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TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Yetki Tanımları
Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek
barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım
hizmetlerini yerine getirmek, birimdeki araçların atölye işlerini yapmak ile yetkilidir.

Yetkileri






Müdürlüğün yıllık bütçe planını hazırlamak Başkanlık Makamına sunmak, ilgili
mevzuat, belirlenen esaslar ve başkanlık onayı dâhilinde Müdürlüğün
bütçesini kullanmak,
Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili olarak yapılan ihaleleri takip etmek, aylık
hakkedişlerin düzenlenmesini sağlamak,
Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili plan, projeler hazırlamak ve Başkanlığa
sunmak,
Geri dönüşüm ve temizlik konusunda projeler hazırlamak, vatandaşın ve
eğitim kurumlarındaki öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamaktır.

Görevleri













Müdürlüğe yazılı ve sözlü olarak iletilen istek ve taleplerin değerlendirilerek
yerine getirilmesini sağlamak; yazılı müracaatlarla ilgili yazışmaları yapmak,
İlçe bünyesindeki cadde, sokak, kaldırım, meydan ve etkinlik alanları ile Pazar
yerlerini temizlemek ve dezenfekte etmek,
İlçedeki evsel atıkları toplamak ve ilgili yerlere nakletmek,
Müdürlüğe ait araç ve konteynırları yıkamak ve gerekli dezenfekte işlemlerini
yapmak,
Çöp konteynırlarını ilçede uygun yerlere yerleştirmek,
Eğitim kurumları, ibadet yerleri gibi yerlerin genel temizliğine katkı sağlamak
ve ilaçlama hizmetini yürütmek,
Her türlü haşere ile zararlı hayvanlar ile mücadele etmek,
Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması
hususunda çalışmalar yapmak,
Müdürlük hizmetlerinde kullanılan temizlik araçlarının ekonomik ve işlevsel
olarak kullanımı konusunda koordinasyonu sağlamak,
İlçeye ait kurban kesim yerleri vb. yerlerin temizliğini sağlamak,
İlçeye ait metruk alanları talepler doğrultusunda temizlemek,
Müdürlüğe ait araçların, çöp konteynırlarının bakımı ve onarımını yapmak ve
yaptırmak,
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İlçede bulunan ilköğretim, lise ve dengi okullarda, öğretim öncesi ve öğretim
dönemi süresince okul idarelerinin talepleri doğrultusunda temizlik faaliyetlerini
gerçekleştirmek,
İlçede ortaya çıkan ve çöp araçları ile toplanamayan atıklarının toplanmasını
sağlamak,
Hayvan barınakları ile ilgili çalışmalarda veteriner hekimin talebi doğrultusunda
yardımcı olmak,
İlçe genelinde bulunan ve tekne ile erişimin bulunduğu plajların temizlik ve
hijyenini sağlamaktır.

Temizlik ĠĢleri
Yönetmelikler
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Müdürlüğü'nün

Faaliyetlerine

ĠliĢkin

Yasa,

Mevzuat

ve

5393 sayılı Belediye Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2872 sayılı Çevre Kanunu

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki
tanımları kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda
yetkili ve sorumludur.

ULAġIM BĠRĠMĠ
Ulaşım Birimi, belediye personelinin, festivallerde konuk olan misafirlerin,
görevlendirilen müfettiş ve bilirkişilerin ve ihtiyaç durumunda vatandaşların
taşımacılık hizmetlerini sağlayan alt birimdir.

Yetkileri






Araç, tesis, ekipman vb. için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
Atölyenin düzenli bir şekilde çalıştırılmasını, araçların iyi bir şekilde
işletilmesini sağlamak ve bu amaçla birimler arası ve işletmelerde araç
görevlendirmelerini yapmak,
Atıl durumda bulunan araçların taşıt kontrol raporlarını hazırlamak, daha sonra
satışını yapmak veya hurdaya ayırmak,
Çalışma sahası dâhilindeki iş yerlerinde iş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgili tüm
tedbirleri almak,
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Belediye ulaşım ve temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni alınacak
makine teçhizat için teknik şartname hazırlamak,
Gerektiğinde Belediye'de hizmet araçlarının özelleştirilerek araç kiralanmasını
sağlamaktır.

