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Konuyla ilqili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

20.o4.2o2| tarihli ve E-444o sayılı yazr ekinde yer alan
yönetmeliğinin Meclise okunııasıyla;

ALAŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLü(;I

ÇEVRE KORUMA vf KONTROL MÜDÜRLiiĞÜ
GöREV vE çALIŞMA YöNETMELiGi

ninixci BöLüM

AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMf,LiLKELER

AMAÇ

MADDE l _ Bu yönetmeliğin amacı: Ataşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kt'ıırtrol Müdürliiğü'niin

kuruluş. görev. yetki ve sorumlulukları iIe çalışma usul ve esaslarını düzenleırıektir,

YASALDAYANAK

MADDE2_Buyönetmelik:5393sayılıBelediyeKanunu.52|6sayılıBiiyiikşehirbeledi rcsi Kaııtınıı.6360

sayılı on üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanuıı re Kan tııı Ll i] }. ııı ii ıı ı,|e

KaranrameIerde Değişiklik Yapılmasına Dai r Kanun. 2872 sayılı evre Kanuıru. 657 sal ı|

Kanunu..1734 savıIı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer Mevzuata

r
ıl hazırlanııı ıştır

ı Devlel Meınurları
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KAPSAM

MADDE 3- Bu yönetmelik, Alaşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Miidürlüğü'nün kuruluş.
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

TANIMLAR

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan :Alaşehir Belediye Başkanı'nı.

Belediye : Alaşehir Belediye Başkanlığı'nı,

Başkan Yardımcıst : Başkan Yardımcısı'nı,

Müdür : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü'nü,

Müdürlük : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nü,

Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tüm persone|i, ifade eder.

ixixcisöLüM

KURULUŞ Vf, YAPILANMA

KuruIuş

MADDE 5 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve Teknik Birimlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısına bağlı bir birimdir. Müdüı Şef, Birimlerde çalışan teknik personel, işçi ve diğer kamu
personeIinden oluşur.

Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı o|duğu üst amirin
onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Teşkilatlanma

MADDE 6 - Müdürlüğün personel yapısı Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş olup:

aşağıdaki gibidir;

a) Müdür

b) Şef

c)Memur

ç) işçi

d) Süreli İşçiler

e) Sözleşmeli personeI

r
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2 )Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a) Müdür

b) İdari İşler Birimi

c) Temizlik İşleri Birimi

d) Yüzme Havuzları

e) S ıfır Atık Birimi

üçirxcü BöLüM

GÖREV YETKi \.E SORUMLULUKLAR

Görevleri

MADDE 7- Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü;

a) İ|gili mevzuattn çevre konusunda belediyelere verdiği görevleri yapmak: İl ve İlçe Çevre Kurulu kararları ile
Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

b) Çevre bilincini yükseltici eğitim çalışmaları ve yayınlar yapmak.

c) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konularında plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak. yaptırmak.

ç) Çevreye rahatsızlık veren görüntü, koku vb. kirliliklerin kaldırılınası veya mevzuatın öngördüğü değerlere

çekilmesi için stratejiler belirlemek. gerekli çalışmaları yapmak,

d)Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için pIan ve proje geliştirmek: gürültü kirIiIiğini izlemek:
gtirültüye neden olan bina ve işyerlerini denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak, cezai işlem yapınak.

e) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü yapmak; çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini
gidermek için planlama yapmak, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli izinleri vermek,

f) Mevzuata uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.

g) Ambalaj atıklarının ve Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının toplanması, taşınması, depolanması

ve geri kazanımı için etüt. plan ve projeler yapmak, yaptırmak; yapılan projelere katkıda bulunmak.

ğ) Bitkise| atık yağların ve atık pil ve akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için
gerekli çalışmaları yapmak,

h) Ömrünü tamamlamış araç lastikler konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak.

ı) Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum. kuruluş ve kişilerle işbir|iği yapmak.

i) Çevre ile ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak,

j) Mevzuat değ işikliklerine esas olnrak üzere ilgili ınercilerce talep edilen ktınıılarcla gijı,iiş lıildırnıek.
gerektiğinde talep bekleırıneksizin göriiş ve önerilerini ilgili mercil

ğ-
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k) ÇED Raporlarını denetlemek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş ve öı,ıeri suııırıak

|) Çevre ile ilgili bilgileri toplamak ve bilgisayar ortamında arşiv oluştunırak.

