
SARAyKOy BELBDiYE MECLiSiNiN 07 gCAK 2021 PER$EMBE
CUNU SAAT I7.OO DE YAPILAN aOzIYILI OCAK AYI

SLAGAN MECL|S T9PLANTISI 1. B|RLE$iM r.vgz. 9TURUMUNA
AiT TUTANAK OZETiOiN.

Belediye Meclisimizin 2021 Yrh Ocak Ayr Ola$an Meclis Toplantrsr ..1-.Birleqim 
l.Oturumu

O7 .Ol.Z0ZI peiqembe giini.i saat 17.00 de Belediye ve Meclis Baqkanr Ahmet Necati OZBA$ Baqkanhlrnda;

Belediye Meclis Uyeleri Hakan GULTEKiN, Mustafa icopLi, Fatma DEMIRBAKAN KURT,

Ersin uZ, Ahmet KARABACAK, Ozan KONYA, Engin GULTEKN, Mestan oZKAN, Naztm

AYYAVUZ, Erkan ARSLAN, Cemil DILER, Hasan TELIM, Ali BALLI',nrn igtirakiyle baglamrgtrr.

yaprlan yoklamada go[unlu[un bulundu[u Belediye ve Meclis Bagkanr Ahmet Necati OZeap
tarafindan beyanla;

Belediye Meclis Uyesi Mustafa HORZUM toplantr giin ve saatinde gehir drgrnda olmast nedeniyle,

07.01.2021Pergembe giinti saat 17.00 de yaprlacak olan Ocak ayr Ola[an Meclis Toplantrsr l.birlegim

l.oturumuna katrlamayacaklarrndan rnazeretli sayrlmast hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin
2021 yt\ Ocak ayr toplantrsrnrn 07 .01.2021tarihli I .birleqiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmigtir.

Belediye Meclis Uyesi Tuncer DEMIR toplantr gtin ve saatinde gehir drgrnda olmast nedeniyle,

07.01.2021 Pergembe giinii saat 17.00 de yaprlacak olan Ocak ayr Olalan Meclis Toplantrsr l.birleqim
l.oturumuna katrlamayacaklanndan mazeretli sayrlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin
2021 y:Jt Ocak ayr toplantrsrnrn 07 .01.2021tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmigtir.

2021 Yth Ocak ayr Ola[an Meclis Toplanhsrnrn 1 .Birlegim l.Oturumuna ait giindemimiz 13 (ontig)
maddeden olugmakta olup, gtindem fiyelere okunmug, 13 (oni.ig) maddelik gtindem Belediye Meclisinin
2021 yilr Ocak ayr toplantrsrnm 01 .01.2021tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmigtir.

Gtindemin gdriigiilmesine gegilmeden dnce gtindemde goriigtilmesini istedikleri bir konu olup
olmadrpr Meclis Uyelerine sorulmug, bulunmadrpr gori.ilmiigtiir.

Belediye Meclisi Qahgma Yonetmeli[inin Meclis Qahgmalan Ugtincti Boliimtin Gdriigmeler ve
Yonetim baqhkh 11. Maddesi "G0ndeme gegilmeden bir dnceki birlegimde ahnan kararlara iliqkin tutanakta
maddi hata bulunmast durumunda, hata meclis karan ile diizeltilerek bagkanlrk divanrnca imzalanr" hiikmi.i
gere[ince;

Grup Bagkanhklarrna gdnderilen ve Meclis giindemine gegilmeden okunan 04 Arahk 2020 Cuma
giini.i saat 17.00'de yaprlan Arahk Ayr Olafan Meclis Toplantrlanna ait tutanak 6zeti ile meclis kararlannda
maddi hataya rastlantlmamtgttr. Aynca Bir onceki ayrn Meclis Kararlan iiyelere da[rtrlmrqtrr,

l.(2021101) Saraykiiy Belediye Meclisi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gerefi
07.01.2021tarihinde saat: 17.00 de Belediye Qok Amagh Dt[tin Salonunda toplandr.

