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GENELGETEKqE
5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi b bendi uyannca Belediyeler Ydnetnelik
grkarmak ile yetkilendidlmi gir.

Bu ydnetuelilq Bolu ili Bolu Belediyesi femizlik igleri Modiirlafii' nfln gdrev, yetki
ve sorumluluklanm, galryma usul ve esaslanm, t$gkilat yaprsrm, hukuki stiltiisiinii belirlemek
ve hizrnetlerin daha etkin ve verimli yiirutulmesi{i saplamak amacryla hazrlanmrgtrr.
I
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BOLUil,i
BOLU BELEDiYESi

TEMiz LiK isLERi Mi}DURLUGU
cOREV, yETKi vE SoRUMLTJLTJKLART ir,n qar,rgua usuI, .trE EsAsLARTNA
DAiR YONETvrnr.ix

ninixcin0r,tiu
Amag, Kapsam, Dayana\ Tanlmlar ve ilkeler
Amag

MADDE 1 - Bu ydnetmelilin arnacr Temizlik igleri Miidiirliilii teqkilat yaprsrn, hukuki
statUsUnii, grirev, yetki ve sorumluluklanyla, gahgma usul ve esaslanm belirleyerek
hizmetlerinin daha etkin ve verimli yiiriittilmesin sallamaktrr.

Kapsam

MADDE

2-

Bu ydnetmelik Temizlik igleri Miidiirliifii' niin; hukuki statiisiinii, g6rev, yetki
ve sorumluluklarr ile gahgma usul ve esaslanm kapsar.
Dayanak

MADDE 3- Bu y<inetmehk, 0310712005 tarihli ve 5393 sayrh Belediye Kanununun l5/b
maddesine dayamlarak hazrlamlstrr.
Bailayrcrhk
MADDE 4- Bolu Belediye Bagkanhpr biinyesindeki ilgili Mtdiirliikler g6rev alamna giren iq
ve iqlemlerde ilgili mevzuat htikiimlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup,
bu ydnetmelik hiiktimleri ile bafhdrlar.
Tanrmlar
MADDE 5- Bu ydnetmelikte

a)
b)

gegen

c)

Bagkan: Bolu Belediye Bagkam' m
BaSkan Yardrmcrsr: Bolu Belediyesi Temizlik igleri Mtidiirlii!{i' ntin balh bulundugu
Baqkan Yardrmcrsr' m,
Baqkanhk Makamr: Bolu Belediyesi Bagkanlk Makamr' m,

g)

Belediye: Bolu Belediyesi' ni.
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d) Birim: Bolu Belediyesi Temizlik igleri Miidiiriiigt Birimlerini,
e)

Birim Sorumlusu: Bolu Belediyesi Temizlik iqleri Miidilrliilii Birim Sorumlularrnr,

0 Bdliim

:

Bolu Belediyesi Temizlik Igleri Miidiirliigii Bdliimlerini,

g) B6liim Sorumlusu: Bolu Belediyesi Temizlik Igleri

Mtidtirliilii Bdliim Sorumlulanm,

!) Enciimen: Bolu Belediye Bagkanllr Enciimeni' ni,
h) Meclis: Bolu Belediye Baqkanhgr
r)

Meclisi' ni,

Miidiirliik: Bolu Belediyesi Temizlik Igleri Miidiirliilii' nii
ifade eder.

iriNci n0r,tinr
Kurulug, Organizasyon ve Personel Yaplsl
Kurulug
MADDE 6- Bolu Belediyesi Temizlik Igleri Miidiirliilii 27 /02/2007 tarihii Resmi Gazete' de
yaynlanarak yiiriirliile giren Belediye ve Bagh Kuruluglan ile Mahalli idari Birlikleri Norm
Kadro ilke ve Standartlanna Dair Ydnetmelik gerepince Bolu Belediye Meclisi' nin
12104/20II tarih ve IL Birlegim 133. No lu Karan ile kurulmugtur.
Organizasyon Yaplsl

MADDE 7- (1) Temizlik i$leri Miidiirliigii; iist ydnetici olarak Belediye Bagkamna veya
Baqkamn gdrevlendirdili ve yetki verdigi Bagkan Yardrmcrsma bagh olarak gahgmalarrm
siirdiiriir.

(2) Miidiirliigiin organizasyon gemasrndaki yatay ve dikey hiyerargik yaprlanma; miidilrtin
teklifi, ilgili bagkan yardrmcrslnrn uygrln gdriifti ve Belediye Bagkanrnrn onayryla olugur ve
(3) Belediye Bagkanr organizasyon yaprsml re' sen deligtirmeye yetkilidir.

