
Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri  

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler; Antakya merkez ve merkez dışı 

olmak üzere toplam 95 mahallede hizmet vermekteyiz. Çöp toplama - nakil ve cadde - sokak 

süpürme çalışmaları Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve denetimiyle yüklenici firma 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.  

a) Çöp Toplama ve Nakil Hizmetleri: İlçe sınırlarında her gün düzenli olarak evsel katı 

atıkların bina önlerinden toplanarak sıkıştırmalı atık kamyonları ile atık depolama 

alanlarına nakledilerek bertaraf edilmesidir. Günlük ortalama 380.000 kg atık 

toplanmaktadır.  

b) Elle Süpürme: İlçe sınırları içerisinde sorumluluğumuzda bulunan cadde ve sokakların 

süpürgeci işçiler vasıtasıyla süpürülmesini kapsar. Çarşı merkezi ve benzeri ticaret, 

yaya yoğunluğu bulunan sokaklarda sabit eleman tarafın sürekli olarak süpürülerek 

temizlenmektedir.  

c) Araçla Süpürme: İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların yüksek vakumlu yol 

süpürme araçlarıyla süpürülerek temizlenmesini kapsar.  

d) Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri çöp çıkartma 

saatleri, hafriyat atıkları vb. temizlik kuralları kapsamında ekiplerimizce 

bilgilendirilmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca vatandaşlardan gelen temizlik ile ilgili 

şikâyetler ekiplerimizce değerlendirilerek en kısa sürede giderilmektedir.  

e) Yakama-Sulama: İlçe sınırları içerisindeki çarşı merkezinin, pazar yerlerinin ve çöp 

çıkarma noktalarının yıkama araçlarıyla yıkanması ve kimyasal maddelerle dezenfekte 

edilmesi Müdürlüğümüzün yaptığı program doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

f) Moloz Kaldırma Çalışmaları: İnşaat faaliyetleri sonucu oluşan hafriyat atıkların sahibi 

tespit edilemeyen ve 2 tonun altında olan miktarlarının toplanması da ekiplerimizce 

yapılmaktadır.  

g) Ambalaj Atıklarının Toplanması: İlgili mevzuat kapsamında ilçemiz sınırları 

içerisindeki ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye geri kazanımı 

işini kapsamaktadır.  

h) Bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılmasını veya geri kazanımını 

sağlamak amacıyla yetkili firma ile protokol imzalanmış ve çalışmalarımız 

sürmektedir. 

i) Atık Pillerin Toplanması: TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği 

iktisadi işletmesi) ve Antakya Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçemizde 

okullar, muhtarlıklar, marketler vb. atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur. 

Temizlik ve çevre hizmetlerindeki kalitenin arttırılması, standart hale getirilmesi ve 

süreklilik kazandırılması hedeflenmiş olup bu konuda çalışmalarımız özenle devam 

etmektedir.  

Temizlik ve çevre hizmetlerindeki kalitenin arttırılması, standart hale getirilmesi ve süreklilik 

kazandırılması hedeflenmiş olup bu konuda çalışmalarımız özenle devam etmektedir. 

 