Belediye Bagkanr tarafindan yaprlan yoklama neticesinde tiyelerden Mustafa HORZUM ve Tuncer
DEMiR'in mazeretli olarak toplantrya katrlmadr[r, geri kalan iiyelerin tamamlnln toplantrya katrldr[r
gortildti. Uye go[unlugu sa[landr[rndan dolayr toplantrya devam edildi.

2020 yfi Arahk aytna ait altnan kararlar 5393 sayrh Belediye Kanununun 22 nci maddesi
gere[ince meclis i.iyelerine dagrttldl.

1. birleqim l. oturumuna ait gtindemin 1. maddesini tegkil edeno
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yasa ile de[igik 2942 sayfi Kamulaqtrrma Kanunun 30. maddesi gerefince kamulagtrrma iqlemlerinin

yaprlacagr 6'iioirlt*iqti..3o, konusu tasrnmaz igin TEDAg Genel Mtidtirlii[ii tarafindan 1.603,17 TL

lu-utugitt-a iglemine muvafakat edip etmeyecelinin bildirilmesi talep edilmektedir. 2942 sayfi Kanunun

30 ncu maddesine gore TEDAg Genel Mtdurlil[ii tarafindan teklif edilen 1.603,17 TL bedel kargrh$rnda

kamulaqtrrma iglemine muvafakat edilip edilmeyece[inin ve ta$lnmaztn devri igin Belediye Baqkanr Ahmet

Necati bZgn$'u yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde gtiriigtilmesi hususunu; Olurlanntza arz

ederim." denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaptlan tetkik ve miizakere sonucundal

TEDAg Menderes Bolge Mi.idiirltigii'niin 03.12.2020 tarih ve 99 sayrh yazrsr ile ilgemiz Tosunlar

Mahallesi 1556 parsel nolu 28.71 m2 ytizolgi.imlii Belediyemiz Miilkiyetindeki taqtnmazm bulundulu alanm

trafo yeri olarakaynlmrq oldupu ve TEDA$ Genel Miidiirlti$i taraftndan 4650 sayrh yasa ile depi1ik2942

sayrl Kamulagtrrma Kanunun 30. maddesi gere[ince kamulagttrma iglemlerinin yaprlacafr bildirilmigtir.

2942 say:I't Kanunun 30 ncu maddesine gore TEDA$ Genel Mi.idiirlii$i.i tarafindan teklif edilen

1.603,17 TL bedel kargrh[rnda kamulagtrma iglemine muvafakat edilmesine,

Tagmmazrn devri igin Belediye Bagkanr Ahmet Necati OZBAS'a yetki verilmesine,

Belediye Meclisinin 202I y:l't Ocak ayr toplanfisrnrn 07.01.2021 tarihli l.birlegiminde mevcudun

oybirli[i ile kabul edildi.

2. (2021/02) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyannca 07 Ocak 2021
Pergembe giinii saat 17.00'de yaptr[r Ocak ayr olafan toplantr diinemi olan 1. birlegim 1. oturumuna
ait giindemin 2. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve E[itim Miidi.irliig.innn 29.12.2020 tarih ve E-38701010-900-
2800 sayrh yaztsrnda; "Belediyemizin kadrolu Avukatr bulunmadrfrndan, mahkemeler nezdinde vukuu
bulan veya bulabilecek davalannrn bakrlmasr ve takibi igin, 01 .01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arast 657
Sayrh Yasanrn 4/b maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fikrasr gere$ince krsmi
zamanh olarak Avukat gahgtrrrlmasr, aylft net ticretinin ve ayhVhaftahk giin saylst ve gahgrlacak her gi.in
igin ise kag saat olaca[tntn tespiti hususu uygun gori.iqle arz olunur." denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Belediyemizin mahkemeler nezdinde vukuu bulan veya bulabilecek davalarrn bakrlmasr ve takip
edilmesi igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunun 49. maddesinin 4. fikrasr gere[ince
01.01.2021-31.12.2021tarihleri arastnda Krsmi Zamanh olarak Avukat gahgtrrrlmasrna;