(4) Temizlik igleri Miidiir hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yaprsr, gahgtrrrlacak
personel dalrhmr ve yaprlacak iglerle ilgili diizenlemeleri ve iqlemleri mevzuat gergevesinde
yapar.

Personel Yaprsl

MADDE

8- Miidiirliikte

Bolu Belediyesi norm kadro standartlanna uygun nitelik ve sayrda
memur, gegici iqgi, kadrolu iqgi, sdzlegmeli personel ve hizmet safin alma yoluyla gahgtrnlan
personel gdrev yapar.
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UgixcUnolUu
Giirev, Yetki ve Sorumluluklar

MiidiirliiIiin Giirevleri
Madde 9- Miidthliigiin g6revleri agagrda belirtildili gibidir.

1. Miidiirliifiin faaliyet

konulanna iligkin mevzuatl takip etmek ve mevzuatln gereklerini
siiresi igerisinde yerine getirmek.
2. Miidiirliili.in diler idareler nezdinde takibi gereken ig ve iqlemlerini yiiriitmek ve
sonuglandrrmak.
3. Stratejik plana, yrlhk performans programlna, yatlnm programrna ve miidiirltik
biitgesine uygun olarak gahgmalanm yiiriitmek.
4. Miidtirliile gelen yazr ve dilekgeleri siiresi igerisinde cevaplamak, 3071 sayL kanun
geregi; dilekge yoluyla yaprlan baqvurulara 30 gtin iginde yazrh bilgi vermek, iglem
safahatrnln duyurulmasr halinde alman sonucu aynca bildirmek.
5. Bolu Belediyesi ig Kontrol Eylem Planmdaki g<irev ve sorumluluklann yerine
getirilmesi iqin gerekli gahqmalan yapmak.
6. Bagkan ya da ilgili Bagkan Yardrmcrsrmn bilgisi ve onayryla, 4982 sayh Bilgi Edinme
Hakkr Kanunu gergevesinde, istisnalar drgrndaki bilgi ve belgeleri bagvuru sahibinin
bilgisine sunmak.
7. 4734 sayth Kamu Ihale Kanunu kapsamrnda; Miidiirliiliin ihtiyacr olan her tiirlii mal
ahmr, hizmet ahmr ile yaprm iqlerini ihale yolu ile gergeklegtirmek, hak ediqlerini
diizenlemek, kabullerini yaparak sonuglandrrmak.
8. Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalanm belirlemek, amaqlarrnr
oluqturmak, kabullerini yaparak sonuglandtrmak.
9. Miidiiriiikqe yaprlan iglemlerin kayrtlarrnrn tutulmasrnr sa[lamak. Gerektilinde bunlal
argivlenmesini, korunmasrm ve muhafazasmr saflamak.
10. Gerektilinde Belediyenin diger birimleri ile resmi kurum ve kuruluqlarla ilgili meslek
odalarr ile ihale siirecindeki ilgililerle yazrgmalar yapmak.
11. Miidiirliiliin gdrev alanrna giren konularla ilgili olarak; Bolu Belediyesi resmi web
sitesinde (www.bolu.bel.tr) yayrnlanmak iizere Bilgi iglem Miidiirliigi.ine fotograf,
video ve yazrh olarak veri akrgr saflamak.
12. Evsel katr ahklan toplanmak ve nakledilmesini saglamak.
13. Metal gdp konteymr ve yer altr g6p konteymr noktalanm belirlemek.
14. Q6p konteymrlannrn bakrm ve onanmrnl yapmak.
15. Konteynrrlann yrkanmasrnr ve dezenfekte edilmesini saglamak.
16. Qdp ve stpriintii kawamtna girmeyen g6p araglan tarafindan toplanmayan koltuk,
kanepe, karyola, dolap, buzdolabr vb. eski ev egyalanm toplamak.
17. Belediye srmrlan igerisindeki ambalaj atrklannl toplamak veya toplattrrmak ve
denetimlerini vaomak.
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18. Belediye smrrlan igerisindeki cam atrklanru toplamak veya toplattrrmak.
19. Belediye srmrlan igerisindeki

bitkisel atrk yallarr toplamak veya toplattrrmak bitkisel

atrk ya! grkartan igletmelerde denetim yapmak.
20. ilimiz ve miicavir alandaki pilleri toplamak veya toplattrrmak ve bertaraf mt saElamak.
21. ilimiz Merkez ilge halkrmn gevre temizligi duyarhhlrm arftrracak efitim programlan
yapmak, bu amaca uygun ilan, pankart, brogir gibi gahgmalar yapmak ve desteklemek.
22.

