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TDKLİF

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğil'nün asil müdürlük olan İkıim Değ§ikl iği ve Sıfır Atık
MUdtirlüğil alt birimi olarak güncellenmesine ilişkin Belediye Meclisimizin 0|.22.2022 tarihli toplanhsında
alınan 2022/298 nolu kararın, sehven hata yapıldığından dolayı iptal edilmesi; ekte sunulan çalışma
yönetmeliğinin kabuledi|erek Çevre Koruma ve Kontrol Müdurlüğü'nün tiiırn faaliyet|erinin İkıim Değişikıiği
ve Sıfir Ahk Müdiırlüğu tarafından yürümesi; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 2023 yılı bütçesinin
Iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne aktarılması konusunun Belediye Meclisince göriişülerek
değerlendiriImesi.

KARAR

KARAR NO:325
Gündem No: 21

Çewe Koruma ve Kontrol Mudurluğu'nun asil müdürlük olan iklim Değişikliği Ve Slflr Atık
Müdürltlğii alt birimi olarak gtinceIlenmesine ilişkin Belediye Meclisimizin 01.22.2022 tarihli toplantısında
alınan 20221298 nolu kararın, sehven hata yapıldığından dolayı iptal edilmesi; ekte sunulan çalışma
yönetmeliğinin kabul edilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün ttim faaliyetlerinin ikıim oegişiküigi
ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ytirütillmesi; kesinleşen Çevre Koruma ve Kontrol Müdurlüğü'nün 2023
yı|ı bütçesinin ikıim Değişiküiği ve Slfır Atük Müdürlüğü'ne aktarılması konusunun Belediye Meclisince
görüşülerek değerlendirilmesine ait gilndeın maddesinde;

Konuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürliiğiince yazılan 0l.\Z.2022 tarihli ve 26567 sayıl,ı
yazının Mecl ise okunmasıy l4

"01.11.2022 larihli Alaşehir Belediye Meclisinde Krırar No:298 olan larar da "l7 Nisan 2022 tarih
ve 3]812 sayılı resmi gazeıede yayımlanarak yürürlüğe ğren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İ
dqre Birlikleri Norm Kadro İlke ve StandarıIarı Dair Yönetmelikte Değ$iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
gereği 05.05.2022 tarih ve 2022/]3 eclis kıı im Değişikliği ve Sıfır Ank Müdürlüğü ihdas
edilmiş olup mevcut seçmeli müdü

ılı
z nÇ, ıı0 ve trol Müdürlüğijnün qsil müdürlük
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olqn iklim Değişikliği ve Sıfır Aıık Müdürlüğü alt birimi olarak guncellenmesi 'rönüWte karar alınmış olup
selwen hata yapılmıştır. Ahnan bu karıırın iptal edilerek ekıe suııulan çalışma y)neımeliğinin kabul edilerek Ç
ewe Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ıüm faaliyeıleinin iklin Değişikliği ve Sı/ır Atık Müdürlüğü ıorart
ndan yürütülmesi ksinleşen Çevre Koruına ve Kontrol Mijdürlüğünün 2023 yılı büİÇesinin İklim Değişikliği
l,e Sırtr Aük Müdürlüğüne aktanlması hususunda;

Gereğini arz ederim. "

AL4ŞEHİR BELEDİYE BAŞKAI\LIĞI
ixı,iıı nrĞişiı<r,iĞi vB sIFIR ATIK ıı,ıtiotını,üĞü

TEŞKiLAT VE ÇALIŞMA YÖNETMELiĞi

siRiNci BöLtM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç:
MADDE 1 - (l ) Bu yönetmeliğin amacı, İkıim Değişikıiği ve Sıfır Atık Müdi,irlüğİ.intin kuruluş, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarrnı diizenlemektir.
Kapsam:
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, İklim Değişikliği ve Sıflr Atk Müdürlüğü personellerinin görev, yetki
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarrnı kapsar.
Dayanak:
MADDE 3 -iklim Değişikliği ve Sıfır Atk Müdürlüğiine ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine istinaden hazırlanmıştır. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık
Müdiirlüğiiırıün görevlerini aşağıda belirtilen mevzuat esasları doğrulhısunda yerine getirir.
(1) Kanunlar;

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna bağlı yüriiırlükte bulunan yönetmelikler,
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
52l6 Sayılı Büyilkşehir Belediye Kanunu,
2872 Sayı|ı Çevre Kanunu ve buna bağlı yürürlükteki genelge ve tebliğler,
3 l94 Sayılı İmar Kanunu ve Alaşehir Belediyesi İmar Yönetıneliği,

f) 83l Sayıh Sular Hakkında Kanun ve 2659 Sayılı Ek Kanun,
g) 4077 Sayılı Tiiketicinin Korunması Hakkuıda Kanun,
h) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontol Kanunu,
i) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
j) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
k) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
l) 4982 Sayıh Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
m) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
n) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
o) 6183 Sayılı Amme Alacaklan Hakkuıda Kanun,
p) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
q) 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Koıunması Hakkında Kanun

1608 Sayılı veiveya 486 Sayıh Belediye Cezalan Hakkında Kanun
Yönetrnelikler;

Çevre Denetim Yönetneliği,
Ambalaj Atıklannıı Kontolü Yönetneliği,
Çevrese l Gürülti.iniiırı Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetıneliği,
Bitkisel Atık Yağlarur Kontolü Yönetneliği,
Atık pil ve Akiiırnülatörleıi n kontrolü

a)
b)
c)
d)
e)