Haftaltk gahgma giin saytsmtn 3(iig) gtin 2'ger saatten toplam 6 (altr) saat olmasrna;

Ayrtca Maliye Bakanh[r Btitge ve Mali Kontrol Genel Mi.idiirlii[tiniin Mahalli idareler Scizlegmeli
Personeli Ucret tavanlan ilgili genelgede agtklanan sdzlegmeli personel unvan bannda iicret tavanlarr
cetvelinde tavan-taban ticretleri goz 6ni.ine almarak;

Qahgtrrrlacak krsmi zamanh avukata ayhk net genelgede belirlenen tavan fiyat iizerinden iicret
verilmesine.

Ayrrca Devlet Memuru ayhklannda genel bir
belirlenen sdzlegme ticretinin yeni bir Meclis kararr

artrq yaprlmasr durumunda Belediye Meclisimizce
alrnmasrna gerek kalmaksrzrn aynl oran ve lveya
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S. (Z0Zlt03) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasantn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak 2020

perqembe giinfl saat ti.Q0'Oe yaptrfr Ocak ayr ola[an toplantr ddnemi olan 1. birleqim 1. oturumuna

ait giindemin 3. maddesini tegkil eden'

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Epitim Mtidilrlti$tini.in 30.12.2020 tarih ve E-38701010-900-

2814 sayrl yizrsrnda; "Belediyemizin imar ve $ehircilik Mi.idiirltipii bi.inyesinde kadrolu Mtihendis

bulunmadr[rndan iglerin aksamamasr igin 01 .01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arastnda 657 Sayrh Yasanm

4/b maddeii ve 5393 Sayrh Belediye Kanununun 4g.maddesinin 4.fikrasr gerefince tam zamanlt olarak

ingaat Miihendisi gahgtrrrlmasr ve ayhk net iicretinin tespiti hususu uygun goriiqle arz ederim."

denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve mtizakere sonucundal

Belediyemizin imar ve $ehircilik Miidiirlil[ii btinyesinde kadrolu miihendis bulunmadrfrndan
iglerin aksamamasr igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet Memurlart Kanunun 49. maddesinin 4. fikrast
gere[ince 01.01.2021-3l.l2.2021tarihleri arasrnda Tam zamanh olarak inqaat Miihendisi galtgttnlmasma,

Tam zamanh ingaat Miihendisi ayhk net ilcretinin, Maliye Bakanhlr Biitge ve Mali Kontrol Genel
Miidiirliig.iniin Mahalli idareler Sozlegmeli Personeli Ucret tavanlan ile ilgili genelgede agrklanan
sozlegmeli personel unvan baztnda i.icret tavanlan cetvelinde tavan-taban iicretlei gdz oniine ahnarak
a9 rklanan tav an fry at iizerinden veri lmes ine,

Tam Zamanh ingaat Miihendisine imar ve $ehircilik Mtidtir vekilli[i gdrevini yiiriittiigi igin aldr[r
sorumluluk nedeniyle 01.01 .2021-31 .12.2021 tarihleri arasrnda %130 oranrnda bri.it ek <ideme
yaprlmasma,

Aynca Devlet Memuru ayhklannda genel bir artrg yaprlmasr durumunda Belediye Meclisimizce
belirlenen sozlegme iicretinin yeni bir Meclis karan ahnmasrna gerek kalmaksrzrn aynr oran ve lveya
miktarda artrnlmasrna,

Belediye Meclisinin 2021 yfi Ocak ayr toplantrsrnrn 07 .01.2021 tarihli l.birleqiminde mevcudun
oybirli[i ile karar verildi.