Belediye srmrlan igerisinde temizlik gahgmalanrun aksamadan yiirttiilmesi

iglemlerinin yaprlmasrnr, kontrol ve takip edilerek sonuglandurlmaslm sallamak.
23. Belediye srmrlan igerisindeki gdplerin toplanmasr, Q6p toplama alanlanna
nakledilmesi, cadde ve sokaklann siipiinilmesi, yrkaamasr iglerinin yaprlmasr ve/veya
yiiklenici firmalara yaptmlmasr, bu amaca iliqkin gahgma plan ve programlnln

belirlenmesi, yiiklenici firmamn

bu plan dahilinde gah$malannr siirdiirmesi

iglemlerinin yaprlmasrnr, kontrol ve takip edilerek sonuglandrnlmasrnr saflamak.
24. Trbbi atrklarrn toplanmast, ta$mmasr ve bertaraf lnt sallamak ve kontrollerini yapmak,
Halkrn gevre bilincini geligtirmek, gevreye duyarh davranmalarrnr saglamak amacr ile
galqmalar yapmak.
25. Qevre

kirlilili

oluqturan atrklann kaynalrnda azaltrlmasr, delerlendirilmesi, sag|k| bir
bigimde imhasr igin gerekli galqmalan )'apmak ve desteklemek.

26. Belediye srmrlarr iginde kaynalrnda ayrl$hrma y6ntemi ile evsel ve ambalaj atrklanmn,

halka ilan edilen program dahilinde olmak iizere diizenli toplanmasrnr sallamak,
27. Kaynaprnda ayn$trma sistemine uymayan ( Kaynagrnda alrl$trrma yapmayan ilgililer
hakkrnda) ya da halka ilan edilmig olan toplama giin ve saatleri drgrnda evsel, ambalaj

ya da difier atrklan

grkaranl

aru 5326 sayrh Kabahatler Kanununun 32. Maddesi

hiikmiince iqlem yapmak.

Personelin Giirevleri

Madde 10- Bu ydnetmelilin 9. Maddesinde belirtilen temel gdrev, yetki ve sorumluluklan,
mer' i mevzuat ve Belediye Bagkam' nrn velveya gdrevlendirdigi Bagkan yardrmcrsrnrn
onayryla g6rev pozisyonlan belirlenir. Bu baglamda istihdam edilenler belirtilen gdrevleri ifa
ederler:
(

1) Temizlik iqleri MiidtiLrii

Miidiirliik biinyesinde gdrev yapan Miidtir' iin gdrevleri

l- Miidi.irliik gahfmalannl yasal

agagrda

belirtildigi gibidir.

mevzuata uygun olarak yiiriitmek, her tiirlii yasal
mevzuat depiqikliklerinde Miidiirliik gahqmalanm yeniden diizenlemek ve gahganlarrn
yasal mevzuata ve degigikliklere ulum sallamasrnr temin etmek.
Miidiirliik adrna yaprlacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi
srfatryla gerekli iglemleri yapmak.
Mtidtirliigiin Gcirev ve Qahgma Ydnetmeli!i hazrrhk gahqmalanru yiir0tmek.
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Miidtirliik gahgmalan ile ilgili gerek duyuldulu takdirde; ydnetmelikler ve ydnergeler

5-

hanrlay ar ak uygulamaya koymak
Miidiirliiliin gahgma programlanm (gtiLnliik, haftahk, ayhk ve yrlhk) hazrrlamak ve
siirekli giincel halde bulundurmak.

6- Miidiirliik Argivi' nin olugturulmasr ve muhafazasrnr temin etmek.
7- Miidiirliigiine ait Tagrnrrlarla ilgili olarak Tagrnrr Kayrt ve Kontrol

Yetkilisinin

gdrevlendirilmesi ve Tagrnrr Kayrt iglemlerinin yiiri.itiilmesini saglamak.
8- Miidiirliile kayrth her tiirlii Tagrmr ve Tagrnmaz mallann iyi kullanrlmasrnr ve
korunmasrnr saflamak.
iq giivenliginin ilgili ydnetmelik ve prosedi.irlere uygun olarak sallanmasr igin her
tiirlii dnlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini saflamak.
10- Belediyenin Stratejik Plam' mn ve Stratejik Planda yer alan performans hedef ve
gdstergelerinin hazrrlanmasrna katkrda bulunmak.
1 1- Miidiirliigiin gahgmalannrn Stratejik Plan ve performans programrndaki hedeflerine
uygun olarak gergeklegtirilmesini sallamak.
12- Miidtrliigiin yrlhk Faaliyet Raporu'nun hazrrlanmasml saglamak.
13- Miidiirli1fiin yrlhk britge tekliflerini ve varsa yrlhk iicret tarifelerini hazrlamak.
14- Miidiirliifiin varsa yrlhk yatrnm programrm hazrrlamak.
15- Miidfulijgiin yazrgmalanmn yazl$ma kurallanna uygun srlresi iginde ve dogru bir
gekilde yaprlmasrm sallamak ile 1. Derece imza yetkilisi srfatryla paraflamak veya
imzalamak.