ın) Sürekli ve dengeli kentsel gelişme için çeşitli nedenlerle bozulmuş olan çevre koşullarının

restore ve rehabilite edilebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

n) Çevrese| sorunlarla ilgiti olarak belediye birim|eri, diğer belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği

ve eşgüdüm koşullarını oluşturmak: akademik ve araştırmact kuruluşlarla işbirliği yapmak.

o) Çevre bilincine yönelik olarak belediyede hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek.

Temizlik İşleri Birimi;

a) 5393 sayılı Be|ediye Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu.4857 sayılı İş Kanunu.4734 sayılı Kaınu İhale

Kanunu.50l8 sayılı Kamu Mati Yönetimi ve Kontrol Kanunu.657 Sayılı Devlet Memurları Kaıruııu. Katı

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Ambataj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. Atık Pil ve Aküınülatör|erin

Kontrolü YönetmeIiği. Atık Yağlarln kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolii Yiinetıneliği. Atık

Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği. Ömrünü Tamamlanıış Lastiklerin Kontrolii

Yönetmeliği. Atık Yönetimi cenel Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Hafriyat Toprağı. inşaaı ve Yıkıntı Attklarlnln

Kontrolü Yönetmeliği. Sıflt Attk Yönetmeliği. iş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat ile diğer ıııelzuaııı'ı

kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin. düzenli ve veriınli bir biçinıde

yürütmek.

b).Belediye tarafından yapılması uygun görülen tüm temizlik hizmet|erini: etkin. düzenli ve verimli bir

biçimde, mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek

c)ilçe bütünündei cadde. sokak, kaldırım ve meydanların günlük genel temizliğini yapmak ve sürekli temiz

tutulmasını sağlamak. Bu konuda:

c. l)Yeleri miktarda araç. gereç ve temizlik elemanı istihdam etmek.

c.2)Gerektiğinde kaldırım, yol ve meydanların yıkanması işlemini yapmak,

c.3)Cadde. sokak. ka|dırım ve meydanların kirletilmemesi konusunda ilçe halkının bilinçlenınesini sağlayacak

her türlü etkinlik ve faaliyette bulunmak. afiş ve pankart asmak. hatkın rahatlıkla görebileceği ve ulaŞabileceği

yerlere çöp kutuları ve kumbaraları koymak. bunların günlük temizliklerini yapmak. gerektiğinde yıkamak ve

dezenfekte etmek.

c.4)Kış mevsiminde: cadde ve sokak kenartarı ile katdırım ve meydanların kar ve buz ıemizliğini y,apn]ak

d)Betediye sınırları içerisindeki yerleşim alaırlarında;

d.l )Konuttarda üretilen evsel katı atıkları (çöpleri) çevreyi rahats!z etmeden günlük olarak toplamak.

d.2)İşyeri . okut. hastane. kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen evsel nitelik|i katı atıkları (çöpleri).

çevreyi rahatsız elmeden günlük olarak toplamak ve Orman piknik re al larını tenıizliğini yapnıak
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d.3)Toplanan bu evsel ve evsel nitelikli katt at|klarl: görünüş. koku. sızdırma ve benzeri faktörler vöniinden

çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarına laşımak.

d.4)çöp torbalarının bırakıldığı yerlerin temizliğini yapmak. gerektiğinde yıkamak ve dezenfekle etmek.

e)Ambalaj Atıklarının KontroIü Yönetmeliğine uygun olarak. ambalaj atıklarının kaynağlnda a}rı İoplanmaslnl

sağlaınak.

oAıık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, pil ve akümülatör atıklarıııın kay-nağında

ayrı toplanmasını sağlamak.

g)Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak. elektrikli ve elektronik eşy'a

atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak: atık motor yağları. atık şanzunıan ve diferansiy'el 1'ağları.

atık gres ve hidrolik sistem yağları. atık trafo yağları. atık türbin ve kompresör yağları ile diğer endüStriyel yağ

atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.

t)Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak. bitkisel yağ atıklarınııı kay'nağında ayrı

toplanmasını sağlamak.

i)Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmetiği çerçevesinde atık lastiklerin loplanınasına yönelik

çalışmalar yapmak.

