NEVŞEHİR BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
MADDE – 1
AMAÇ

: Temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir

şekilde yaşama haklarından hareketle sokak ve caddeler, pazar yerleri, park,
meydan, otogar, orta refüj ve kaldırımların temizlenerek buralardan çıkan atıkların
alınması, katı atık düzenli depolama alanına nakledilmesi ve depolama alanında
gerekli bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile hava kirliliği, su kirliliği, gürültü
kirliliği gibi konularda etkin çalışmaların yürütülmesidir.

MADDE – 2
KAPSAM: Bu yönetmelik Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün
kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirler.

MADDE – 3
DAYANAKLAR: Temizlik İşleri Müdürlüğü, “5393 sayılı Belediye kanunun
15/b maddesi gereği hazırlanmış olan bu yönetmelik çerçevesinde ” Belediye
Başkanına ya da Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan
Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE – 4
TANIMLAR: Bu yönetmelikte söz konusu olan;
a)
b)
c)
d)

Belediye: Nevşehir Belediyesini
Başkanlık : Nevşehir Belediye Başkanlığını
Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü
Çalışanlar: Temizlik İşleri Müdürlüğünde hizmet veren memur ve işçi
personeli ifade eder.

MADDE – 5
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:
1. Şehir genelinde atıkların toplanması, nakliyesi ile cadde ve sokakların
süpürülmesi işlerinin Özel Temizlik Şirketi tarafından her gün düzenli olarak
yapılmasını sağlamak,
2. Şehir genelinde her yıl Mart ve Kasım ayları arasında larva, ergin karasinek,
sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele amacıyla Holder (pulvazör) ve ULV
ilaçlama makineleri ile düzenli olarak ilaçlama yapılması,
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3. Şehir genelindeki tıbbi atıkların, özel şirket tarafından toplanarak tıbbi atık
bertaraf tesisinde güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini organize ve kontrol
etmek,
4. Kış aylarında kurulan kar ile mücadele ekibi vasıtasıyla şehir genelindeki
sokak, cadde, kaldırım ve orta refüjlerde gerekli temizlik çalışmasının
yapılması.
5. Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve buna benzer diğer alanların temizliğine katkı
sağlanması.
6. Yıkım-onarım ve buna benzer faaliyetler sonucu ortaya çıkan hafriyat atıkları
ve enkazın gerekli görülen durumlarda, ilgili müdürlük ve birimlerle koordine
halinde temizlenmesi.
7. Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların
süpürülmesi ve pazaryerleri cadde ,sokak ve meydanların yıkanması işleminin
yüklenici firma aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve
programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını
sürdürmesini takip etmek.
8. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve
sokak/caddelerin ve pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların temizlenmesi
işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve
saatlerde yapılmasını takip etmek.
9. Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini
engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak.
10. Şehir merkezinde bulunan boş arsaların temizliğini yapmak.
11. Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin sonuçlandırılmasını sağlamak.
12. İl merkezi genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların
toplanarak nakledilmesini sağlamak.
13. Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek
halkın çevreye olan duyarlılığının artırılması ve temizliğe katılımının
sağlanması için çalışmalar yürütmek,
14. Katı atıkların, düzenli depolama alanında tesisinde bertarafının sağlanması.
15. Kurban kesim yerlerinde atıklarının toplaması ve temizlik hizmetinin verilmesini
sağlamak,
16. Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını
hazırlamak
17. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan denetimler sonucunda,
kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında
gerekli yasal işlemlerin yapılmasını ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler
alınmasını organize etmek.
18. Gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların veya iş makinelerinin denetimini
yapmak ve gürültüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
19. Hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, gerekli
önlemleri aldırmak,
20. Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici
ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
21. Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse Çağrı merkezine gelen
şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili
kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

22. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama
planı çerçevesinde il merkezi genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş
merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine
getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak.
23. Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun
olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması
ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
24. Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri
dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
25. Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin
madde 4;d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve
tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak
bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında
idari yaptırım uygulamak.
26. Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü
Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü,geri
kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları organize etmek.
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MADDE – 6
TEMİZLİK
İŞLERİ
SORUMLULUKLARI:

MÜDÜRÜNÜN

GÖREV,

YETKİ

VE

a) Bu yönetmelikle belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli
şekilde yürütülmesini sağlamak
b) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını
izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği
kurmak
c) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek, çalışma
programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak. Başkanlıkça onaylanan
programın gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek
d) Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar
düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personel arasında
hastalık ve görev değişikliği gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasının
görevlendirilmesini sağlamak ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri
almak.
e) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını
ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek.
f) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.
Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç
yönergeyle, tek tek belirterek personelin bu yönergede açıklanan görevleri
eksiksiz olarak ve sürekli bir biçimde yerine getirmesini sağlamak.
g) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

MADDE – 7
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar şunlardır:
a) Her personel görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir.
Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b yönünden) istenilen
biçimde yapılması için bağlı bulunan kişi veya makamdan alınan hak
olarak yorumlanmaktadır.
b) Her personel görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan
yetkisi oranında sorumludur.
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MADDE – 8
GELEN-GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER
Müdürlüğe gelen ve giden evrak UKBS sistemi üzerinde tarih ve sayılarına
göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle, ilgili birime
teslim edilir.

MADDE – 9
GÖREVİN PLANLANMASI
Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışına yapılan yazışmalar ise Başkan veya görevlendireceği Başkan
Yardımcısının imzası ile yürütülür.

MADDE – 10
YÜRÜRLÜK
-

Yönetmelik uygulamalarında ilgili yasalar bağlayıcıdır.
Bu yönetmelik Belediye Meclisi kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE – 11
YÜRÜTME
Bu yönetmelik hükümlerini Nevşehir Belediye Başkanı yürütür.