f-

16-

Miidtrliilrin ig ve iqlemleri ile ilgili ara$trma, soru$turma, denetim ve teftiglerde
Miidtrliiliin gahgmalarr hakkrnda bilgi ve belge vermek ile teftig ve denetim

raporlanmn gerelinin yaprlmasrnt sallamak.
17- Miidiirliile gelen evrakr incelemek, ilgilisine havale etmek, stiresi iginde gerelinin
yaprlmasrm ve cevaplandrnlmasrru saplamak.
18- Yaprlan gahgmalar hakkrnda Belediye Bagkam ve / veya ilgili Bagkan yardrmcrsrna
rapor vermek.
19- Baqkanhk Makamrndaa gelen gdrev ve talimatlarrn yaptrnlmasrm saglamak.
20- Diger Kamu Kurum ve Kurulugla' ile Vatandaglardaa gelen Miidiirliifi.in gahpma

alamyla

ilgili

talepleri

ve

gikayetleri delerlendirmek, sriresi iginde gerelinin

yaprlmasrm ve cevaplandrnlmasrm saflamak.
21- Miidrirliik gahgmalanmn egitim ihtiyaglarru tespit ermek ve ilgili yerlere bildirmek.
22- Mtdtirliile yeni gelen veya g6rev yeri depiqen personelin oryantasyon Egitimim
sa!lamak.
23- Disiplin

Amiri srfatryla miidiirliik personelinin disiplinle ilgili iglemlerinin yaprlmasrm

sa!lamak.

Mtidiirliik personelinin gahgma performanslarrru de[erlendirmek.
25- Miidtirliikteki personelin izin iglemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
26- Y6netimdeki personele g6rev vermek, yaptrklarr igleri denetlemek, gerektilinde
uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
27- Qahganlarrn iq koordinasyonunu ve motivasyonunu safilamak, gizli igsizlili 6nlemek
ve birim igi gahqma akrgrnr kontrol etmek.
24-
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Astlanndan gelen teklif, talep

ve

gikayetleri delerlendirerek gerekli gdrdiigii

hususlarda diizenlemeler ve iglemler yapmak.

ilimizin temizlili hususunda kontroliinii ve koordinasyonunu sallamak.
30- Temizlik elemanlanntn yaptrgr iglerin denetlenmesini saflamak.
31- Arazide denetimler sonucu giiriilen eksiklikleri, ilgili birimlere bildirerek gd,ziimiinii
29-

takip etmek.
32- Genel temizlile y6nelik her ttirlii problemi gdzmek, gerekli Kurum, Kurulug ve
yetkililerle igbirli!i halinde olmak.
33-

ilgili Kurumlar ile birlikte gewe elitimi ve temizlik gahgmalannr organize

etmek.

34- Denetim ekiplerinin sundulu raporlan incelemek ve gerekli yazrgmalann yaprlmasrm

sa!lamak.
35- Belediye srnrrlarr igerisinde gevre sorunlarr hakkrnda q<izi.in dnerileri geligtirmek.
36- Gerekli gdrdi.igii durumlarda yerinde incelemeler yapmak.
37-

BIME& CIMER ve Muhtarlik igleri Mtidiirltifii'nden gelen talepleri delerlendirmek
ve mevzuata uygun olarak g6zmek.

Miidiiriin Yetkileri
MADDE

1l -

Miidiirl[k biinyesinde g6rev yapan Mtdiiriin yetkileri

agagrda

belirtildigi gibidir.

a)

Miidiirli.ifii;

1-

Bagkanltk Makamrna, Belediyenin diler Miidtirliiklerine, Miidiirliiliin alt birimlerine
ve personeline kargr dofrudan;

2-

Belediyenin karar organlarrna, kamu kurum ve kuruluglarrna, meslek kuruluglaflra ve
gerektiginde gergek ve tiizel kiqilere kargr ise Bagkanhk Makamrnrn izni ve onayryla,
gahsen ya da evrak iizerindeki imzasryla temsil etmeye,

b)

Personeli, ekipmanr ve MiidriLrltigtrn sahip oldugu

bilgi kaynaklarr sevk ve

idare

etmeye,

c)
d)
e)

Btitge ddeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatl verrneye,
Gergeklegtirme giirevlilerini belirlemeye ve gdrevlendirmeye,