0
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f) Tehlikeli Atıklann Kontrolü Yönetn

liği,
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g) At* Yağlaruı (m otor vb.) Kontolü Yönetneliği,
h) Ö mrtlntl Tamam lam ış Lastikle rin Kontolü Yönetrneliği,
i) Atık Yönetimi Genel Esaslanna ilişkin Yönetnelik,
j) Atık Yönetimi Yönetrneliği,
k) Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetneliği,
l) At*lann Yakılmasına İlişkin Yönetınelik,
m) Kentsel Atk Su Antımı Yönetıneliği,
n) Baz İstasyonlannm Kuruluşu Yönetneliği,
o) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetrnelik,
p) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetrneliği,
q) Isuımadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontolü Yönetneliği,
r) Sanayi Kaynaklı Hava Kiıliliği Kontrolü Yönetneliği,
s) Endüstiyel Kaynakh Hava Kirliliği Kontrolü Yönefrneliği,
t) Toprak Kirliliği Kontrolü Yönefrneliği,
u) Su Kirliliği Kontrolü Yönetrneliği,
v) İl Hfzıssıhha Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu, Belediye Meclisi ve Enci,imen Kararlan;
ile ilgili mevzuat ve yüriirlükteki diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ, uluslararası sözleşme ve
protokoller, ilgili standartlar çerçevesinde belediye sınrlan içinde uygulanmasında görevli ve
yetkilidir. Aynca mücavir alanlarda kanunlarla ya da il kararları ile belediyenin yetki ve
sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımuıdan yetkili ve görevlidir.
Tanımlar ve kısaltmalar:
MADDE 4 - (l) Bu yönetmeliğin uygulanmasındaki tanunlar;
a) Başkan: Alaşehir Belediye Başkanı,
b; Belediye: Alaşehir Belediyesi,
c) Başkanlık: Alaşehir Belediye Başkanlığı,
d) Müdürlük: Alaşehir Belediyesi İkıim Değişikliği ve Sıfu Atık Müdürlüğünü,
e) Müdür:iklim Değişikliği ve Sıfir Atık Müdiirünü,
f) Müdiirlük Personeli: İkıim Değişikıiği ve Sıfır Atık Müdiirlüğünün tiim personelini görevli müdiiır
dışuıdaki, memur ve diğer personeli ifade eder.

ixixcinöıüıvı
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat:
MADDE 5 - (1) İklim Değişikliği Ve Sfir Atık Müdiirlüğİ,iniin personel yapısı aşağıda belirtilen
şekildedir.
a) Müdiir
b) Memurlar
c) İşçiler
e) Diğer personel
(2) Müdii(lüğiim teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdiir
b) İdari İşler Birimi
c) Sıfır Atık Birimi
d) Çevre Denetim Birimi
e) Çevre Eğitimi Birimi
0 İklim Değişikliği ve Proj e Geliştirme Biri
c) Atk Getirme ve Geçici D
h) Çevre Koruma ve Kon
i) Temizlik İşleri Birimi

Birimi

ı
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j) Yiizme Havuzu
(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli İdari Biılikleri Norm Kadro İlke ve Standartlanna ilişkin
Esaslar çerçevesinde birimlerin h2met alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç
duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilrnesi için birim amirinin
talebi İklim Değişikliği ve Sıfu Atk Müdiıriıniin teklifi ve Beiediye Başkanınm onayı ile kadro
kaşılığı olrnaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu" ve "Yönetici Yardırncısi' görevlendirilmesi
yapılabilir.
(4) Birimlerin iç oıganizasyon yapılannın teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu
Şefler d6hil olmak üzere Yönetici Yarduncısı ve Biiro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluklan ilgili
birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik
kazanır.
Bağlılık:
MADDE 6 - (1) İkıim Değişikıiği ve Sıfır Atık Müdiirlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği
BaŞkan Yardımcısırıa bağlıdır. Başkan, bu görevi bzzatveya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

üçürıcünöı,üvı
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri:
MADDE 7- (1) Müdürlüğiin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Müdürlüğün göıev, sorumluluk ve yetki alanlaruıa giıen konulan Belediye Başkanı ve/veya Başkan
Yardımcısrıdan gelen talimatlar doğrultusunda ilgili yasalar çerçevesinde yiirütür.
b) At*lann, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamuıda kaynağında azaltılması, özelliğine göre
aYnlması, toplanması, taşmması, bertaraf edi]rnesi ve geri kazanı lması işlemlerinin yürütülnesini
sağlar, plan ve proj eler hazırlar, uygulama ve denetimini yapar.
c) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştiıilmesi ile ilgili denetim yapar, şikayetleri
değerlendirir, khlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlan tespit eder, yasal mevzuatı uygular,
olumsuzluklaru ortadan kaldınlmasurr ve belirlenen kriter ve standartlarırı uygunluğunu sağlar.
d) Yerüstüve yeraltı sulanna, denizlere, havaya, topfağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her
ti,irlü faaliyeti belirler ve izler, olumsuz etkilerin kontolü, azalhlması veya bertaraf edilmesi için gerekli
tedbirlerin alrnmasnl ve uygulanmasınl sağlar, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli
çalışır, ölçüm yapar/yapt:r:,r, verileri toplar ve değerlendirir.
e) Isırımadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetneliği doğrultusunda hava kirliliğine
neden olan işyerlerini ve konutlan denetler, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için
gerekli önlemleri aldınr ve kirletenler hakkında yasal işlem yapar.
f) Çevre kirliliği ile ilgili tiim konu|ardaki şikdyet ve talepleri değerlendirir, konu ile ilgili kişi, kurum,
kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasrrıı sağlar.
g) Müdiirlük çalışma konulanyla ilgili olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunur, plan ve
pğeler hazırlar, çevre etkinlikleri düzenler, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlar,
h) Geri dönüşüm projesi ve yenilenebilir enerji kaynaklan ile ilgili uygulamaya yönelik (Avrupa
Birliği, Ar-Ge, TÜBİTAK vb.) projeleri takip ederek uygun projelerde belediyenin yer almasrnr sağlar.
i) Çevre bilincinin geliştirilnesi ve yerleştirilmesi ne yönelik, kişi, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum
oluşumlan ile koordinasyon sağlayarak ortak çalışmalar yiirütiir, bu amaçla halkırı ve çevrenin yaranna
iş birl iklerinin gerç ekleştirilmesi ve yiiırütülm esi iç in çal ışır.j) Faaliyet konusu ile ilgili yılhk faaliye t raporlarırıı ve stratejik plan ve performans programını
hazır|aı.
İdari İşler Birimi Görevleri
MADDE 8- (1) İdari İşler Biriminin g leri aşağıda belirtilmiştir;

