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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 

             Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışması, Belediyenin genel teşkilat 

yapısı içindeki yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenler ve kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1-b bendi 

ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Belediyenin sınırları içerisindeki yer alan şehir 

planında sınırları gösterilen tüm mahallerdeki ana arterlerin, meydan, bulvar, park, sokak ve 

vb. Yerler ile tretuar kenarları ve gezi alanlarının süpürülme ve ilçemiz dahilinde kurulan 

semt pazarlarının temizliğinin yaptırılarak, yıkatılma işi ile 49 Mıntıkada çöp toplama ve 

naklinin yaptırılmasını sağlamaktır. Yönetmelikte ''Müdürlük'' olarak anılacaktır. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 23.03.1989 Tarih 01/53 Sayılı İl İdare kurulu kararı ile 

belediyemize devri yapılmıştır. Müdürlük 1989 yılında kurulmuştur. 

            Müdürlük teşkilat yapısı; 

            a)Temizlik İşleri Müdürü 

            b)Büro Sorumlusu  

c)Teşkilat Kontrolörü 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereği gerek belediyenin diğer 

birimleri ve gerekse ilçemiz diğer resmi kuruluşları ile koordineli olarak çalışır. 

 

Bağlılık 

                  MADDE 6 

                  Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak 

görev yapar. Müdürlüğe talimat verme yetkisi sadece Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 

Buca Belediye Başkanı’na aittir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7 

a)Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm evsel atıkların kaldırılması ve çöp 

toplama merkezine naklini gerçekleştirmek. 

b)İlçemizde bulunan cadde ve sokakların süpürülerek temiz tutulmasını sağlamak. 

c)İlçemizde kurulan pazar yerlerinin temizlenmesini sağlamak. 

ç)Ulusal bayram ve kutlamalarda kentin bayraklarla donatılmasını sağlamak. 

d)Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hastane, okul vb. kamu kuruluşlarının 

atıklarının toplanmasını sağlamak. 

e)Belediye alanının temiz tutulmasını sağlamak amacı ile gerekli önlemleri almak. 

f)Evsel atıkların, insan sağlığını tehdit etmeyen biçimde poşetlenerek, evden 

çıkartılması doğrultusunda halkı bilinçlendirmek. (Broşür, duyuru vb.) 

g)Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, 

çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına 

yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun 

olarak iş ve işlemleri yürütmek. 

ğ)Parkların temizliğini sağlamak. 

h)İhtiyaç duyulduğunda, açılış, temel atma vb. durumlarda, belediye sınırları içinde 

bayrak, kırlangıç, pankart vb. asılması ve toplanmasını sağlamak. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

a)Müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkisine sahip amirdir. 

b)Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.  

c)Gerek Başkanlık Makamınca, gerekse bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından 

verilen görevleri gerçekleştirmek. 

ç)Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya 

Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. 

d)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak sözlü ya 

da yazılı görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları 

gidermek. 

e)Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, 

varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, rapor, doğum, ölüm vb. konular 

ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek. 

f)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak; çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 

g)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak. 

ğ)Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun 

hazırlanmasını sağlamak. 

h)Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlamak. 

ı)Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm bölgenin ve yaşayan vatandaşların sağlıklarını 

direkt olarak ilgilendiren müdürlüğümüz görevleriyle ilgili olarak çevre sağlığına ve 

temizliğine en iyi şekilde hizmet üretmek. Vatandaşların talep ve şikâyetleri değerlendirilerek 

çözüm üretmek ve taleplerini karşılamak. 
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i)Büyükşehir ve ilçe belediyelerin Temizlik İşleri Müdürlükleri arasında Başkan adına 

koordinasyonu sağlamak. 

j)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet 

alımının yapılmasını sağlamak. 

k)Müdürlüğün, 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanununa göre tüm taşınır işlemlerinin 

yürütümünü sağlamak. 

   l)Müdürlükte bulunan memur, işçi ve şirket personeli ile ilgili iş ve işlemlerin 

yürütümünü sağlamak (puantaj, sevk, yıllık izin vb.) 

 

Personelin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla 

görevli evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu 

a)Müdüründen aldığı talimatlara göre hizmet üretmek. 

b)Personelin özlük işlemlerini düzenli olarak yürütülmesi. 

c)İş mevzuatını ve toplu iş sözleşmesi hükümlerini kanun ve nizamnamelerine göre 

uygulamak.  

ç)Evrak kayıt; takip-dağıtım; Dosyalama, arşivleme işlemlerini sağlıklı olarak 

yapılmasını sağlamak. 

d)Demirbaş işlerini ayniyat yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak ve 

denetlemek. 

e)İşçi personelin çalışma saatleri içinde işe gelmelerini ve çalışmalarını; bunların kılık 

kıyafetlerini denetlemek.  

 

Teşkilat Kontrolörünün görev, yetki ve sorumluluğu 

a)Çalışma saatleri içerisindeki tüm çalışmaları denetlemek ve kontrolünü sağlamak. 

b)Temizlik hizmetlerini ve çalışan işçileri denetlemek. 

c)Müdürlüğe gelen vatandaş isteklerini ve şikâyetleri en uygun şekilde çözüme 

ulaştırmak ve müdürlüğe bilgi vermek.  

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 10 

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. 

Müdürlük, Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme 

ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun dışında da belli 

konularla ile ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 11 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır.  

 

Yürütme 

MADDE 12 

Bu Yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük  

MADDE 13 
                Bu yönetmelik; 5393 S.K.md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md.2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