j)Buzdolabı, çamaşır makinesi. dolap, yatak. masa, sandalye. koltuk ve kanepe gibi evsel nitelikli eşyalardan

oluşan ve kullanılmayacak durumda olan iri hacimli katı atıktarın ortadan kaldırılmasını sağlamak ve iri kaıı

atık sahipleri hakkında ,nevzuatta öngörülen yasal işlemIeri yapılmasını sağlamak,

k)Belediye sınırları içerisinde umumun gelip geçeceği yerlere rastgele olarak atılmış rılan hafriyat toprağı.

inşaat atıkları. yıkıntl atlkları, tehlikeli inşaat ve yıkıntı attklart. bitkisel atıklar ve bahçe toprağı gibi atıkları:

çevreye zarar vermeden, belediyenin araç ve gereçleriyle ya da hizmeı satııı alma yönteıniyle ortadan

kaldlrtmak ve sorumlu olan atlk üreticileri hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlenı|eri lapılmasını sağlamak.

l)Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken artık ve atıkları kaldırmak ve çevreli kirletınel'ecek Şekilde

kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarına taşımak. Gerektiginde Pazar alanlarını yıkamak ve dezenfekte

etmek.

m)ilçe haIkının çevre temizliği biIincini artırmak ve atık toplama sisıemine uyumunu sağ|aınak amacıyla:

ın.l)Elilanı.broşür.kitapçık.CDveyaklsafilmçalışmasıyaptlrmakvebuçalışmalarınilçekaınuoyrııra
ulaşmasını sağlamak.

gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları \c
m.2 )Bu konuda uzmanların ve

seın iı,ıerleri düzen lemek.

ın.] )sivil toplum kuruluşlarüyla. eğitim ve sağlık kuruluş|arıyla birlikte proje ve çalışma gruplarl oluştunülak ve

bu grııpIarın ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek,

n) Resmi ve dini bayramlarda. törenterde. anma ve sosyal etkinlikle

ıenı izliğin i 1apnıak

tkin k öncesinde ve soıırasında alaıı
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o)Belediyenin temizlik ilgili etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için. Belediye Başkanı'nın oıavını alarak
pankart ve afiş hazırlatmak. hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uyguı,ı görülen verlere asılııasını sağlamak.

Yüzme Havuzları Birimi;

a) I593 Sayı|ı Uınumi Hıfzıssıhha Kanuııu. Yüzme Havuzlarinin Tabi Olacaği Sağlik Esaslari tlakkinda
Yönetmelik iIgili mevzuat ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine ul,eun olarak
etkin. düzenli ve verimli bir biçimde yürütırıek.

b) Yiizıı-ıe havuzunuır teknik özellikleri iIe yüzme havuzu suyunuır. sıhhi kurallara ı.ııguır olınası esastır. Yüzme
havuzunun işletilmesinde aşağıdaki şartlara uyulur:

b.l)Yüzme havuzu işleticisi. mesul müdüı havuz suyu operatörü ve sertifikalı cankurtaran istihdam
etınek zorundadır. Mesul müdür ve havuz suyu operatörü aynı kişi olabilir.

b.2) Yüzme havuzunda ip. yüzer duba. simit gibi can kurtarmaya ınahsus ınalzemeler ile iIkyardım
ırralzeırreleri hazır bulundurulur.

b.3) Kullanıcıların yüzme havuzuna mayoyla girmeleri sağlanır. Tesislerde. bütün kullanıcıların. yüzme
havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak düzenleme

yapı |ır.

b.4) Yüzme havuzunda hayvanların insanlarla birlikte bulunmaIanna hiçbir şekilde izin verilınez.

b.5) Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karşı kişileri uyarmak amacı ile

hazırlanan uyarı levhaları kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur.

b.6) Yüzme havuzu suyu yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizlik yapılır.

b.7) Fiziki ınekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra lıavuz dip temizliği dahil

genel temizlik yapılır.

b.8) Yüzme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydınlahlmalı ve havalandırılmalıdır.

b.9) Kapalı yüzme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de d6hilolmak üzere kış ayIarında ısıtılır.

c) Fiziki Mekanlar;

c.l) Duş yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadın ve erkek için ayrı düzenlenir.

c.2) Duş yerleri duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde ve en az yirmi kişiye bir duş düşecek

şekilde düzenlenir.

c.3) Tuvaletler soyunma ve duş yerlerine yakın konumda. en az yirmi kişiye bir tuvalel diiŞecek şekilde
düzeıılenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sıvı sabun, tuvalet kAğıdı. kdğıt havlu ve çöp kovası

bulundurulur.

