T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
Müdürlüğümüz, ilçemiz sınırları içerisinde yaşam kalitesini yükseltebilmek için;
mikroorganizmalardan arındırılmış, yaşanabilir, güvenli ve hijyenik bir ortam yaratılmasını,
bulaşıcı hastalık benzerlerinin yayılmasını önleyerek, bakteri ve mikropların transfer
riskini en aza indirgenmesini sağlar.
FAALİYET ALANI
İlgili mevzuatlar gereği Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde
Karşıyaka Belediyesi’nin sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre
oluşturabilmesi için;
 Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi
işlemlerinin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılması,
 Belediye sınırları içinde bulunan çöplerin toplanmasını, çöp toplama alanlarına
nakil edilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması veya yüklenici firmalara
yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma planı ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın
bu plan dahilinde çalışmalarını sürdürmesinin kontrol edilmesi ve sonuçlandırılmasının
sağlanması,
 Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve
işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve
şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi,
 Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve
belgelerin zamanında temin edilmesi,
 Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve dezenfeksiyon
sokak/caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen
programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin kontrolü ve sonuçlandırılması,
 İlçe içerisindeki Pazaryerlerinin yıkanması ve dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolü
ve sonuçlandırılması,
 Hastaneler, okullar, askeri bölgeler evler, işyerleri, Pazaryerlerinin çöplerinin
toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesi, kontrol ve takibinin yapılarak
sonuçlandırılması,
 Çöp toplama işleminin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini
engellemeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli programlama işlemlerinin yapılması,
kontrol ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması,
 Kurban Bayramından sonra kurban kesim yerinin temizlenmesinin sağlanması,
 Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit
edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerin kontrol ve
takibinin yapılarak sonuçlandırılması,
 İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak
endişelerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde, yüklenici firmaya cezai
müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılması,
 Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporlarının hazırlanması,
 Yürütülen faaliyetlerle ilgili gerek doğrudan ve gerekse de iletişim merkezine gelen
şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli
cevapların verilmesi,

T.C. Karşıyaka Belediyesi
Bahriye Üçok Bulvarı No: 5 Karşıyaka / İZMİR
444 1 575 / 0232 399 40 00
www.karsiyaka.bel.tr

Sayfa 1

T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yetkili müdürlükle işbirliği içerisinde çöp konteynırı ile birimde kullanılmakta olan
makinelerin bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır üretilmesi
işlerinin yapılması
 İlçedeki meydan, cadde sokak kaldırım, yaya alanı ve Pazar kulanım alanları dahil
tüm alanların süpürülmesi, yıkanması, dezenfeksiyon yapılması, devamlı olarak temiz
tutulmasının sağlanması,
 Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması
için yöntemler araştırılması ve uygulanması,
 Günlük olarak göreve çıkan çöp araçlarının şantiyeye döndüklerinde çöp
haznelerinin yıkanmasını ve ilaçlanması,
 Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi
tutulmaları,
 Çöp gününden önce zamansız çıkarılan çöplerin acil çöp ekibiyle toplanması,
çöplerin ilan edilen zamanında çıkarılması için bilinçlendirme çalışmaları yapılması, önleyici
tedbirler alınması, alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasının
sağlanması,
 Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların yapılması, Başkan’a, Encümen’e,
Meclis’e teklifler sunulması ve verilen kararların uygulanması,
 Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlık’ça verilen görevlerin icra
edilmesi müdürlüğümüzün görevlerindendir.
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