Görevleri














Arızalı araçların atölye olanakları çerçevesinde tamir ve bakımını yaptırmak,
Ulaşım hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Belediye içi transferlerin yapılmasını sağlamak,
Özel konukların transferlerini sağlamak,
Gerekli durumlarda cenaze taşımak,
Yakıt verme alanı ile ilgili emniyet tedbirlerini almak, yakıt alma verme işlemini
sağlamak, yakıt eksilmesi durumunda Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bilgi
vermek,
MEB’e bağlı okullarda okuyan öğrencilerin servis taşımacılığını üstlenmek,
Belediye tarafından organize edilen tüm etkinliklerde ulaşımı sağlamak,
Okul gezileri ve turnuva katılımlarında ulaşımı sağlamak,
Çeşme Spor ve Alaçatı Spor takımlarının ulaşımlarını sağlamak,
Araçların yıkanması, yağlanması, elektrik işlerini yapmak, tamir edilmesini
sağlamak,
Yolda kalan arabaların ilk tamir noktasına kadar ulaşımını sağlamak, ihtiyaç
duyulduğunda çekici hizmeti satın almaktır.

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki
tanımları kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda
yetkili ve sorumludur.

DOKTOR
Çeşme Belediyesi personeline ve vatandaşlara muayene ve koruyucu sağlık hizmeti
verilmesi, cenaze hizmetlerine ilişkin konularda destek vermek, gıda üretimi ve gıda
ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat ve sağlık denetimine ilişkin çalışmaların
yapılmasına destek veren alt birimdir.

Yetkileri


Hekimlik, koruyucu hekimlik dâhil, eğitici, öğretici, panel, seminer, yayın ve
benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunur.



Belediye personeline kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde,
gerekli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesini koordine eder.
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Tedavi Yönetmeliği’ne göre Çeşme Belediyesi personelinin muayenelerini
yapar.



Acil sağlık olaylarında ve bulaşıcı hastalıkların salgınında Kaymakamlık ile
işbirliği yaparak gerekli müdahaleyi koordine eder.



Gereksinim duyulan ilaç vb. sağlık malzemelerinin uygun ve kaliteli şekilde
tedarik edilmesini sağlar,



Gerektiğinde Çeşme Belediyesi bünyesindeki diğer müdürlükler ve/veya
kurum dışı kuruluşlar ile iş birliğine ve koordinasyona dayalı çalışmalar
yürütür,



Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde işyeri denetimlerinde
bulunur, koşulları denetler ve onay verir,



Ölüm belgesi düzenler.

Görevleri


Çeşme Belediyesi personeline birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, ileri
tetkik gerektirenleri bir üst sağlık kuruluşuna sevk etmek,



Çeşme ilçesi sınırları dâhilinde yeni vefat edenlerin defin işlemi için mahallinde
muayenesini yapmak; muayene sonrası ölümü doğal (normal) kabul edilenlere
Ölüm Belgesi düzenlemek,



Hekim tarafından Ölüm Belgesi düzenlendiğinde vefat eden kişiye ait resmi
kimlik belgesi de alarak nüfustan düşüm için tanzim edilen MERNİS Ölüm
Tutanağı ile birlikte yasal süresi içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne
göndermek,



Ölümü şüpheli bulunanları adli tabipliğe sevk etmek,



Gıda ve gıda maddesi üreten, satan, depolayan işyerleri başta olmak üzere
her türlü sıhhi müesseseler ile gayri sıhhi müesseseleri toplum ve çevre
sağlığı açısından ilgili müdürlükten gelen talep doğrultusunda denetlemek,



