün 
olmasını  sağlamak, Sorumlu olduğu bölgede Belediye hizmetleriyle ilgili her  türlü aksaklığı 
Kontrol Sorumlularına bildirmek, Temizlik İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine 
getirir.
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Konteynır Tamir ve Bakım Ekibi:
Bölge bulunan eski ve tamir edilmesi gereken konteynırları toplayıp tamir atölyesine 
getirmek, Tamir edilen konteynırları boyamak. Tamir edilen konteynırları alındıkları adreslere 
iade etmek.

Büro Elemanları:
İşçilerin günlük puantajını tutmak Vizite kağıdı ( çalışan işçilere günlük , altı aylık ) vermek,
Evrak kayıt , ( Gelen-Giden ) Müdürlükler arası ve dış yazışmalar , 
Santral gelen ( Müdürlüğümüze gelen temizlik, çöp, moloz, konteynır v.s) şikayetleri almak 
ve ilgililerine iletmek. 
Depo giriş-çıkış ve yazışmalarını yapmak ,  Koruyucu eşya alımı ve dağıtımını yapmak ( 
Yazlık-kışlık-çizme-yağmurluk v.s.) İşçilerin yıllık istihaklarının dağıtımını yapmak ( Kaban-
havlu-sabun v.s.) Evrak takibi. Temizlik İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine 
getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 
 
Yürürlük
MADDE-9 Bu Yönetmelik hükümleri; Kartal Belediye Meclisi'nce onandıktan sonra  
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE-10 Bu yönetmelik Hükümlerini Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü yürütür.  
 
 
Hukuk Komisyonu'nun 07.03.2017 tarih, 19 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL;KONUNUN ÖZÜ: Temizlik İşleri 
Müdürlüğünden gelen; Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili madde komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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SONUÇ    :                                                                                                                         
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk 
Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Hüseyin 
KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, Müjdat 
KEÇELİ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, 
Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin 
BEKTAŞ ve Halil KOYUN'un Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2017/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 08.03.2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE 
 OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ
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OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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