c.4) Girişi ve 1,olları tamamen ayrl tutulan seyirci yerleri. seyircileriır havuz kısmıııa girıneleıini

cngelle;-ecek şekilde düzenlenir. Sel,irci bölümünde sel,ircilerin ihti

pisuar bulundurulur

k ılayacak kadar tuvaleı. lavabo ve

r
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d) Giiven|ik Tedbirleri: Yüzme havuzunda kazaIarın önlenmesi ve güvenliğin sağlaırması için aşağıda belirtilen
kuralIara uyulur:

d.l) Yüzme havuzı kazalara neden olmayacak ve kenarında güvenli yürümek için y,eıerli alan bultıııacak

şeki|de planlanır. Dalmak için gerekli olan su derinliği sağlanır. Aksi takdirde her türlü dalışa izin verilmez.

d.2) Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol
açınayan ınalzemeden yapı lır.

d.] ) Yüzıne havuzuırda boşaltına mazgalı kapalı durumda bulundı.ıruluı,

d.5 ) Yüzıne havuzu kenarında aciI durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundıırııltır

e) Denetim: Yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasalları her ay Miidürlük tarafından deı,ıetleııir. Bu
denetimlerde:

e.l) Havuz suyu hazırlanmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların Bakanlıktan ruhsatlı

olup olmadığı,

e.2) Havuz suvu kimyasalları için bir depo ile yeterli kişisel koruyucu ekipıı,ıaı,ı bulıınup bultııııııad ığı.

e.3) Analiz kayıt defterleri ve Yüzme Havuzlarinin Tabi Olacaği Sağlik Esaslari Hakkinda

Yönetmelik eklerine göre yapılan veya yaptırılan analiz sonuçları kontrol edilir.

fl llavuz suyunda Bakanlıktan ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kiınyasa|ları kullanılır

Sıfir Atık Birimi;

a)2872 sayılı Çevre Kanuıru, Sıfıt Atık Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ile diğer ınevzuatıı kendileriıe verdiği

sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin. düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b) Halkı. aiıklarını ayırmaya ve ayrı biriktiımeye teşvik etmek.
c) Atık oluşumunun önleırmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışınalarda bulunıı-ıak.

ç) Kaynağünda ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanınasıııa 1iinelik altl,apıl,ı geliştirip
yaygın laştırmak.
d) Atık getirme merkezlerinde biriktiriIen atıklar ile evlerden kaynaklanan atık ilaçların vönetiııini sağlaııak.
e)'Ibplanan atık]arın öncelikli olarak maddesel geri dönüşüm ve diğer geri kazanım iınkinlarının azanıi ölçekte
değerlendirilmesini sağIama[dsağlatmak,
f) Ceri dönüşümü/geri kazanımı mümkün olmayan aııkların nihai bertaraf işlemlerinde düzenli depolaına
yöntemini son seçenek olarak değerlendirmek.
g) Sılır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasındaı,ı başlayarak uygulaınalarıı,ı izlenıııesi faaliy-etlerini de

içeren tüm süreci kent konseyi gündemiıre dahil etmek.

ğ) Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere. mevcut atık !'önetim hizıı-ıetleriııin sıfır atık
yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikalarıırı belirleyerek bu hususları stratejik
plaıılarına ve bütçelerine yansıtrnak.
h) Yetkisi dahilinde sıfır ahk yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında Sıflr Atık Yönetmeliği EK-J
l istede taırıınIanan rıy-gu lama takvimine uyarak mevcut atık yönetim hizmetlerini bu Sisteme entegre etmek.

d.4) Havuz derinlikleri kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarıııa en az 4 ı,öııde 1,azılır.

ğ-
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ı) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması. işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan
kılavıız doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle, sisteme ilişkin taın maliyet esaslı tarifeleri
belirleınekle ve uygulamak,
i) Kurulan sıfır atık yönetim sistemini konutlara i|anen duyurmakla. atıklarıı,ı oJuştı,ırulaı,ı sisteırı doğrultrısuırda
biriktiri lmesini sağlamak,
j) Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırı lması ve bu konudaki farkındalığın arttırIlmasıııa },önelik
biIinçlendinıe ve eğitim faaliyetleri yapmakla. bu kapsamda düzenlenen faalivetlere katkı ,ve katılıı,ı,ı sağlaınak.
k) Belediyelerin mevcut atık yönetim hizmetleri ile belediye sıırırlarıııda herhangi bir işletınel,e bağlı
olmaksızın atık toplayan kişilerin faaliyetlerini kent konseyi gündeminde değerlendirerek sosyal ve ekonoınik
koşullar göz önünde bulundurulmak sureti ile yerel ölçekIi yapılabilecek uvgulamalar için beledil,e meclislerine
önerilerde bulunulmasını sağlamak,
l) Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak
istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmek.
m) Toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Teınmuz
ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmek.
n) En az l çevre görevlisi bulundurmak.

