FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLARI VE TEMEL İLKELER
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE-1-Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş,
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

YASAL DAYANAK
MADDE-2- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereği hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan: Nevşehir Belediye Başkanı’nı,
Belediye: Nevşehir Belediye Başkanlığı’nı,
Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü
Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü
Personel: Müdürlüğe bağlı memur ve işçi olarak çalışanların tümünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ PERSONEL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
FEN İŞLERİ
1) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve
mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
2) Kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin
zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
3) Birimin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun olarak çalışmak,
4) İş programlarıyla ilgili hafriyat çalışmalarının verimli yürütülmesini sağlamak,

5) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek, sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek,
fiziki çevre düzenlemeleri (bordür, tretuvar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,
6) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarım
çalışmalarını yürütmek,
7) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde ildeki okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt, kilitli
parke ve bordür yapılmasını, tuvaletlerin tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
8) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların
park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak,
9) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar
planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
10) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını
sağlamak,
11) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
12) İl genelinde yaşanabilecek sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale
sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanmasını çalışmalarını kontrol ve
koordine etmek,
13) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç
ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,
14) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür,
tretuvar yapım ve onarım, yağmur suyu kanalı yapımı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,
15) Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,
16) Yol, kavşak, altgeçit, üst geçit düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
17) Belediye sınırları içerisinde çeşitli kurum ve vatandaşlar tarafından yapılan kazılara yol bozma
başvurusu ve kazı izni belgesi tanzim etmek,
18) Bünyesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak,
19) İhale yoluyla müteahhite yaptırılan (asfalt kaplama, yama, kilitli parke, bordür, tretuvar, menfez,
istinat duvarı, sosyal tesis, yol, kavşak, altgeçit, üst geçit vb.) yapıların proje, keşif ve hakediş
çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak.
20) Belediyeye ait bütün araçların tamir, bakım, onarım işlerini yapmak veya dışarıya

yaptırmak.
21) Belediyeye ait tüm araçların akaryakıt dağıtımını yapmak veya ihale ile dışarıya

yaptırmak.
22) Bünyesinde bulunan atölyede demir doğrama ve kaynak işlerini yapmak.

23) Her türlü elektrik, elektronik, telekomünikasyon, sinyalizasyon için montaj, arıza bakım ve

onarım işlemlerini gerçekleştirmek.
PERSONELLERİN GÖREVLERİ
MADDE-8- Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı’nın onayıyla görev
pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE-9- Bu yönetmelik hükümleri; Nevşehir Belediye Meclis kararının kesinleşmesinden sonra
yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE-10- Bu yönetmelik hükümlerini Nevşehir Belediye Başkanı Yürütür.

MECLİS BAŞKANI

MECLİS KÂTİBİ

MECLİS KÂTİBİ

