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1. AMAÇ ve KAPSAM : 
Bu talimatın amacı, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.  bünyesinde görev yapan atık toplama ve süpürme 
çalışanlarının, atıkların toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi sırasında görevlerini sistemli ve 
emniyetli bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. 

2. SORUMLU PERSONEL : 
Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan bütün atık toplama ve süpürme çalışanları bu 
talimattan sorumludur. 

3. UYGULAMA : 

3.1. Çalışma Esasları : 

a) Mesaiye geliş ve gidişlerde belirlenen mesai saatlerine uyulacak, görev başlangıç ve bitişinde günlük 

puantaj çizelgesi imzalanacaktır. 

b) Verilen iş elbiseleri haricinde görev esnasında başka bir elbise kesinlikle giyilmeyecek, elbiseler her 

zaman temiz ve düzenli olacaktır. 

c) Mesaiye saç ve sakal tıraşı düzgün olarak gelinecektir. 

d) Mesai saatleri içerisinde bağlı bulunduğu amirinin bilgisi olmadan sorumlu oldukları bölge dışına 

çıkılmayacaktır. 

e) Mahalle ve sokaklarda çalışırken bağırarak, yüksek sesle konuşulmayacak, vatandaşa saygılı ve duyarlı bir 

şekilde davranılacaktır. 

f) Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. tarafından belirlenen, işyerinde uyulması gereken çalışma ve emniyet 

kurallarına uyulacaktır. 

g) Talep ve şikâyetlerini vardiya amirine iletecek, vardiya amirinin bilgisi dışında kendiliğinden diğer 

amirleri ile görüşme yapmayacak, talep ve şikâyetlerini iletmeyecektir. Vardiya amirine başvurduğu 

halde talep ve şikâyetini neticelendiremiyorsa vardiya amirinin hiyerarşik sıralamadaki bir üst amirine 

başvurabilecektir. 

h) Vardiya amiri/motorize amirinin bilgisi dışında yaptığı anlık şirket içi bilgi alışverişini geciktirmeden 

vardiya amirine/motorize amirine iletecektir. 

i) Atık toplama çalışanı, atık toplama aracının mesai öncesi hazırlığını yapacaktır. 

j) İlçe sınırları içerisindeki her türlü atığa duyarlı olup, geri dönüşüme kazandırma çabasında 

bulunulucaktır. 

k) Atık toplama çalışanı, mevsim koşullarına göre araç hazırlığına dikkat edilecektir. 

l) Tüm noktaları kontrol ederek alınmamış atık bırakmayacak şekilde işini temiz ve düzgün yapma 

çabasında olunacaktır. 

m)  Atık toplama çalışanı, atık kutusundaki ve konteynerlardaki atıkların eksiksiz olarak araca aktarılması 

sağlanacaktır. 

n) Almakla yükümlü olmadığı, çöp veya molozlar araca aktarılmamalıdır. 

o) Geri dönüşümü olup olmadığı konusunda şüphelendiği malzeme ile ilgili amirine danışılacaktır. 
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p) Şoförün atık alınan noktalara kazasız yanaşmasına yardımcı olunacaktır. 

q) Görev esnasında çevredeki vatandaşlarla hiçbir surette polemiğe girilmeyecektir. 

r) Mesai bitiminde çöp aracı temiz ve işe hazır halde teslim edilecektir. 

s) Araç döküm sahasına girilmemeli, döküm işlemi sırasında belirlenen bekleme noktaları dışına 

çıkılmamalıdır. 

t) Döküm sahası içerisinde döküm sahasının kurallarına uyum sağlanmalıdır. 

u) İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirler alarak, kurallara mutlaka uyulacaktır. 

v) Konteynerlardaki çöpler alındıktan sonra, konteynerın dibinde ve çevresinde çöp artıkları 

bırakılmayacaktır. 

w) Konteynerlardan çöp alınırken, konteyner kapağı muhakkak geriye doğru açılmış olacak,  konteyner 

kapağı kapalıyken çöp boşaltılmayacaktır. 

x) Yer çöplerini alırken poşetler dikkatli toplanacak, araç seyir halindeyken çöpler araç içerisine savrularak 

veya fırlatılarak atılmayacaktır. 

y) Konteynerlarda dolu-boş ayrımı yapılmayacak, yarım veya yarımdan daha az dolu olan konteynerların 

çöpleri de alınacaktır. 

z) Çöpleri alınan konteynerların kapakları muhakkak kapatılacaktır. 

aa) Çöp kovaları ve tenekeler dâhil konteynerlar boşaltıldıktan sonra, yerine düzgün bir şekilde 

bırakılacaktır. 

bb) Çöpün boşaltıldığı arka kepçenin üzerinde bulunan hidrolik hortumlara, çöp artığı, poşet, bez parçası 

vb. şeyler yapışmış ise, bunlar muhakkak kürek veya süpürgeyle alınacaktır. 

cc) Atık toplama esnasında, aracın arka haznesi tamamen dolmadan hidrolik sıkıştırma sistemi 