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 8_ Çevre Koruma Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı ve bağlı olduğu

Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmeiikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun. etkili. ekonomik ve verimli
yürütüIınesini sağlamak.

b) Müdür|üğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı. yarg| kararlarını ve yayınları takip etmek.

personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gerekeı denetiınleri yapmak.

d) ilgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınür kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır

işlemleriırin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) MüdürIüğün çatışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak

rapor ve istatistiklerin oluşfurulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek

uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Müdürlüğün genel iş yürütiimü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ğ) Harcama yetkilisi olarak, 50l8 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

h) ihale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemterin gerçekleştirilmesini sağlamak. ı) Disiplin amiri

sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek.

i) çalışma a|anına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

İdari İşler Biriminin Görev,Yetki Ve Soruınluluğu

MADDE 9 - a) Müdür ve servis şefinin verdiği direktif ve tal rd ııltrısrıı,ıda çal ışı r

t'
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b) Hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmış olan iStek. talep ve başvuruların süreçlerinin takibinin

yapılması

c) Müdürtüğe havale edilen her türlü evrakın kanun. talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde

cevaplandırı|ması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

d) Müdürlükteki tüm demirbaş|ann listeIerini hazırlamak

e) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir. defterin ilgili bölümüne kime

verildiğini not eder.

0 Mal,Hizmet veya yapım olarak müdüriüğe kesilen faturaların ödenmesi için belgeleri hazırlamak.

Temizlik İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 - Temizlik Ekibi Görevlisi: Müdüre ve Ekip Yetkililerine karşı sorumlu oIup:

a) Sorumlu olduğu bölgenin günlük temizlik hizmetlerini yürütmek.

b ) Temizlik işçilerinin görevlerini eksiksiz yaptıklarını denetlemek.

c)çöp bidonu bulunmayan binalar ile çöp alınmasına ya da temizliğe engel o|an durumları ınüdürlüğe

bildirmek.

ç) Kendisine verilen her türlü malzemeyi korumak ve tasarruflu kullanmak,

dlİhtiyaca ve iş durumuna göre bölgeler arasında koordinasyonu sağlamak.

e)Bölge halkı ile sürekli irtibaı halinde olmak, şikayetleri dinlemek ve gereğini yapmak,

flTemizlik araçlarının amaçları dışında kullanılmasını engellemek.

ı)Kış mevsiıni gelmeden patinaj zincirlerinin bakım ve onanmını yaptırmak,

i)Haftalık çalışma raporları düzenleyerek Müdüriyete iletmek,

j)Cünlük çalışma program hazırlamak v€ uygulatmak,

k) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak i|e görevli ve yetkilidir,

Temizlik İşçiler;

İşçiler. Müdürlüğe ve Temizlik Ekip Görevlisine karşı sorumlu olup;

a)Görevliolduğu cadde ve sokaktarın temizliğini yapmak.

b)Temizlik araçlarının yüklenmesini ve boşaltılmalarını sağlamak,

c)Çöpbidonubulunmayanalanlarileçöpalınmasınayadatemizliğeengelo|andurumlarıamir|erine
bildirnıek.

d)Kendisine verilen her ıürlü malzemeyi korumak ve tasamıflu k

1

n]
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e)Görev alanına giren ve Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Temizlik Şoftirleri;

Şoliirler. Ekip Yetkili]erine ve Müdür'e karşı sorumlu olupi

a)Göreve çıkmadan önce aracın yakıt, yağ ve suyunu kontrol etmek.

b)Aracın lastik havalarını, frenlerini, far ve sinyallerini kontroletmek.

c)Aracın genel yağ|amasını sağlamak,

ç) Özellikle soğuk havalarda hareketten önce motorun lslnmaslnl sağlamak. göstergeleri konlrol etmek.

d)Trafik kuraltarına uymak. fazla sürat yapmamak, kalkışlarda ve seyir halinde uygun vitesi kııllanmak.

kapasitesinden fazla yük almamak,

e)Aracın periyodik bakımını yaptırmak.

f)Zimmetindeki aracı başkasına kullandırmamak.

g)Hasta, uykusuz ve teskin edici iIaç etkisindeyken araç kullanmamak,

ğ) Arıza yapan aracı yerinden kaldırmamak ve ilgililere haber vermek,

h) Hafif onarımlarda aracın başında beklemek.