t§i

a) Müdürlük makamına bağ
b) Müdürliik Makamı tarafı

yapaİ,lı ola o
eri l eta an yasal mevzuat hükümlerine
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uygun olarak yerine getirir.
c) Çeşitli kurum, kuruluş ve kurum içi müdürliikler ile tiizel ve özel kişilerden gelen velveya söz
konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, başvuru formu vb. gibi
evraklann sistem içerisinde kaydını, havalesini ve standart dosya planlaması çerçevesinde
dosyalamasını yapar.
d) Müdiirlükler uırasl yazışmalan ve sonuçlannı takip eder, yasal siiresi içerisinde ilgilileıine bilgi
verir.
e) Müdiirlüğe gelen şikiyetleri (sözlü, telefon, e-mail) alu, konusuna göre müdiire veya ilgili birimlere
bildirerek, stiresinde cevap verilmesini sağlar.
Q Müdürlüğiin bütçesini ve faaliyet raporlarrnı hazırlanması srrasında seketarya görevi yapar,
g) Müdürliik demirbaş ayniyat defterini hıtar.
h) Belediyemiz İç Kontol Eylem Planın hazırlanmasr ve düzenli periyotlarda ilgili birimlerle
koordinasyon içinde gerekli giincellemelerin yapılmasuıı sağlamak,
i) BelediYemiz Kalite Standardan gereği ilgili dokümantasyonun hazırlanması ve gi,incel hıtulmasını
sağlamak,
Sıfır Ahk Biriminin Görevleri:
MADDE 9_ (1) Atık Yönetimi Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) İlçe sınulan iç inde oluşan evsel nitelikte olrnayan atıklaru:ı "Entegre Atık Yönetimi" anlayışıyla
ÇevreYe duyarlı bir yaklaşunla insan ve çevre sağlığına zaraT velmeyecek şekilde yönetimini sağlar.
b) Geri dönüşümii/kazanımı sağlanabilecek atıklar hakkında araştırma yapar, uygulamaya geçirmek
için ilgili birimlerle koordine olarak çalışır.
c) Çevre kirliliğine yol açan at*lann çevre ve insan salığına zarar vermeden ilgili mevzuat
çerçevesinde toplanmasını ve ortamdan uzaklaştınlrnasırıı sağlar.
d) Evlerden atıklarıı kaynağında ayn toplanması ile ilgili çalışmaları yürütilr.
e) Ambalaj Atklannrı Kontrolü Yönetıneliği ve Ambalaj Aüklannuı Yönetim Plaııı doğrulfusunda
Ambalaj Atıklannın kaynağında ve diğer atıklardan ayn bir şekilde toplanması, taşuıması, geri
dönüşi,imü, geri kazanımı ve bertaraf edilınesine yönelik çalışmaları yapar ve ilgili çalışmaları yürütür.
f) Atık Pil ve Akiimülatörlerin Kontolü Yönetrneliği kapsamında ilçe genelinde pillerin ayn
toplanması amacıyla, halka açık yerlere toplama noktalan kurar ve bu noktalara getirilen at* pilterin
düzenli aralftlarla toplanmasrıı sağlar.

c) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalann Kontolü Yönetıneliği doğrultusunda at* elekfikli ve
elektronik eşyalan (AEEE) diğer atıklardan ayn bir şekilde toplanması, taşıııınasl, geri dönüşiiırnü, geri
kazanımı ve bertaraf edilrnesine yönelik çalışmaları yapar.
h) Bitkisel at* yağlann, Bitkisel Atık Yağlaru Kontolü Yönetneliğine uygun olarak kaynağında ve
diğer atıklardan ayn bir şekilde toplanmasr, taşrnması, geıi kazanılrnası ve bertaraf edilmesine yönelik
çalışmaları yapar.
i) Atık araç lastiklerini, Ömrtinil Tamamlam ış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönefrneliğine uygun
olarak toplanması, taşııımasr, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilınesine yönelik çalışmaları
yapar ,

j) Belediyemiz bünyesinde oluşan tehlikeli atıklann toplanmasr ve bertaraf edilmesine yönelik
çalışmaları yapar.
k) Çevreci sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamırıda ilçe sınırlan dAhilinde kullanılmş giysi,
ayakkabı, çanta vb. tekstil üriiırılerinin toplanması, aynştrılrnası, kullanılabilir boyuttakilerin ihtiyaç
sahiplerine ulaştınlması ve diğerlerinin geri dönüşüme kazandınlması için çalışlr.l) Abk yönetimi ite ilgili ilçe genelinden gelen talep ve sorulann cevaplanduılmasını, şikayetlerin
takibini sağlar,
m) Gerektiğinde toplama verimi nin arttın]_ması ut bilgilendirme ve halka açık alanlarda
bil gilendirme çalışmalarını yürüt

eşt ııt.n) Müdürlüğiirnüz tarafindan amb , tekstil, pil vb. toplama i,initelerinin