Birimin görev alanına giren talep ve şikâyetleri değerlendirerek ilgili yerleri
denetlemek,



Mesleki konularda kurum içi ve kurum dışı eğitim çalışmaları yapmak



Gerekli malzeme ve ilaç ihtiyaçlarını bağlı bulunduğu müdürlüğe bildirmek,

Doktor’un Faaliyetlerine ĠliĢkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler


3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu



1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
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6023 sayılı Türk Tabibler Birliği Kanunu



1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,



5326 sayılı Kabahatler Kanunu,



5179 sayılı Gıdaların Üretilmesi ve Tüketilmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkındaki Kanun



Sağlık Bakanlığının 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşası
İle Cenaze Nakil İşlemleri Hakkında Yönetmelik Değişiklik yapılmasına dair
Yönetmelik

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki birimin görev ve yetki tanımları
kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda yetkili ve
sorumludur.

VETERĠNERLĠK BĠRĠMĠ
Belediyenin sınırları içerisindeki hayvanlara ilişkin çalışmaları yürütmek ve özellikle
sokak hayvanlarının bakımı, kısırlaştırılması, sağlıklı bir şekilde yaşaması için
gereken önlemlerin alınmasını sağlamak, salgın hastalıklar konusunda kamuoyunun
bilinçlenmesinin sağlanması işlerini yürütülmesini sağlayan alt birimdir.
Yetkileri
 Birimin tüm görevlerinin yürütülmesinde ilgili müdürlük
koordinasyonu sağlamak,
 Sokak hayvanlarını denetlemek, kısırlaştırmak, ıslah etmek,

ve

birimlerle

Görevleri


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesine yönelik yürütülen denetim
çalışmalarına katılmak,



Çeşme ilçesinden ihraç edilen hayvan ve hayvansal kaynaklı ürünlerin
nakillerinde hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların bulunmadığını ifade
eden belge düzenlemek,



Kapalı mekânlarda beslenen ancak insan ve hayvan sağlığı açısından tehdit
oluşturan unsurların giderilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,



Çeşme ilçesi sınırları içerisinde açık alanlarda aşısız, sağlıksız, kimliksiz ve
sahipsiz bir halde başıboş dolaşan hayvanlardan kaynaklanan şikâyetleri
gidermek ve vatandaşı bilgilendirmek,



Hayvanların rehabilitasyonuna yönelik faaliyetleri (aşılama vb.) yürütülmek,
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Tedaviye muhtaç olan hayvanların Belediye Barınağı’nda tedavilerini yapmak,
ısırık vakalarında ısıran hayvanın kuduz olup olmadığı izlemek,



Isırma vakalarında ısırılan kişileri kuduz tedavi merkezine yönlendirerek, ısıran
hayvan başıboş ise barınak bünyesinde, sahipli ise sahibine zimmetlenerek
karantina süresince bakım ve muayeneleri yapmak,



Kuduz vakalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmaları yürütmek,



Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve ilgili kurumları haberdar
etmek, Gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,



Hayvan barınağının bakımı ve onarımı gibi konularda çalışmalar yürütmek,



Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sahipli evcil hayvanlarını kayıt altına
almak,



Kaçak et kesim şikâyetlerini ilgili müdürlük ile birlikte değerlendirmek ve
denetlemek,



Mesleki konularda kurum içi ve kurum dışı eğitim çalışmaları yapmak,



Gerekli malzeme ve ilaç ihtiyaçlarını bağlı bulunduğu müdürlüğe bildirmek,



Kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, düzenlenmesi ve kesim
yerlerinin kontrolünün yapılmasına destek vermek,



Birimle ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirmek, koordine etmek, arşivlemek

Veterinerlik Birimi’nin Faaliyetlerine ĠliĢkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler


6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun,



5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,



5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,



3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu,

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki birimin görev ve yetki tanımları
kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda yetkili ve
sorumludur.