Ihalelerde ihale yetkilisi tarafindan onaylanan ihale kararrna istinaden s<izleqmeyr
imzalamaya,

f)

Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektilinde devrettili yetkiyi gerr
almaya,

g)

Bagkanhk makamrna; alt birimler kurma, alt birimleri aynna ya da birlegtirme, alt
birimlerin adlanm ve fonksiyonlanm de!iqtirme konusunu teklif etmeye,

h) idari

ve teknik konularda talimatlar vermeye, arattrrma ve inceleme yapmaya ve

yaptrnnaya,

i)
j)
k)

i9 ve igiemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iq ve iqlemlerle ilgili her
belgeyi istemeye,
Qalrgma gruplan olugturmaya, g<irevlendirmeler yapmaya,
Tagrnrr mal kayrt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve giirevlendirmeye,
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tiirlii bilgi ve

l)

Giirevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkrnda disiplin
siirecini baqlatmaya,

m) Toplantr diizenlemeye ve toplantlyl ydnetmeye,
n) Biltge Kanununda belirtilen srnrrlarda olmak kaydryla; gerekli durumlarda iist yonetici
onayyla personele fazla mesai yapt:rmaya, ..
o) Gerekli gdrdiigii konularda Hukuk Igleri Miidiirltgii' nden Baqkan Yardrmcrsr ve
Baqkan onayr ile gdriiq sormaya,
p) iglemlerde usulsiizliik ve yolsuzlulu dnlemek igin yasal her tiirli.i tedbiri almaya
yetkilidir.
.

Miidiiriin Sorumluluklarr
MADDE

12-

Miidiirliik bi-inyesinde gi)rev yapan Miidiir' itn sorumluluklarr

agalrda

belirtildigi gibidir;

a) Miidiirliiliin ve Mi.idiir olarak
1)

gdrev alanlanna giren konulardaki ig ve iglemlerin

hukuka ve Belediye mevzuatrna uygun olarak yt.iriitiilmesinde;
Belediye Bagkamna ve balh bulundugu Baqkan Yardrmcrsrna,

2) Bagkanrn bilgisi DAhilinde Belediye Meclisinin ilgili ihrisas Komisyonlanna,
3) Gerektipinde Belediye Enciimenine,
4) Kollektif galtgma gerektiren konularda; gahgmanrn dznesi durumundaki Mi.idiirliiklere
veya Miidrirlere ya da kurullara kargr sorumludurlar.

b) Miidiirltiliin

ve Miidiir olarak kendilerinin gdrev alanlanna giren konulardaki ig ve
iglemlerin hukuka ve belediye mevzuatlna uygunlulunun denetlenmesi siirecinde,

1)

Bagkanhk Makamrn bilgilendirmek kaydryla;
Sayrqtay' a

2) ilgili Bakanhklann denetim organlanna,
3) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
4) Ig Denetim organlanna,

c)

Gerekli bilgi ve belgeleri zamanmda ve eksiksiz olarak ulagtrrmakla sorumludurlar.
Baqkanhk Makamrnr bilgilendirme kaydryla; adli ya da idari inceleme ve soru$turma
agamasrnda, adli ya da idari inceleme ve soru$turmayl yiiriiten organlara gerekli bilgi
ve belgeleri zamanrnda ve eksiksiz olarak ula$trrmakla sorumludurlar.

Biiliim Sorumlusunun Giirevleri
MADDE 13- (1) Miidiirliik biinyesinde gtirev yapan briliim sorumlusunun gcirevleri agalrda
belirtildigi gibidir;

a)

iq giivenlilinin

b)
c)

rinlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sallamak,
Yasal mevzuat, sistem ve prosediirlere hakim olmak, ilgili degigiklikleri takip etmek,
Miidiirliikle ilgili kurum igi ve kurum drgr yazrqmalarr hazrrlanmasrm sallamak,

ilgili ydnetmelik ve prosediirlere uygun olarak sallanmasr igin her tiirlii
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d) Miidiiri.in yetki verdili

durumlarda

Miidiirliile gelen talep, gikayet ve

<inerileri

de[erlendirmek,

e)