4. (2021/04) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak202l
Perqembe giinii saat 17.00'de yaptrfr Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1. birleqim 1. oturumuna
ait giindemin 4. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Efiitim Miidtirli.ifiinnn 29.12.2020 tarih ve E-38701010-900-
2803 sayrh yaztsmda; "Belediyemizin imar ve $ehircilik Miidtirlii[ti btinyesinde kadrolu Miihendis
bulunmadr[rndan iglerin aksamamast igin 01.01 .2021 - 31.12.2021tarihleri arasrnda 657 Sayrh Yasanm
4/b maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanununun 4g.maddesinin 4.fikrasr gere[ince tam zamanh olarak
mimar galtgttnlmasr ve ayhk net iicretinin tespiti hususu uygun goriigle arz ederim." denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucunda;

Belediyemizin imar ve $ehircilik Miidi.irlii[ii biinyesinde kadrolu mimar bulunmadrfrndan
yaprlacak proje agamasrndaki iglerin aksamamasr igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet Memurlarr
Kanunun 49. maddesinin 4. fikrasr gere[ince 01.01.2021-31.12.2021tarihleriarasrnda Tam zamanh olarak
Mimar gahqtrnlmasrna,

Tam zamanh mimar ayhk net ticretinin, Maliye Bakanhlr Mali Kontrol Genel
genelgede agrklanan

sozlegmeli personel
agrklanan ta

bannda iicret tavanlan cetveli

Biltge ve



Ayrrca Devlet Memuru ayhklannda genel bir artrg yaprlmast durumunda Belediye Meclisimizce

belirlenen sozlegme ticretinin y.ni bit Meclis karan ahnmasrna gerek kalmakstztn aynl oran ve lveya

miktarda arttnlmasma,

Belediye Meclisinin 2021 yrh ocak ayr toplantrsmrn 07.01.2021tarihli l.birlegiminde mevcudun

oybirlipi ile karar verildi.

S. (202I/0$ Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyartnca 07 Ocak202l
pergembe giinii saat t7.00'de yaptrfr Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan l. birleqim 1. oturumuna

ait giindemin 5. maddesini tegkil eden'

Belediyemiz insan Kaynaklan ve E[itim Mi.idiirlii$iinnn 29.12.2020 tarih ve E-38701010-900-

2g02 sayrl yazrsrnda; "Belediyemizin tist 
-yapr 

gahgmalai igin, Fen igleri Mtidi.irli.i[iimiizde inqaat

Teknikeii galgtrllmasrna ihtiyag duyuldu[undan miidtirlii$.imiiziin saha gahgmalarmda iglerin aksamamast

igin 0l .0t20il -31.t2.2021 tarihleri arasrnda 657 Sayrh Yasanrn 4/B Maddesi ve 5393 Sayrh Belediye
(unununun 4g.Maddesinin 4.Frkrasr gere[ince tam zamanh olarak ingaat Teknikeri galrgtrnlmasr ve ayhk

net iicretinin tespiti hususu uygun goriigle arz olunur." denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Belediyemizin i.ist yapr gahgmalannda iglerin aksamamast igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet

Memurlan Kanunun 49. maddesinin 4. fikrasr gere$ince 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arastnda Tam

zamanh olarak ingaat Teknikeri galtgtrnlmasrna;

Tam zamanh ingaat teknikeri ayhk net iicretinin, Maliye Bakanh[r Biitge ve Mali Kontrol Genel

Mtidiirlii[iintin Mahalli idareler Sozlegmeli Personeli Ucret tavanlarr ile ilgili genelgede agrklanan
sozlegmeli personel unvan bannda ticret tavanlan cetvelinde tavan-taban ticretleri gdz onilne almarak

agftlanan tavan fiyat tizerinden verilmesine,

Aynca Devlet Memuru ayhklannda genel bir artrg yaprlmasr durumunda Belediye Meclisimizce
belirlenen sozlegme iicretinin yeni bir Meclis karan ahnmasrna gerek kalmaksrzrn aynl oran ve /veya
miktarda artrrrlmasrna,

Belediye Meclisinin 2021 yrh Ocak ayr toplantrsrnm 07 .01.2021 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirli[i ile karar verildi.