ı) Görev bitiminde aracın yıkanmasını, yakıt ikmalinin yapılmasını sağlamak.

i)Araç arızalarını gecikmeden Müdürlüğe bildirmek

j)Müdürlükçe tespit edilen günlük sefer sayısını tamamlamak,

k)Gece şoliirleri tarafından; park halindeki araçların göreve hazırlanmasını ve lastiklerinin kontro| edilırıesini.

nöbet sırasında araçların ve müdüriyetin emniyeti için alınan tedbirlere yardımcı olmalarıııı sağlamak.

l)Görev alanına giren ve Müdiirlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

Yüzme Havuzları Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE ll-Mesul Müdür ve Havuz Suyu Operatörü ; Müdüre karşı sorumIu olup;

a) Sorumlu olduğu havuzun günlük temizlik hizmetlerini yürütmek,

b ) Kendisine verilen her türlü malzemeyi korumak ve tasamıflu kulIanmak,

c) yüzme havuzları ile ilgili mevzuat gereğince yapılması gerekenleri takip etmek ve yükümlülüklerini yerine

getirmek,

ç)Günlük çalışma program hazırlamak ve uygulatmak,

d) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer gö ! ıııak ile sijrcr li \c \etkilidit,

r
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Sıfir Atık Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12- Çevre Görevlisi ve diğer personeller; Müdüre karşı sorumlu olup:

a ) Kendisine verilen her türlü malzemeyi korumak ve tasarruflu kullanmak.

b) Sıfır Atık ile ilgili mevzuat gereğince yapılması gerekenleri takip etmek ve yüküınlülüklerini yerine

getirmek.

c)Günlük çalışma program hazırlamak ve uygulatmak,

ç) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından veri|en diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Diğer Yetki Ve Sorumluluk AlanIarı

MADDE 12- a)Çevre Denetim ve Kontrol Birimi, Müdürlük Makamlna bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine

getirir.

b) Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikdyetleri mahallinde inceIeyerek şikiyet konularınııı meVZual

çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.

c) çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi iIe ilgili denetimler yaparak.

kirlenmeye sebep otan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlenleri yapmak ve olumsrızltıkları

ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

ç) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık Ve artığın çevre ve insaır sağllğına zarar vermeden ilgili kanun ve

yönetme]ikler çerçevesinde toplanması, taş!nması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlar.

d) Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetleı eksİklİklerini tespİt ederek

bu eksikliklerin giderilmesini sağlar.

e) Gürültü kirliliği oluşturan her türlü faaliyetin "Çevresel cürültünün DeğerIendirilmesi ve Yönetimi
yönetmeliği,, kapsamında denetlenmesi ve gürültünün kontrol altına alınmasını sağlar.

t) Bitkisel atık yağların lokantalar, sanayi mutfakları. yemekhanele1 hazır yemek üretimi yapan fiımalar ile

diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesiıri önlemek. SöZ

konusu işyerlerinin BitkiSel Atlk Yağ Geçici Toplama izinli Tesisler|e sözleşme yapmalarını sağlar.

g) Belediye sınırları içindeki alanlarda yakma tesisleri ve satışa sunulan yakıtların denetimini yapmak,

h) Görev alanı dihilinde eğitim ve araşttrma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılıınını sağlayıcı

faaliyetlerde bulunmak.

ı) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek

vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.

j) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapınak.

k) Aınirlerince Kanun. 
-|'üzük, YönetıneIik. Genel emirl

görevleri zamanıııda ve eksiksiz olarak yeriıre getinı-ıek,

er ve diğe l, Z lara uyguı,ı olarak verilecek her türlii

T
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l) İhtiyaçlar doğultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına i|işkin değişiklikleri tespit
etınek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına öııermek.

m) Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kuruI ve komisyonlara katılmak.

n) Görev alanıyla ilgili yenilik|eri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar vapmak.
yaptırmak.sonucu Başkanlık Makamına önermek.

o) BağIı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak. evrak akışını takip etmek. gerekli taliınatlar vererek
önerileri dinlemek.