Ustlerinin verdili talimatlan ve gdrevleri yerine getirmek, yaprlan gahgmalar hakkrnda
bilgi vermek,
Birimler arasr koordinasyonu sallamak, qahqmalannr kontrol etmek ve ydnlendirmek,
g) Problemli konularda Miidiirliiklerden ve ilgili kurumlardan bilgi ahp, iistleriyle irtibat
kurarak gciziime kavuqturmak,
h) Gerektiginde Miidiiriin yerine vekalet etmek,
Personelin daha verimli gahgmasr igin egitim almalanru saglamak, motive etmek,
gahqmalarrna ydn vermek,
ig ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullamlarak temin
edilmesi ve yaprlmasrnr sallayacak tedbirleri uygulamak ve iist ydnetime tekliflerde
bulunmak,
k) Kanun, tiiziik, ydnetmelik ve yetkili organlarca belirlenen grirevleri zamannda ve
eksiksiz olarak yapmak ve yaptrrmak,
Harcama Birimlerinin ihtiyag duydu[u mal, hizmet ve yaprhglanna iligkin iqlemleri,
ilgili kanun, y6netmelik ve teblillere uygun bigimde yiirtiterek, temin edilmesini
sallamak,
m) Mtidiirliiliinde gdrevli personelin etkin ve verimli bir gekilde gahgmalanm sallayacak
planlamayr yapmak ve iglerin diizenli olarak yiiriiti.ilmesi iqin gerekli tedbirleri almak
ile grirevlidir.

f)

i)

i)

l)

(2) Temizlik igleri Bdliim Sorumlusu' nun gdrevleri aqagrda belirtildigi gibidir;

a)
b)
c)

Qewe ve temizlik bilincinin oluqmasrna katkr sallayacak etkinlikleri (5 Haziran Qevre
Giinii, Orman Haftasr, vb.) organize etmek ve gerekli katrhmr saglamak,
Her ttirlii ihaleli igler igin partname hazrrlamak ve siirecini takip etmek,
Ihaleli iglere ait hak edigleri hazrrlamak veya ilgili personele hazrrlatrlarak tetkik etmek
ve Mali Hizmetler Miidiirliigiine ulaqtrrmak ile g6revlidir.

Biiliim Sorumlusunun Yetkileri

MADDE
agaSrda

a)

14-

Miidtirliik biinyesinde gtirev yapan bdliim sorumlusunun yetkileri

belirtildigi gibidir:

Personeli, ekipmam ve b6liimiiniin sahip oldulu bilgi ve kaynak-larr sevk ve idare
etmeye,

b) il

ve iqlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, ig ve iglemlerle ilgili her ttirlii bilgi ve
belgeyi istemeye,

c)

Toplantr diizenlemeye ve toplantr ydnetmeye,

d)

Iglemlerde usulsiizliik ve yolsuzlulu rjnlemek igin yasal her
yetkilidir.
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tiirlii tedbiri

almaya

A

Birim Sorumlusunun Sorumluluklarl

MADDE 15- Mi.idtirliik biinyesinde gcirev yapan bciliim sorumlusunun sorumluluklarr
a9a!rda belirtildigi gibidir;

a) Bdltim

Sorumlulan, temsil ettikleri bdliimiin ve kendi gdrev alanlanna giren
konulardaki iq ve iglemlerin Hukuka ve Belediye Mevzuatrna uygunu olarak
yiiriitiilmesinde Miidiire karpr sorumludurlar.

Birim Sorumlusunun Giirevleri

MADDE 16- Miidtirliik biinyesinde g6rev yapan birim sorumlusunun g6revleri agalrda
belirtildigi gibidir;

1)

I9 giivenlilinin

ilgili ydnetmelik ve prosediirlere uygun olarak sallanmasr igin her tiirlii

<jnlemi almak, faaliyetlcrin denetlenmesini ve takibini saglamak,
Yasal mevzuat, sistem ve prosediirlere hdkim olmak, ilgili deliqiklikleri takip etmek,
Gelen ewakr incelemek ve ilgili personele sevk etmek,

2)
3)
4) Miidtiriin yetki verdi[i

durumlarda Miidtirliife gelen talep, qikayet

ve cjnerileri
de!erlendirmek,
5) Miidiirli.ikle ilgili Kurum igi ve Kurum drgr yazrqmala'n hazrlanmasrnr saglamak,
6) Ustlerinin verdili talimatlarr ve grtrevleri yerine getirmek, yaprlan gahqmalar hakkrnda
bilgi vermek,
7) ustlerinden aldrlr gdrevleri personele da[rtarak iqlemlerin yaprlmasmr saglamak,
8) Personelin koordinasyonunu sallamak, gahgmalarrnr kontrol etmek ve ycinlendirmek,
9) Problemli konularda Miidilrliiklerden ve ilgili Kurumlardan bilgi ahp, tistleriyle irtibat
kurarak gciziime kawgturmak,
10) Gdrevlendirildigi takdirde Miidiiri.in yerine vekalet etmek,
11) Personelin daha verimli gahqmasr igin elitim almalarrm sallamak, motive etmek,
gahgmalarrna ycin vermek,
12) iq ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanrlarak temin
edilmesi ve yaprlmasrnr sallayacak tedbirleri uygulamak ve iist yiinetime tekliflerde
bulunmak,
13) Kanun, triziik, ydnetmelik ve yetkili organlarca belirlenen g<irevleri zamanrnda ve
eksiksiz olarak yapmak ve yaptrrmak,
14) Harcama Birimlerinin ihtiyag duydulu mal, hizmet ve yaprhglarrna iliqkin iglemleri,

ilgili

kanun, ydnetmelik ve teblillere uygun bigimde yiiriiterek, temin edilmesini

sa!lamak,
15)