6. (2021106) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak202l
Pergembe giinii saat 17.00'de yaptrft Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1. birleqim 1. oturumuna
ait giindemin 5. maddesini tegkil eden,

Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyannca 07 Ocak 2021 Perqembe
giinii saat 17.00'de yaptt[t Ocak ayt ola[an toplantr dtinemi olan 1. birlegim 1. oturumuna ait giindemin 6.
maddesini tegkil eden,

Belediyemiz Yazr lgleri Mi.idi.irli.i[{intin 04.01 .2021 tarih ve E-75828652-105.03-6 sayrh yazrsrnda;
"5393 Sayrh Belediye Kanunun Denetim Komisyonu baghkh 25.Maddesi; il ve ilge belediyeleri ile ntifusu
10.000'in i.izerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayr toplantrsrnda belediyenin bir 6nceki yrl
gelir ve giderleri ile bunlara iligkin hesap kayrt ve iqlemlerinin denetimi igin kendi iiyeleri arasrndan gizli
oyla ve tiye sayrsr iigten az begten gok olmamak iizere bir denetim komisyonu olugturur. Komisyon, her
siyasi parti grubunun ve baprmsz i.iyelerin meclisteki ilye sayrsrnrn meclis tiye tam saylslna oranlanmasr
suretiyle olugur. Komisyon, belediye bagkanr tarafindan belediye binasr iginde belirlenen yerde gahgrr ve
gahgmalarrnda kamu personelinden ve gerekti$inde di$er uzman kigilerden yararlanabilir. Denetim
komisyonun emrinde gorevlendirilecek kigi ve giin sayrsr belediye meclisince belirlenir. Uzman kigilerde
aranarak nitelikler b".k"*q. meclisinin gahgmasma dair yonetmglikte diizenlenir. Komisyon belediye
birimleri ve baEh her tiirli) bilgi ve belgeyi istey{ilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine

i9 giinii igerisinde ta na iligkin raporunu fnaft ayrnrn
unar. Yasa geregi

4
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sonuna kadar ledi isimizce Denetim. [.omisyonun



olugturulmasr, komisyon iiye savlsrTn.lglirlenmesi ve Denetim Komisyonu iiyen segiminin yaprlmast

hususunda; Bilgi ve geregini arz iderim'" denilmektedir'

53g3SayrlrBelediyeKanunun25.maddesigerelince;birdncekiyrlgelirvesiderleriilebunlara
iliqkin hesap kayrt ve iglemlerinin denetimi'rqt" Dr;""r; K"rt;y;nu oruqtu-lmasr iagkanlft teklifi ile

Meclis iiyelerinin gtiriiqiine sunurmuq ;iil- B.r.dtye Meciisimizce yaprlan tetkik ve miizakere

sonucundal

5393 Sayrh Belediye Kanununun 25' maddesi gere[i Denetim Komisyonu oluqturulmastna;

DenetimKomisyonununtegkiliiginyaprlangdri'igmelerdeAkPartigrubunun3iiyedenolugmasnt
istemesi, cHp grubunun 5 tiyeden orug-urlni isteriesi ti""tin. yufilan iqaietle agrk oylama neticesinde

CHp ve iyi parti grubunun 5 (beq) RJ-;;t;; lu'g't't, ef i'arti g'utun"n 9 (dokuz) Kabul oyuyla

oygoktu[u ile Deneiim Ko,,,i.yonun 3 (ti9) kigiden oluqmastna karar verilmiqtir'

igigleriBakanltpt,nrn0T.04.2005tarihve2005136sayrlrgenelgedebelirtilenhesaplamayontemine
gdre;

Belediye Meclisi toplam iiye saytst 16, Parti tiye sayrlannrn toplam tiye saytsrna oranlan;