t
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satrn alma işlemlerini yapar, sahadaki toplama tinitelerinin tamir, bakım, onanm ve temizlik açısından
konholilnü sağlar.
o) Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet ıaporunu ve performans program! bitgilerini
hazırlamak,
Çevre Denetim Biriminin Görevleri:
MADDE 10 - (l) Çevre Denetim Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Çevre khliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması kapsamnda; belirlenen esas ve
usuller doğrultusunda uygulamaya yönelik gerekli denetim ve kontolleri yapaıak şikdyetleri
değerlendirmek. Bu konbol ve denetimler esnasmda mevzuat bazında belirlenen esas ve usullere göre
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen gefçek ve tiizel kişi, kurum ve kuruluşlara idari yaptınma yönelik
cezai işlemleri; yilkümlülüği,in ihlaline göıe belirler, uygular ve sonuçlandrrr.
b) Konutlardan, işyerlerinden, tesislerden kaynaklanan hava, su, toprak, gürültii vb. kirliliği
te sPit etmek, izlemek, araştırmak, incelemek ve çöziirniine ilişkin plan, proj eler belirlemek, geliştirir,
uygular ve bu hususta ilgili kurumlarla işbirliği yapar.
c) Madde 3'de belirtilen yasal dayanaklar çerçevesinde bölgede bulunan sıhhi ve gayri
sıhhi müesseseleri çevre açısırıdan denetleyerek yasa dışı faaliyet gösteren ti.ım işyerlerinin ilgili
birim lere bildirilmesini sağlar.
d) Çevre kirliliği ile ilgili Müdiklüğe gelen yazılı ve sözlü şikdyetleri mahallinde inceler ve
şik6yet konulannı meVzuat çerçevesinde değerlendirerek bertarafinı sağlar.
e) Bitkisel atık yağlaffı oteller, restoıanlar, lokantalar, sanayi mutfaklan, yemekhaneler,
hazır yemek iiretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimlerini yaparak doğrudan ve dolaylı
olarak alrcı ortama verilmesini önler, söz konusu işyerlerinin Bitkisel At* Yağ Geçici Toptama İzinti
Tesislerle sözleşme yapmalaıını sağlar.
0 Ambalaj at*lan geri kazanım proj e kapsamında sokak toplayıcılanyla mücadele eder ve
market vb. satış noktalannda denetimleri sağlar.
g) Çevreye ait her tiirlü yapılan ya da yapılacak ölçiirn ve analizlerin bilimsel esas ve standartlara
uygunluğunu gözeterek sonuçlann raporlanması ve ıaporlarur ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara
gönderilrnesini sağlarnak,
h) İklim Değişikliği ve Sıflr At* Müdfulüğünü görev kapsamı içerisinde çevre kirliliğine neden
olanlan uyanr ve gerektiğinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza_i yaptırım uygular.
İ) Hafriyat toprağı, İnşaat ve yıkınh atıklannın kontoliinü ve denetimini yapar, hafriyat toprağl ve
inşaat yıkıntı atıklannın çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için ilgili birimler
arasuıda koordinasyon sağl ar.
j) Diğer kamu kurum ve kuruluşlaıyla yapılan ortak denetimlere katılım sağlar.
k) Görev alanma giren konulara ilişkin, faaliyet raporıınu ve perform ans programı bilgilerini
hazırlamak,
Çevre Eğitimi Biriminin Görevleri :

MADDE 1l - (1) Çevre Eğitimi Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirir, eğitici materyaller
hazırlar ve eğitirn programlan diizenler.
b) Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak, gelen şikAyet, talep ve önerileri
değerlendirir, çöziimünü sağlar.
c) Toplumda çevre bilincinin geliştirilrnesini sağlamak amacıyla çevreye ilişkin özel giinlerde
etkinlikler düzenler.
d) Çalışma konulanyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi
organizasyonlarda Belediyeyi temsil eder.
e) Belediye sınırlan dAhilindeki l öncesi eğitim, ilköğretim ve
bilinci oluşturma/ge [iştirme

orta öğretim kı.ırum larrrıda çevre

çevre bilincini geliştirme amaçhf) Belediye sınulan d6hi
e

u
ler verir
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toplantılal düenler.
g) Belediye sınırlan dAhilindeki mahalle mütarlftlannda ve sitelerde toplantılaı düzenleyerek,
ambalaj atıklan, bitkisel atık yağlar ve pil ve elektonik eşyalann kaynağında aynştrıknası konulannda
eğitimler verir.
h) Çevre ile ilgili Belediyenin uygulama ve yatrnm programlan hakkında kamuoyuna bilgilendirici
görsel, yazılı ve sözlü duyurularda bulunur, çalışma konusuna uygun broşiir, el ilanı, afiş vb.
hazırlanmasını ve dağıtılmasuıı sağlar.
i) Çevre eğitiıni konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar; eğitim programlannı
hazır|ar ve uygular.
j) Görev alanrrıa giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu ve performans pIogramı bilgilerini
hazırlamak,
İl<llın negişll<llgi ve Proje Geliştirme Birimi Görevleri:
MADDE 12 - (1) İklim Değişikliği ve Pğe Geliştirme Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Ulusal ve ulus lararası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında kurumumuzu temsil
eden, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, kurumsal ölçekte ve İlçe olçeğinde gerçekleştirilen
her tiirlü uygulama faaliyetlerini sürdtiren birimdir.
b) İklim değişikliğinin kurumsal ölçekteki etkilerinin gözlemlenebilmesi için, "Kurumsal Sera Gazı
Emisyonlarırıın Hesaplanması" çal ışm alarırıı yürütür.
c) Kurumsal ölçekte su ve enerji verimliliğine yönelik siirdiirülebilir kaynak kullanımırıı geliştirici
faaliyetler yürütür.
d) Hizmet birimlerinde yağmur suyunun yeniden kullanımuıa yönelik çalışmalar yürütür.
e) Yenilenebilir enerji kaynaklanndan faydalanılarak, giiırıeş enerji santrallerinin kurulması
çalışmalarınr yiirütüI.
| İlçemizde ekolojiye duyarh yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşfurulması için gerekli kriterlerin
belirlenmesi için araşUrmalar yapax ve yaptırır, bilgilendirme toplantı [arı düzenler, kent ortakları ile
paylaşır.
g) Çalışmalann etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçiim, ana|u ve raporlama faaliyetlerini
yürütiir.
h) Belediye sınırlan içerisiıde toplanan at*lann en verimli şekilde değerlendirilmesi için pğeler
üretir,
ı) Belediye sınrlan içerisinde kalan çevrenin yaşanabilir ve çağdaş kılırıması yöniinde program ve
pıoj e hazırlar; bu amaçla ulusal ve uluslararasr hibe, fon ve kredilerden yararlanır.
i) Diğer belediyeler veya kurumlarla ortak pğeler geliştirir/gerçekleştirir.
j) Proj e yanşmaları düzenler.
k) Müdürlüği,in uygulayacağı pğelerle ilgili olaıak halk katıhm toplantıları dilzenler, kalkuıma
yöniinde çalışmalar yapar ve projeler geliştirir.
l) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve ömek proj eleri izler, değerlendirir ve
öneriler hazırlar.
m) Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletir, talep halinde açıklayıcı bilgi verir ve uygulamalan
işbirliği iç inde izler.
Atık Getirme ve Geçici Depolama Biriminin Görevleri
MADDE 13 - (l) Atk Getirme ve Geçici Depolama Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Gelen talep ve şikdyetleri değerlendirmek.
b) Atk Getirme ve Geçici Depolama Merkezinde bulunan makine teçhizatırı bakımrrıı takip etmek ve
gerekli o[an satrn alma işlemlerini yiiırütmek.
c) İkıim Değişikliği ve Sıfir Atk Müdiirlüğü Ahk Getirme ve Geçici Depolama Merkezi iş akı şı için
gerekli olan diğer müdürliikler arasındaki koordi nasyonu sağ[amak.
d) Atk Getirme ve Geçici D Merkezinde gerçek|eşen hizmetlerden, çalışanlardan ve
faaliye tlerden dolayı biıim müd ıs

