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Temizlik ��leri Müdürlü�ü Görev ve Çalı�ma Yönetmeli�i 
 

 
B�R�NC� BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
 

Amaç 
Madde 1-  Bu yönetmeli�in amacı, Avcılar Belediye Ba�kanlı�ı, Temizlik ��leri Müdürlü�ünün görev, yetki ve sorumlulukları 

ile esasları belirlemek ve uygulanmasını sa�lamaktır. 
 

Kapsam 
Madde 2-  Bu yönetmelik Avcılar Belediye Ba�kanlı�ı, Temizlik ��leri Müdürlü�ünün �lçe sınırları içerisinde temizlik 

faaliyetlerini düzenlemesi ve programlanması i�lerini kapsar. 
 
 

Hukuki Dayanak 
Madde 3-  Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine istinaden düzenlenmi�tir. 
 
 

Tanımlar 
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; 
 
Büyük�ehir Belediyesi :  �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ni 
Belediye   : Avcılar Belediyesi’ni 
Meclis     : Avcılar Belediye Ba�kanlı�ı Belediye Meclisi’ni 
�dare     : Avcılar Belediye Ba�kanlı�ı’nı 
Birim      : Temizlik ��leri Müdürlü�ü’nü 
Çalı�ma Bölgesi  : Denizkö�kler Mahallesi, Ambarlı Mahallesi, Merkez Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Ye�ilkent Mahallesi, 

Firuzköy Mahallesi, Tahtakale Mahallesi, Gümü�pala Mahallesi, Mustafa Kemalpa�a Mahallesi ve 
Üniversite Mahallesi ile Atıkların döküm yapıldı�ı sahalar ve bu sahalara gidi�, geli� yollarını 

Temizlik ��leri Müdürlü�ü : Çalı�ma bölgesi içerisinde bulunan köy ve mahallelerin evsel ve katı 
atıklarının toplanması ve nakli, tıbbi atıkların toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülüp 
temizlenmesi gibi programı kapsamındaki tüm çalı�maların izlenmesinden ve yıllık bütçe tekliflerinin 
geli�tirilmesinden sorumlu Belediye te�kilatını; 

Yüklenici   : Belediye adına evsel ve katı atıkların toplanması ve nakli ile cadde ve sokakların 
süpürülmesi gibi Temizlik ��leri Müdürlü�ü Sorumlulu�u altındaki i�leri ilgili kanunlarda yüklenen 
Belediye ile bu konuda sözle�me imzalayan sorumlu birimleri; 

Sözle�me   : �dareden mevcut kanunlar dahilinde satın aldıkları Mal; Makine, Ekipman, Hizmet ve 
�n�aat ��lerini sa�layan yükleniciyi ifade eder. 

 
 
 

�K�NC� BÖLÜM 
TE�K�LAT, BA�LILIK, TEMEL �LKELER, YETK� VE SORUMLULUKLAR 
 

Te�kilat 
Madde 5 - (1)  Temizlik ��leri Müdürlü�ünün te�kilat yapısı a�a�ıda belirtilen �ekildedir. 
 

a) Müdür 
b) �ef 
c) Memurlar 
d) ��çiler 
e) Sözle�meli Memur 
f) Di�er personel  

      
                                                         
Madde 6-  Temizlik ��leri Müdürlü�ü Belediye Kanununa dayanılarak kurulmu�, Belediye Ba�kanına (veya Ba�kanlık 

Makamının görevlendirdi�i Ba�kan Yardımcısına) ba�lı olarak çalı�maktadır. 
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Temel �lkeler 
Madde 7- Belediye sınırları içerisinde ana arterler, caddeler, sokaklar ve ara sokaklar, meydanlar, tretuarlar, bo� alanlar, 

sahiller, semt Pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizli�ini, ikametgâh olarak kullanılan bina ve apartmanlar, i� 
yerleri, özel ve kamu binaları, di�er alanlarda mevcut çöplerin düzenlenen bir program çerçevesinde 
toplanmasını ve toplanan çöplerin naklini sa�lar, çevrenin temiz ve sa�lıklı olmasını yürütür. 