p) Görev alanına giren konularda. uygulamalarda ortaya çükan mevzuat vetersizliği ve aksaklıklarla ilgili
hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kaıruni ve idari tedbirler konusrıırda Başkanlık
Makaıııına teklifl erde bulunmak.

r) Atıkların. çevre mevzuatına uygun olarak toplanmast, taşınmasl. geri dönüşümü. geri

kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapmak,

s) Ahk Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir
şekilde toplanmas|, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

ş) Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması. taşınması. geri dönüşüınü, geri kazanımı ve
bertaraf ediimesine yönelik çalışmaları yapmak,

t) Atık bitkisel yağIarın, "Aık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak kaynağında ve diğer
atıklardan ayrı bir şekilde toplanmas|, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edi|mesine yönelik çalışmaları
yapmak"

u) Hafriyat ve inşaat atıklarının. "Hafriyat ıe İnşaat YIkıntı Atıklarının Kontrolli Yönetııeliği"ne uygun olarak

toplantnası, taşınması. geri kazanımt ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaIarI yapmak.

ü) Ambalaj atıklarınıı,), "Ambalaj ve Ambalaj Atklar|nın Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak kayı,ıağıı,ıda ve

diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması. taştnınası. geri dönüşüırrü^ geri kazanımı ve bertaraf edilı,ı,ıesiııe

yönel ik çalışmaları yapmak.

v) Attk araç lastiklerin. "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastik|erinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak

toplaııması. taşınması. geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

y) Atıkların kaynağında ayrı toplanmasl. taştnması, geri kazanllmasl. bertaraf edilmesi amacıyla halkın

eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, kampanyalar düzenlemek ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitiın

çalışmaiarında kişi. kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlaııak,

z) Çevre bilinciniıı arttırılması için eğitim çalışmalanna katılmak ve bu tür toplantıları düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GöREV VE HiZMETLERİN i Sl

7
Görevin alınması
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MADDE 13_ Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler. dosyalar ve tiim işler ziı,ı,ımel defterine

kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 14 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan

dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 15 _ Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetınelikler

doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCi BöLüM

işninr,iĞi w KooRDiNAsyoN

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDf, 16 - a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerindeır ayrılmaları

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türIü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulıınan

eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zotunludı.ır. Devir- teslim

yapılınadan görevden ayrılma işlemleri yapılınaz.

e) çalışanın ölümü halinde. kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlal'acağı bir

tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 17 - a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür'ün imzası ile yürütüIür.

b) Müdiir|üğün. Belediye dlşı özel Ve ttizel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi. Kaııu Kurum ve

Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgiti gerekli 8örülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkaırının VeYa Yetki

verdiği Başkan Yardııncısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

EYRAKLARLA İr,cİı,İ iŞı,nlrı,f,R VE ARŞİVLEME

Gelen giden evrakla ilgili yapılıcak işlem

MADDE l8 - l) Müdürlüğe geten evrakın önce kaydl yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.

Persoııel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdiir.

f



Çevre Koruma Ve Kontro-L Müdürlüğü tarafrndan yaplLan
günCelfenen Çevre Korurna ve Kontrof Müdürlüğü GöreV Ve

kabu}ü oylamaya sunuldu.
Be led tye BaŞkdn] nJ n evet

2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşıIığt dağıtılır. Celen ve giden evraklar ilgiIi kayıt defterlerine

sayılarına göre işlenir. dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası

I,ıavale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arsivleme ve dosvılama

MADDE 19_ 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazüşmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı

klasörlerde saklanır.

2) Işlemibiten evraklar arşive kaldırılır

3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılınasından arşiv görevlisi ve ilgili aıniri

sorumludur.

YEDiNCi BöLüM

DENETIM

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDf, 20 _ l)Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

sEKiZİNCi BÖLüM

ÇEŞİTLİvE SoNHÜKÜMLER

Yönetmelikte hüküm bulunnayan haller

MADDE 21 -işbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlük

MADDE 22- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - Bu yönetmelik hükümlerini Alaşehir Belediye Başkanı yüriitür,

si gereği kabul edi Ldi .

açı klarnanrn ard ı ndan;
Ça]lŞna Yönetme]iğinin
mevcut_ tün üyeferin Ve
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'i-iiği.E BAŞKANI YEDEK MECLiS KATİBİ
METIN YAŞAR

YEDEK MEC!İS KATİBİ

T.c
AIAŞEHİR BELEDiYESİ

MECLİS KAR]ARI