§D
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e) Atık Getirme ve Geçici Depolama Merkezinde çalışan personelin iş güvenliğini sağlamak, iş
kazalannuı meydana gelmemesi için gerekli iş güvenliği tedbirini almak ve alınan tedbirleri takip ve
kontol etmek.

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi
MADDE 14
a) Çevre Koruma Kontol Birimi görev ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı ve bağlı olduğu
başkan Yardımcısırıa karşı sorumlu olup;
b) Bu Yönefrnelikte belirtilen Müdiiürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve
verimli yürtitülmesini sağlamak,
c) Müdürlüğiin görtv alanuıa giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınlan takip etmek,
personelini bilgilendirmek ve eğitınek,
d) Müdiirlük görevlerinin kapsamına giren bütiin işleri sevk ve idare ederek gereken denetim leri
yapmak.
e) İlgili Yönetneliğe uygun olarak Müdiiırlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşmır
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
f) Müdürlüğilırı çalışma ve stratejik planlannuı, faaliyet raporlarrnın, performans değerlendirmesine
esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; siireç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve
sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalşmalaruıı yiiırütmek,

c) Müdürlüğii,ııı genel iş yürütiimü konularuıda ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü
hazırlamak.
h) Müdürlüğün gider büÇe taslağıru haarlatrnak.
ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada beliılenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
i) İha]e yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.j) Disiplin am iri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,
k) Çalışma alanuıa ghen ve Başkanl* Makamııca verilen diğer görevleri yapmak ile göıevli ve
yetkilidir.
Temizlik İşleri Birimi
MADDE 15
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayı,|ı Çevre Kanunu, 4857 sayıh İş Kanunu. 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu.5018 sayıh Kamu Mali Yönetimi ve Kontol Kanunu. 657 Sayılı Devlet Memurlan
Kanunu. Kat Atıklann Kontrolü Yönetneliği, Ambalaj Atıklannuı Kontolü Yönetrneliği. Atık Pil ve
Akiimülatörlerin Kontolü Yönetneliği, Atık Yağlaruı kontolü Yönetneliği, Bitkisel Atık Yağların
Kontrolü Yönetneliği. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönenneliği. Ömrunu
Tamamlamış Lastiklerin Kontolü Yönetıeliği, Atk Yönetimi Genel Esaslanna İişkin Yönetnelik,
Hafriyat Toprağı. İnşaat ve Yıkuıtı Atıklannın Kontolü Yönetneliği, Sıfu Atık Yönetneliği, iş Sağhğı
ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat ile diğer mevzuaün kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine
uygun olarak etkin, diizenli ve verimli bir biçimde yiirütmek.
b) Belediye tarafından yapılınası uygun görülen tiim temizlik hizmetlerini: etkin, dtizenl i ve verimli
bir biçimde, mevsimlere göre oluşfurulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek
c) İlçe bütiinünde; cadde, sokak, kaldınm ve meydanların gi.inliik genel temizliğini yapmak ve sürekli
temiz tutulınasını sağlamak. Bu konuda:
c.l)Yeteri m iktarda araç, gereç ve temizlik elemanı istihdam etnek.
c.2)Gerektiğinde kaldınm, yol ve meydanlann yıkanması işlemini
yapmak.
c.3)Cadde. sokak, kaldınm ve meydanların kirletilmemesi konusunda ilçe halkuıın bilinglenmesini
sağlayacak her tiiırlü etkinlik ve faaliyette bulunmak, afış ve pankart asmak, halkın rahadıkla
görebileceği ve ulaşabileceği yerl çöp kutulan ve kumbaralan koymak, bunların giinlük
temizliklerini yapmak, gerektiğ inde ve dezenfe