 
 

Yetki Ve Sorumluluklar 
 
Görevin Tatbiki �ekli; 

1. Cadde ve Sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi. 
2. Cadde ve Sokakların yıkanarak temizlenmesi. 
3. Çalı�ma bölgesinde çıkan Evsel-katı atıkların toplanması ve nakledilmesi. 
4. Konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi. 
5. Tıbbi atık kontrol yönetmeli�ine uygun kurulu�ların atıklarının toplanması, toplatılması ve belirlenen yakma tesislerine nakli. 
6. Çalı�an personele araç-gereç temini. 
7. Yasal olmayan �ekilde yapı�tırılan ilanlarının sökülmesi. 
8. Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanması. 
9. Çevre gönüllüleri ile mahalle muhtarlıklarımızın talebi üzerine bölge genelinde bo� alan ve arsalarda yapılan mıntıka 

temizli�i, 
10. Otobüs duraklarının zemin temizli�i ile tretuar temizli�i ve tretuar bordur ta�larının sarı beyaza boyanması, 
11. �badet yerlerinin iç ve dı� temizli�i, 
12. Çöp konteynır noktalarının dizaynı, parklanmayı engelleyecek tedbir ile mevcut çöp konteynerlerin bakım ve onarımı ile 

boyanması, 
13. Su tankerlerinin (yıkama aracı) programlandırma çalı�ması, 
14. Okulların, okul öncesi ve ö�retim süresince her türlü temizlik konusunda, �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü ile koordineli ve okul 

idarelerinin talepleri do�rultusunda yapılan çalı�malar. 
15. Sahipsiz arsaların temizli�inin yapılması 
16. Temizlik ��leri ile ilgili olarak yapılan ihalelerin sözle�melerindeki i�lerin yasalara göre yaptırılması ve denetlenmesi; aylık 

hakedi�lerin düzenlenmesini sa�lamak. 
17. ��lerin yürütülmesinden Temizlik ��leri Müdürü, Temizlik ��leri �efi, Temizlik ��leri Memurları sorumludur. 
18. Müdürlük konusu ile ilgili plan, projeler hazırlar veya hazırlatır, ba�kanlı�a onaylatır. 
19. Konusu ile ilgili yıllık çalı�ma raporu hazırlar. 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MÜDÜRLÜ�ÜN KURULU�U, ORGAN�ZASYON �EMASI, PERSONEL�N N�TEL�KLER� VE GÖREVLER� 
 
Madde 8  Personelin Görevleri: 
 
Temizlik ��leri Müdürü Temizlik ��leri Müdürlü�ünün çalı�malarını ve faaliyetlerini gözetmek, denetlemek, personeli e�itmek, 

Belediye Ba�kanlı�ı ve di�er birimlerle koordineyi sa�lamak, hizmet verimini artırmak için yeni plan ve 
programlar hazırlamak; bu itibarla organizasyonu tesis ve temin etmek, kurulu�larına ait her türlü 
tedbiri almak ve aldırtmakla yetkili ve sorumludur.Müdürlük bünyesinde görev yapan memur ve i�çi 
personellerin ilçenin temizli�i konusundaki çalı�malarını sa�lıklı ve düzenli yürütülmesi için kontrol eder, 
çalı�maların sa�lıklı olması için sık-sık denetimler yapar ve denetler. Uygulanılacak çalı�malarla ilgili 
hafta içi ve hafta sonu çalı�ma programlarını düzenler. Yapılan bu çalı�ma programlarını gruplar 
halinde personellerine toplantılarla bilgi mahiyetinde sunar. Çalı�malarla ilgili plan, proje hazırlar veya 
hazırlatır, konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlar. 

 
Temizlik ��leri Amiri Temizlik ��leri Amiri, müdür ile müdür muavininin emirleri do�rultusunda ilçenin temizlik plan ve 

programını yürütür, ayrıca ilçe genelinde mıntıka denetimlerini yapar. Müdürlük içi personel e�itimini, 
disiplinini, i� bölümü ve mahiyetindeki memur ve i�çi personellerin çalı�malarını kontrol eder ve 
denetler. 
Müdüriyet makamı tarafından vazife taksimi esasına göre Müdürlük adına hizmet eden her türlü 
denetim, gözetim, tefti� ve kontrolde bulunur, 
Hizmetin yapımı sırasında tespit olunan aksaklıklara bir istikamet vermek amacıyla müdüriyet 
makamıyla isti�arede bulunur; alınacak karara ve makam tarafından verilecek emre göre gere�ini 
aynen uygular ve uygulattır. Lüzumu halinde Müdürlük adına toplantılara 
katılır. Müdürlü�ün nizam ve intizamını gözetir. Müdürlük te�kilatı kapsamındaki memur ve 
müstahdemlerin vazifeye gidi�i ve geli�lerini izler. Müdürlü�ü ilgilendiren her türlü muamelatı denetler 
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ve tetkik ettirir. Müdürün bulunmadı�ı zamanlarda Müdürlü�e vekalet eder. Birime ba�lı her türlü 
temizlik faaliyetleri ile ilgili �ikayetleri mahallen tetkik ve tahkik eder, mahsuru yok eder veya ettirir.Yine 
Temizlik ��leri Müdürlü�ü adına yapılan 4734 sayılı Kamu ihale kanunu, 4735 Sayılı Kamu ihale 
Sözle�meleri kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılan di�er kanunlar ile 2886 devlet ihale kanunu 
maddelerine istinaden temin edilen her türlü alımlarda denetim ve kontrolü sa�lamak, bu kanunların 
ilgili maddelerinde Temizlik ��leri �efleri gözetiminde kontrol hizmetleri ile ilgili bölümlerinde belirlendi�i 
�ekilde i�leri neticelendirmektir. 