çalıştırılmayacaktır. 

dd) Vardiya amirinin/Motorize amirinin vermiş olduğu çalışma programı dışında herhangi bir atığı ücretli 

veya ücretsiz almayacaktır. 

ee) Moloz ve inşaat atığı alınan yerlerin temizliğine dikkat edilecek, atık sonrası kalan süprüntüler 

temizlenecektir. 

ff) Süpürme çalışanları, görev yerlerini vardiya amiri/motorize amiri bilgisi dışında terketmecektir. 

gg) Süpürme işinde; sorumlu oldukları bölgede süpürme faaliyetine önce caddelerden başlayacak daha 

sonra sokak araları süpürülecektir. 

hh) Süpürme çalışanı sorumlu olduğu bölgeyi talimatta belirtilen şekilde süpürerek, gelişigüzel bırakılan 

katı atıkları toplayarak en yakın konteynere boşaltmalıdır. 

ii) Süpürme çalışanı katı atık konteynerlerinin çevresi ve altını temizlenmelidir. 

jj) Süpürme işinde; sorumlu olduğu bölgede bulunan konteynerlerin, okul ve ibadethanelerin çevre 

temizliğine özen gösterilecektir. 

 

3.2. Emniyet : 

a) Araç bölgeye giderken, atık ve moloz toplama bölgesinde trafikte seyir halindeyken, aracın arkasına 

asılarak gidilmeyecektir. 
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b) Araç geri geri giderken kesinlikle aracın arkasında durulmayacak, mümkünse aracın sol tarafında 

durarak şoföre yardımcı olunacaktır. 

c) Atık ve moloz toplama bölgesinde araç terk edilip başka yerlere gidilmeyecektir. 

d) Konteynerı araca takarken tam olarak takılıp takılmadığı kontrol edilecek. Konteyner kaldırılırken, 

kesinlikle konteynerın altında durulmayacaktır ve atık atılmaya çalışılmayacaktır. 

e) Konteyner boşaltılırken, konteyner içinde kalan atıklar kesinlikle elle temizlenmeyecek. Bu iş için kürek 

veya süpürge kullanılacaktır. 

f) Çöp toplarken kesinlikle eldiven kullanılacak, cam kırıkları, demir parçaları, iğne, çivi,   tel, vb. delici ve 

kesici atıklara dikkat edilecek, çöp poşeti/paketi mümkünse tutacak yerinden tutularak çöp aracına 

taşınacaktır. 

g) Cadde ve ana arterlerde çalışırken; yolda, alt geçit, üst geçit ve trafik ışıkları var ise bunlar kulanılarak, 

yok ise de kontrollü olarak emniyetli bir şekilde karşıya geçilecektir. 

h) Konteynerlardan çöp alınırken;  konteynerı çekme, konteynerı takma, konteynerı indirme, konteynerı 

yerine koyma işleri dikkatli bir şekilde yapılacaktır. 

i) Konteyner kaldırma ve boşaltma kollarını çalıştıran düğmelere vurarak, sistem çalıştırılmayacak. 

Konteyner kaldırma kollarının, iş bitiminde yerinde ve sağlam olmasına dikkat edilecektir. 

j) Atık toplama ve süpürme çalışanı çalışırken kesinlikle fosforlu yelek/elbise giyecek ve araç trafiğine 

dikkat edecektir. 

k) Atık toplamı işlemi bölünmemiş yollarda karşılıklı yapılmayacaktır. 

l) Atık toplama aracının haznesine hiç bir şekilde girilmeyecek veya el, kol, ayak sokulmayacaktır. 

m) Atık toplama çalışanı tarafından araç mekanizmasına takılabilecek çanta, kolye, yüzük, bol elbise vb. 

kullanılmayacaktır. 

n) Konteynerın kollara bağlama işleminde ayar elle yapılmayacaktır. Ayak ile yapılması sırasında da 

dikkatli olunacaktır. 

o) Süpürme çalışanı süpürme işlemini araçlara dönük vaziyette yapılacaktır. Araçları gözetecektir. 

p) Çalışma sırasında sigara içilmeyek, müzik dinlenmeyecek, gereksiz şakalaşılmayacaktır. 

 

3.2. Bakım : 
a) Görev dönüşü, şantiyede araç yıkanırken araç çalışanlarından en az biri, aracın yıkanmasına yardımcı 

olacaktır. 

b) Hidrolik sistemi çalıştıran düğmelerin bulunduğu kutunun, arkasına ve üstüne herhangi bir şey 

konulmayacaktır. 

c) Araç kol – kumanda sistemindeki ve konteyner kaldırma ayaklarındaki bozukluklar vardiya amirine 

bildirilektir. 

d) Konteynerların tekerleklerindeki veya ayaklarındaki arızalar konumlarıyla vardiya amirine bildirilecektir. 

e) Acil durum butonlarındaki bozukluklar vardiya amirine bildirilecektir. 

 