.Di

c.4)Cadde ve sokak kenarlan ile

ere

em Ve temizliğini yapmak
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d) Belediye sınırlan içerisindeki yerleşim alanlaründa:
d.l) Konutlarda iiretilen evsel kah atıklan (çöpleri) çevreyi rahatsız etmeden giinlük olarak toplamak.
d.2)İşyeri, okul, hastane, kamu kıırum ve kuruluşlan tarafindan iiretilen evsel nitelikli katı atıklan
(çöpleri) çevreyi rahatsız etmeden giinltik olarak toplamak ve oıman, piknik ve mesire alanlarrrıuı
temizliğini yapmak.
d.3)Toplanan bu evsel ve evsel nitelikli kaİ atıklan; görünüş, koku, sızdırma ve benzeri faktörler
yönilnden çevıeyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarırıa taşırnak.
d.a) ÇOp torbalarının bırakıldığı yerlerin temizliğini yapmak gerektiğinde yıkamak ve dezenfekte
etmek
e) Ambalaj Atklannın Kontolü Yönetıneliğine uygun olarak, ambalaj atıklannın kaynağında avn
topl anma suıı sağlamak.
0 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontolü Yönetrneliğine uygun olarak, pil ve akiimülatör at*lannın
kaynağında ayn toplanma srıı sağlamak.
g) Atıi Elektrikli ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetneliğine uygun olarak, elektikli ve
elektronik eşya at*larının kaynağında ayn toplanmasırıı sağlamak.
h) Atık Yağların Kontolü Yönetrneliğine uygun olarak: atık motor yağlan, at* şanzum.ın ve
diferansiyel yağlan, atft gres ve hidrolik sistem yağlan, atft tafo yağlan, atık tiirbin ve kompresör
yağlan ile diğer endüstriyel yağ at*lanrıın kaynağında ayn toplanmasını sağlamak.
ı)Bitkisel At* Yağlarm Kontolü Yönetıneliğine uygun olarak, bitkisel yağ atıklannın kaynağında
ayn toplanmasuıı sağlamak.
i)Ömriinü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetrneliği çerçevesinde atık lastiklerin toplanmasna
yönelik çalışmalar yapmak.
j)Buzdolabı, çamaşır makiıesi, dolap, yatak, masa, sandalye, koltuk ve kanepe gibi evsel nitelikli
eşyalaxdan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan iri hacimli kah atıklarııı ortadan kaldınlrnası:ıı
sağlamak ve iri katı atık sahipleri hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemleri yapılrnasını sağlamak.
k)Belediye sınırlan içerisinde umumrırı gelip geçeceği yerlere rastgele olarak atılmış olan hafriyat
toprağı, inşaat atıklan, yıkınh atıklan, tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıklan, bitkisel atftlar ve bahçe
toprağı gibi at*lan; çevreye zarar vermeden, belediyenin araç ve gereçleriyle ya da h2met satırı alma
yöntemiyle ortadan kaldırtmak ve sorumlu olan atık tireticileri hakkında mevzuatta öngörülen yasal
işlemleri yapılmasını sağlamak,
l)Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken artık ve atıklan kaldırmak ve çevreyi kirletmeyecek
şekilde kapalı özel araçlarla at* depolama alanlarrna taşmak. Gerektiğinde Pazar alarılaruıı yıkamak
ve dezenfekte etmek.
m) İlçe halkırıın çevre temizliği bilincini artırmak ve at* toplama sitemine uyumunu sağlamak
amacıyla:
m.l )EI ilanı, broşiir, kitapçık, CD veya kısa fiIrn çalışması yaptırmak ve bu çal§maların ilçe
kamuoyuna ulaşmasırıı sağlamak.
m.2)Bu konuda uzmanlarrn ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve
sem iner leri di.izenl emek.
m.3)Sivil toplum kuruluşlanyla, eğitim ve sağhk kuruluşlanyla birlikte proj e ve çalrşma gruplan
oluşfurmak ve bu gruplann ihtiyaç duyduklan her ti.irlü loj istik desteği vermek.
n) Resmi ve dini bayramlarda, ttirenlerde, Eıııma ve sosyal etkinlikler
de gerekli temizliği yapmak
o) Belediyenin temizlik ile ilgili etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için Belediye Başkanı'nın onayını
alarak pankart ve afiş hazırlatnak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartlan uygun gödlen yerlere
asrlmasını sağlamak.
ylizme Havuzları Birimi
MADDE 16
a)1593 Sayılı Umumi Hıftıssı un Yu n Tabi Olacağı Sağlık Esaslan