Miidiirliiltinde gdrevli personelin etkin ve verimli bir qekilde gahgmalanm sallayacak
planlamayr yapmak ve iglerin diizenli olarak ytiriitiilmesi igin gerekli tedbirleri almak ile
eorevlidir.
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Birim Sorumlusunun Yetkileri

MADDE 17- Miidiirliik biinyesinde gOrev yapan birim sorumlusunun yetkileri

agalrda

belirtildigi gibidir;

a) Personeli, ekipmanr -,,c birimin sahip oldulu bilgi ve kaynaklan sevk ve idare etmeye,
b) i9 ve iglemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, i9 ve iglemlerle ilgili her tiirlii bilgi ve

c)
d)

belgeyi istemeye,
Toplantr diizenlemeye ve toplanttyr ydnetmeye,
iglemlerde usulsiizliik ve yolsuzlulu dnlemek iqin yasal her
yetkilidir.

tiirlti tedbiri

almaya

Birim Sorumlusunun Sorumluluklarr
MADDE 18- Miidiirliik biinyesinde grirev

yapan birim sorumlusunun sorumluluklan agalrda

belirtildigi gibidir;
Temsil ettikleri birimin ve kendi g6rev alanlanna giren konulardaki ig ve iglemlerin
'' Hukuka ve Belediye Mevzuatma uygun
olarak ytiriittilrriesinde Miidiire ve B<iliim
Sorumlusuna kar$r sorumludurlar.

nonnlnrcU nolUna
igbirlifi
igbirli[i

ve Koordinasyon, Uygulama, Usul ve Esaslarl

ve Koordinasyon

MADDE 19- Miidirliik igi igbirligi ve koordinasyon agagrdaki gibi sallamr;

Miidiirlijk dAhilinde gahganlar arasrndaki iqbirli[i ve koordinasyon, Miidiir tarafindan
sallarur.

a) Miidiir, evraklan geregi igin ilgili personele havale eder.
b) Bu Ydnetmelikte adr gegen gdrevrilerin dliim harig herhangi bir

nedenle

gdrevlerinden aynlmalan durumunda gdrevleri gereli yanla'nda bulunan her
tiirlii dosya, yazr ve belgeler ile zimmeti altrnda bulunan egyala' bir gizelgeye
bagh olarak yeni gdrevliye devir teslimini yapmalarr zorunludur. Devir-teslim
yaprlmadan gdrevden ayrrlma iglemleri y apimaz.

c)

23-

Qahganrn dliimn halinde, kendisine verilen yazr, belge ve diler eqyalar Brrrm
Amirinin hazrrlayaca[r bir tutanakla yeni gcirevliye teslim edilir.

Miidiirliikler arasrnda igbirlili ve koordinasyon agagdaki gibi saglamr;
a) Miidiirliikler arasr yazrqmalar Miidiir, iin imzasr ile yiiriitiiliir.
Diler Kurum ve Kuruluglarla koordinasyon aqalrdaki gibi saglamr;
a) Miidtirliigiin, Belediye drgr 6zel ve tiizel kigiler, Valilik, Belediye, Kamu Kurum ve
Kuruluglarr ve diler gahrslarla

ilgili gerekli gdriilen
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yazrqmalar;

M

Mtdiir ve Baskan

Yardrmcrsrnrn parafi Belediye Bagkannrn veya yetki verdigi Baqkan Yardrmctsrnm
imzasr ile yiiriitiillt.
b)
c)