 
Temizlik ��leri �efi Müdürlük bünyesinde dı� görevle ilgili programları düzenler, büro içi düzeni sa�lar, müdürlük 

bünyesinde müdür, müdür muavini ve temizlik i�leri amirinin verece�i görev do�rultusunda çalı�ma 
yapar. Sorumlu oldu�unu Bölgenin denetimini yapar, kendisine tevdi edilen evrakların gere�ini 
yapar, �ehir içi temizlik i�inin günlük kontrolünün yapar, üstlerinden aldı�ı emir ve görevleri yerine 
getirir. Hizmet gere�i çalı�an i�çi personellerin bölgelerindeki görev yerinde denetimini sa�lar. ��çiba�ı 
ve i�çilerin çalı�ma programını hazırlar, hazırlanan bu programlar müdürlü�ün genel puantajlarına 
geçmesini sa�lar, tahakkuk a�amasına getirir, kontrolünü de yaparak ilgili birime gönderir. Ayrıca 
büro ilgili çalı�maların kapsamında olan memur ve i�çi personellerin senelik izin, sosyal izin, mazeret 
izni, yasal gere�i olan benzeri hizmetlerin yürütülmesinde gerekli çalı�mayı yapar. 

 
Puantörlük Müdürlük bünyesinde hizmet gere�i çalı�an i�çi personellerin hafta içi günlük, hafta sonu mesai 

çalı�maların takibini yapan takip memuruna yardımcı olur, mevcut  çalı�maların puantaj defterine 
geçmesini sa�lar. Büro içi her türlü hizmet gere�i yapılan evrakların düzenlenmesi (vizite ka�ıdı, sa�lık 
karnesi) gibi çalı�malardan sorumlu olup, hizmet eder. 
Ayrıca; Yazı i�leri ile ilgili bilcümle evrakları yazı�ma talimatına uygun ve do�ru yazmak, gere�i halinde 
kendilerine tevdi edilecek di�er büro i�lerini yapmak, gizlili�i gerektiren yazılar üzerinde son derece 
ketum davranmak, gelen ve giden evrakların ilgili defterlerini tereddüt’e mahal bırakmayacak 
�ekilde kayıt altına alınmak, kayıtları yapılmı� evrakların gününde ilgili birimlere sevk edilmesini 
sa�lamak, müspette evrakların dosyalanması ve dosya tanzimini yapmak, kendine teslim edilen 
evrakların muhafaza edilmesini sa�lamak, ilgililerince talep edildi�inde dosyasından alınan evrakların 
maksat hasıl olduktan sonra tekrar dosyasına konulmasını takip ve temin etmek, gizlilik derecesine 
havi evraklar üzerinde ne suretle olursa olsun bir kimseye if�aatta bulunmamakla görevli ve 
sorumludur. 

 
Ambar Memuru Temizlik ��leri Müdürlü�ü bünyesinde hizmet gere�i alınan tüm malzemelerin teslim alınmasında ve 

da�ıtılmasında çalı�an personellerin koruyucu malzemeleri alım ve da�ıtımını, büro �efi gözetim ve 
denetiminde yapar. Ayrıca, hizmet gere�i kullanılan sarf malzemelerin (çalı süpürgesi, kürek, çatal, 
saplar, konteyner, konteyner tekerle�i, sızı sabun, i�çilerin giyim ve koruyucu malzemesi, temizlik 
malzemesi) takibini ihtiyacını belirler, talep listelerini hazırlar, yasa gere�i alınan bu malzemelerin 
hizmet gere�i kullanılmasını takip eder, verilen malzemelerin usul ve yönetmeli�e göre liste 
düzenleyerek da�ıtımı ile geri kalan malzemenin bulundu�u yerde muhafazasını sa�lar. 

 

Yürürlük 
Madde 9- Bu Yönetmelik Avcılar Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlü�e girer. 
 

Yürütme 
Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Ba�kanı ve Birim Müdürü yürütür. 