0 Havuz suyunda Ba kanlıkıan
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Hakkuıda Yönetınelik ilgili mevzuat ile diğer mevzuatln kendilerine verdiği sair görevleri çalışma
ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yi.irütmek.
b)Yiiame havuzunun teknik özellikleri ile yiizme havuzu suyunrın, sıhhi kurallara uygun olması
esastır. Yüzme havuzunun işletilmesinde aşağıdaki şartlara uyulur:
b.l)Yüzme havuzu işleticisi, mesul müdiit, havuz suyu opeıatörü ve sertifikalı cankurtaran istihdam
etmek zorundadır. Mesul müdiir ve havuz suyu operatörü aynı kişi o[abilir.
b.2) Yüzme havuzunda ip, yüzer duba, simit gibi can kurtarmaya rnahsus malzemeler ile ilkyardım
ma lzemeleri hazır bulundurulur.
b.3) Kullanıcılarrn yüzme havuzuna mayoyla girmeleri sağlanır. Tesislerde, büttin kull anıcılarırı,
yi.izme havuzuna girmeden önce duş alabilrnelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini
sağl ayacak diizenleme yapılır.
b.4) Yiizme havuzunda hayvanlann insanlarla birlikte bulunmalaruıa hiçbir şekilde izin verilmez.
b.5) Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile mütemel tehlikelere karşı kişileri uyaımak amacı ile
hazırlanan uyan levhalan kolayca görülebilecek ve okrınabilecek uygun yerlerde bulunduruluı.
b.6) Yiizme havuzu suyu yılda en az bir defa boşalhlarak genel temizlik yapılır.
b.7) Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutıılarak kapanma saatinden sorua havuz dip temizl iği d6hil
genel temizlik yapılır.
b.8) Yüzme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdu,
b.9) Kapalı yüzme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dahil olrnak üere kış aylannda ısıtılrr.
c) Fiziki Mekanlar:
c.1) Duş yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadın ve erkek için ayn düzenlenh.
c.2) Duş yerleri, duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde ve en az yirmi kişiye biı duş düşecek
şeki lde düzenlenir.
c.3) Tuvaletler soyrınma ve duş yerlerine yakın konumda, en az yirmi kişiye bir tuvalet düşecek
şekilde düzenlenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sıvı sabun, fuvalet k6ğıdı, kAğıt havlu ve
çöp kovası bulundurulur.
c.4) Girişi ve yollan tamamen ayn tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kısmına girmelerini
engelleyecek şekilde di,izenlenir. Seyirci böliimünde seyircilerin ihtiyacı karşılayacak kadar tuvalet,
lavabo ve pisuar bulundurulur.
d)Güvenlik Tedbirleri; Yiizme havuzunda kazalann önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için
aşağıda bel irtilen kurallara uyulur:
d.l) Yüzme havıızıı kaza|ara neden olmayacak ve kenaruıda güvenli yi.irtimek için yeterli alan
bulunacak şekilde planlanır. Dalrnak için gerekli olan su derinliği sağlanu. Aksi takdirde her tiirlü
dalışa izin verilmez.
d.2) Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgtin ve kaymaya
yol açmayan malzemeden yapılır.
d.3) Yüzme havuzunda boşalfrna mazgalı kapalı durumda bulrındurulur.
d.4) Havuz derinlikleri kullanıcılann görebileceği şekilde havuz kenarrıa en az 4 yönde yazılıı.
d.S)Yiizme havuzu kenannda acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulur.
e)Denetim: Yiizme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasalları her ay Müdiiıliik tarafindan
denetlenir. Bu denetimlerde;
e.1) Havuz suyu hazırlanmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallarm Bakanlıktan
ruhsatlı olup olmadığı.
e.2) Havuz suyu kimyasallan için bir depo ile yeterli kişisel koruyucu ekipman bulunup
bulunulmadığı
e.3) Analiz kayıt defterleri ve Yüzme Havuzlarurın Tabi Olacağı Sağhk Esasları Hakkında
Yönetrnelik eklerine göre yapılan veya yaptı nlan analiz ları kontol edilir.

nfek su yasalları kullanılır.
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MADDE 17 - (l) İı<ıim negişitııgi ve Sıfir Ahk Müdiirlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393
sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine veri len tiiıın görevleri kanunlar
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün §orumluluğu:
MADDE 18 - (l) ikıim Değişikliği ve Sıfu Atk Müdİirlüğü Belediye Başkanınca verilen ve bu
yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gere ken özen ve çabuklukla
yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğuı
MADDE 19- (1) İklim Değişikliği ve Sfır Aük Müdiirlüğtinü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2) Müdürlüğiln sevk ve yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdilrlüğiin çalışmalarını, personel görev
dağılımırıı, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin düzenlemeleri yapar, müdürliik faaliyetlerini denetler,
varsa aksaklıklan giderir.
(3) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik planlannın hazırlanınasını sağlar.
(4) iklim Değişikliği ve Sıfir Atık Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük
personelinin biıinci disiplin ve sicil amiridir.
(5) Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birirn ve kişilerden gelen-giden evraklann kontoliinü yapıp, sevk ve
havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasurı ve arşivlenmesini kontol eder.
(6) Personelin yıllık izin planlannı yapar, lzin rapor, doğum, ölüm vb. konulann işlemlerini takip
ve kontrol eder.
(7) Müdürlük personelinin peformans durumunu izler, gerekli değerlendirmelei yapar, varsa ceza ve
mükAfat için üst makamlara teklifte bulunur.
(8) Müdürlüğe dış ve iç btimlerden gelen-giden gizli dereceli evraklann, gizli ewak defterine kaydını
yaparak yerine ulaşmasuıı sağlar.
(9) Statej ik planlama ile müdi,irlüğiin stratejik hedeflerinin ve bütçesinin gerçekleştirilmesini sağlaı.
(l0) İkltn Değişikliği ve Sıfu Atık Müdiirlüğü ile diğer müdiirlükler arasırıdaki koordinasyonu sağlaı.
(11) Ulusal ve uluslararası standartlarda tiim faaliyet konulannda plan ve proj e hazırlaı veya hazırlaff.
(12) Yasalarla verilen her tiirlü ek görevi yapar.
(l3) Başkanlık Makamırıa karşı ve va$a Başkan Yardımcısrrıa sorumludur.
Müdürlükte Görevli Dğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:
MADDE 20- (1) Memurlar, unvanlanna göre kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirtilen usul
ve esaslara göre Başkanl* Makamırıca atanırlar.
Memurlar görevlerini kanunlar, kanun hiikmihde karamameler, ttiziikler, yönetmelikler, Başkanl*
Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevaıııt çerçevesinde Müdür ve Şefin emirleri doğrultusunda
gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükiiırnlüdür.
(2) Memurlar ve diğer penonelin görev, yetki ve sorumlulukları müdürlükçe çıkanlacak
Görev Tanrm Formlarında belirlenir.
(3) Memurlar ve diğer personel, atandıklan Birimin görevlerini yerine getirmek iizere, müdür
tarafindan onaylanacak Görev Tanm Formlarırıda belirtilen görevleri icra etmekle ve kanunlarla
verilen ek görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
(4) Bu yönetmelikte belirtilen görevlerde, İtıim oegişitılgi ve Sfir Atık Müdiirlüğüne kanunlarla
verilen diğer görevlerde ve Görev Tanım Formlarırıda belirtilen esaslara uygun olarak görevlerini ic ra
yürütmekten Müdür ve Şef e kaşı sorumludrırlar.
(5) Müdi,ir tarafindan müdiiırlüğün görev ihtiyaçlanna göre verilecek hizmete yönelik diğer
görevleri yerine getiımekten sorumludurlar.
(6) Bu personel Görev Tanım Formlarında belirtilen görevleri yerine getirebilrnek için görevlere
ilişkin yasal mevzuata hAkim olmaktan, yasal mevzuatta yapılacak değişiklikleri takip etmekten ve
kendisini bu görevleri yerine getirebilme üzere geliştirmekte n sorumludur.