Miidiirliile havale edilen her tiirlii evrak ve dilekge kayda gegirilip, Miidiir
tarafrndan ilgili birime havale edilir.
Havale edilmiq evrakr veya dilekgeyi alan personel, bu evrak veya dilekqeye

mev^)ata uygun olarak iglem yapar. Eler evrakta bir eksiklik veya yanhghk varsa
Miidiiriin bilgisi dAhilinde ilgililere bu yanhg dilzelttirilir veya eksiklik
tamamlattrnlrr. Tamamlanamayacak veya diizeltilemeyecek bir yanhghk veya
eksiklik s<iz konusu olduEunda i$l em yapimaz.
d) Birimler arasmda yaz;qma, dosyalama, argivleme gibi konularda standartlagmaya
gidilmesi igin zaman zaman iq akrg gemalan ve cilgiimlemeler kontrol edilir.
imza karqrhlr ahnan veya elektronik ortamda evrak kayrt sistemi iizerinden
Miidiirliile aktanlan evrak veya dilekqe, evrak kayrt sistemine kaydr yaprldrktan ve
numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi igin Miidiire sunulur. Miidiir
tarafindan ilgilisine havalesi yaprlrr. ilgilisi tarafrndan, teslim ahnan evraka yasal
siiresi iginde gereli yaprlrr.
Tiim iglemleri ve imzalan tamamlanan evrak, evrak kaytt sistemi iizerinden numara
verildikten sorua ilgili verlere g<inderilmek iizere elektronik orlamda ilgilisine/itgili
Miidiirliiklere teslim edilir.
q) Tiim iglemleri yaprlarak ilgilisine g6nderilen
ewaklar Miidiirliikte arqivlenir. Argiv
mevzuatlna uygun olarak belirli bir siire Birim Argivinde saklandrktan sonra
Kurum Argivine devredilir.
h) Yazrqmalarda, Belediye Baqkanr veya Mtidiirliili.in balh bulundu[u Bagkan
Yardrmcrsrnrn denetim ve gdzetiminde, Bolu Belediye Bagkanlgr imza yetkileri
Y6nergesi ve Yazrgma Kurallarr ile ilgili ydnetmelik hiikiimlerine g<ire hareket
edilir.

Miidiirliiliin Uygulama Usul ve Esaslarr
MADDE 20- (l) Temizlik iqleri Miidiirliifii; bu ydnetmelikteki ilkeler gergevesinde olmak
kaydryla, Mtidtirliiliin grirev alaruna giren ig ve iglemleri agagrda belirtilen mevzuat
hiikiimlerine uygun olarak yerine getirir;

1)

2)
3)

4)
5)

5393 sayrh Belediye Kamrnu,
5018 sayrl Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu,
4734 sayrl Kamu ihale Kanunu,
4735 sayrh Kamu ihale S<izlegmeleri Kanunu,
657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu,

6) 4857 sayrh iq Kanunu,
7) 6331 sayrh Ig Saghgr ve Giivenlili Kanunu,
8)
9)

5070 sayrlr Elektronik Imza Kanunu,
6245 sayrh Harcrrah Kanunu,

l0) 3071 sayrh Dilekge Ihale Kanunu,
ll) 4982 sayrh Bilgi Edinme Kanunu,
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12)2886 sayrh Devlet ihale Kanunu,
13)2872 sayrh Qevre Kanunu,
14) i9 Kontrol ve On Mali Kontrole iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik,
15) Mahalli ldareler Harcama Belgeleri Y6netmeligi,
16) Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmelik,
17) Kamu Idarelerince Hazrrlanacak Faaliyet Raporlarr Hakktnda Ydnetmelik,
18) Mahalli ldareler Harcama Belgeleri Ydnetmeligi,
19) Katr Atrklann Kontrolii Ydnetmeligi,
20) Ambalaj atrklanrun Kontrolii Y6netmeligi,
21) Bitkisel Atrk Yallarrn Kontrolii Ydnetmelili,
22) Elektrikli ve Elektronik Atrklarrn Kontrolii y6netmeligi,
23) ilgili Bakanhklann Tebli! ve Genelgeleri ve ilgili diler mevzuatlar.

BE$iNCiBOLtJM
Son

.,

Hiikiimler

Ydnetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 21- Bu ydnetmelikte yer almayan hususlarda yiiriirltikteki
hiiktmleri uvsulamr.

ilgili

mevzuat

Yiiriirliik
MADDE 22-(1) Bu ydnetmelik, Bolu Belediye Meclisi tarafindan kabulii ve Bolu
Belediyesi' nin intemet sitesinde ilaar ile yiiriirliigii girer.
(2) Ydnetmelilin kabulii ile Temizlik igleri Mildiirliigri ile ilgili daha dnce
kabul edilen tiim ydnetmelikler ytiriirliikten kaldrrrlmrgtrr.

Yiiriitme
MADDE 23- Bu ydnetmelik hi.ikiimlerini Bolu Belediye Bagkam ytiriitiir.
i9 bu ydnetmelik Belediye Meclisi'nin ol.l2.z0l5 ranh ve 2015/377 sayrh kararr ile
onaylanmtgtr.

...'

//

cunk'xksav
Kdtip Uye
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