B aşkanl ık ve müdiirlükçe
Başkan onayı ile müd

irlere riayet ederler
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yönetmelikte belirtilen şefliklerde/birimlerde aynca görevlendirilebilirler.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alrnm ası:
MADDE 21 - (1) Müdiiürlüğiitı tiim elemanlanna verilen belgeler, dosyalar ve tiim işler zimmet
defterine velveya elektronik ortamdan havale edilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanınası:
MADDE 22 - (1) iklim Değişikliği ve Sıfn Ahk Müdürlüğiındeki iş ve işlemler Müdiir tarafindan
düzenlenen plan dAhilinde yiiırütüliir.
Görevin Yiirütülmesi:
MADDE 23 - (l) Müdtirlükte görevli tiim personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve
yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadr.

. BEŞİNCİ BÖLtJM
Işbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği:
MADDE 24 - (l) Müdürli.ik dAhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdiir
tarafindan sağlanu.
(2) Müdürlüğe gelen tiim ıslak imzal/elektronik ortamdaki ewaklar müdiire iletilir/havale edilir.
(3) Müdür, evraklan gereği için ilgili personele ıslak imzalılelektronik ortamdan tevzi eder.
(4) Bu Yönetrnelikte adı geçen görevlilerin öliim hariç her hangi bir nedenle görevlerinden aynlmaları
durumunda görevleri gereği yanlarıııda bulrınan her tiirlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında
bulunan eşyalan bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.
Devir-teslim yapılrnadan görevden aynlma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanfı öltimü ha|inde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşya birim amirinin hazır|ayacağı
bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
(6) Olağanüstü durumlarda (pandemi, seferberlik vb.) çalışma saatlerinde uygulanacak esnek çalışma
vb. uygulamalarda, vardiyah personel, bu yönetmelikle belirlenen gör€vleri Görev Tanım Form larında
bel irtmesine bakılmakszın yerine getirir.
Diğer kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon:
MADDE 25 - (1) Müdtirlükler arası yazışmalar Müdiir'iin imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve ti.izel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluş lan ve diğer
şahıslarla ilgili gerekli görülen yanşmalar; Müdtir ve Başkan Yardrmcısurın parafi Belediye
Başkanınırı veya yetki verdiği Başkan Yardrmcısurın irnzası ile yiiditülür.
(3) Belediyenin iştirakçisi olduğu şirketler ile yapılacak yazışmalardan Başkarı/Başkan Yardrmcısının
onayını gerektirmeyen rutin yazışmalar Müdür'ün imzası ile yürütülebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Geıen Giden Evrakıa ngilt yrEpHlT;!'İ#,*Ü'"'*r 
ve ArŞİvleme

MADDE 26 - (1) Müdürlüğe gelen evrakrn önce kaydı yapılu. Müdtir tarafindan ilgili peısonele
havale ediliı. Personel evrakrı gereğini zamanrnda ve noksansız yapmakla yiikiimlüdiir.

YEDİNCi BÖLÜM
Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disip leri:
MüdMADDE 27- (l) İklim Değişi

lin
ıf tiim rsonelini her zaman denetleme
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yetkisine sahiptir.
(2) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdiirü 1.Sicil amiri olarak personelin yıllık performans notlannı
verir.
(3) İklim Değişikliği ve Sıfir Ahk Müdtirlü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda
işlemleri yürütiir.
(4) ikl im Değişikliği ve Sıfu At* Müdiirü çalışan ti,im personelin izin, rapor, derece ve kademe
ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandrrma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutuluı.
(5) Biıim pe$onelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve
bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 28 - (1) Bu yönetmelik Alaşehir Belediye Meclis karannın alrrrmasrna müteakip 01.01.2023
tarihinde yüriirlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 - (l) Bu yönetmelik htjkümlerini Belediye Başkanı yiirütii(.

Konunun mec]is tarafından gört§ülmesinde; Çelre Koruma ve Kontrol Müdürlüğti'nün asil müdürlük
olan iklim Değişikliği ve Sıfır Atık MüdürIüğü alt birimi olarak güncellenmesine ilişkin Belediye
Mec|isimizin 01.112022 tarihli toplantısında alınan 20221298 nolu kararın, sehven hata yapıldığından dolayı
iptal edilmesi; 5393 sayıh BeIe.diye Karıunu'nun l8/m maddesine istinaden Alaşehir Belediye Başkaırlığı
ikıim Değişikıiği ve Sıfır Atık Mudurlüğü Teşkilat ve Çallşma Yönetmeliği'nin kabuI edilmesi; söz konusu
yönetmeliğin Belediyemiz İlan Servisi ve Belediyemiz web sitesinde yayınlanması; Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürliığü'niın titrn faaliyetlerinin İklim Değişikliği ve Slfır Atık Müdürlüğü taraflndan yürütiilmesi;
kesinleşn Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğU'nün 2023 yıllı bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
'l8/b maddesine istinaden ik|im Değişikıiği ve Sıfır Atlk Müdürlüğü'ne aktarılmasl talebi oylamaya sunuldrı,
ofurumda mevcut tilm üyelerin ve Belediye Başkanının evet oylarıyla oy birliğiy|e kabuI edildi.

t[. füö }

oĞLU Bayram Y T
Divın Ka

İ
Başkanı D Kat