AK Parti:9 9116 = 62,50

CHP :3 3116 = 25,00

iYi Parti :2 2116: 12,50

(oranlar,birdenbaglamakilzerekomisyonuntiyesaytstnab6liini'ir)

AK Parti Grubundan;
Ersin UZ
Engin GULTEKN

CHP Gnlbundan;
Cemil DILER

Denetim Komisyonunda g6rev yapacak AK Parti Grubundan 2 (iki), CHP Grubundan I (Bir) iiye

segimine gegilerek, O.*ti* foriisyonunda gorev yapacak iiyenin segimi gizli oy agrk tasnif suretiyle oy

pusulalan da[rtrlmrg, toplanarak yaprlan oy tasnifi sonucu;

14 Kabul Oy,
14 Kabul Oy,

13 Kabul Oy aldrklan gdriilmekle;

5393 SayrS Kanunun 25. maddesince; AK Parti Grubundan 14 oy alan Ersin UZ, 14 oy alan Engin

GULTEKiN, cHp Grubundan 13 oy alan cemilDiLER Denetim Komisyonuna, Belediye Meclisinin 2021

V,f, O.ut ayi toplantrsrnrn 07.01.2021 tarihli l.birleqiminde segildi.
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7. (2021/01) saraykiiy Betediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyannca 07

Ocak 2021 Pg$e"4g!ii"ti saat 17.00'de yaptr[r O:uI ayr olafan toplantr diinemi olan 1'

birtegim 1. oturumuih'qt giindemin 7. maddesini teqkil eden, 
/f ,-r- *\ / t/

1
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31,25 15,63
AK Parti Grubu 62-SO

12,50 6,25
CHP Grubu 25 00

6,25 J,rJ
iYi Parti Grubu 12,50



Belediyemiz insan Kaynaklan ve E[itim Mtidtirlii[tintin 04.01 .2021 tarih ve E-38701010-

g04.01-37 sayrl yazrsrnda; ;Qevre ve $ehircilik Bakanh[r ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlrpr tarafin-dan 08 Nisan 2020 ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Belediye ve

Ba[1 Ii.uruluqlan ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ittce ve Standartlarrna Dair
yoietmelikte be[igiklik yaprlmasrna iliqkin Yonetmeli[in 3. maddesinde " Aynt ydnetmeli[in

ekinde yer alan pt<-:: Belediye ve Ba[h Kuruluglan ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlart

Listeler-inde yer alan (I) sayih liste: Di[er Daire Baqkanhklarr (Btiyiikgehir Belediyeleri) Kadro

unvanlal ve (IIf ,uyrir listl : Di[er Mtidiirler (B, C, D ve Fl gruplan) Kadro unvanlan listeleri

ekteki gekilde degiqiirilmigtir." denilerek Ek-1 Belediye ve Ba[h Kuruluqlarr ile Mahalli idare

Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C(8) grubuna grkanlmrqtr. Bu nedenle Belediyemizin

Norm kadrosunda deliqiklik yaprlarak ydnetmelik htiktimlerine uygun .hale getirilmesinin

saglanmasr amacryla Yonetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gore Hukuk Igleri Miidtirlti[tin0n

kunrlarak Hukuk igleri Miidtirltigi Tegkilat G<irev ve Qahgma Yonetmeliginin Belediye

Meclisimizde goriigiilmesi hususu; Yi.ice Meclis'in tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan giiriiqmeler sonucundal

Belediyemizin Norm kadrosunda de[iqiklik yaprlarak ydnetmelik hiiktimlerine uygun.hale
getirilmesinin saglanmasr amaclyla Yonetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gdre Hukuk igleri

Mtidiirlugtintin kurularak,, Hukuk igleri Miidiirlti$i Tegkilat Gdrev ve Qahgma Yonetmeli[inin
Belediye Meclisimizde gortigtilmesi hususuyla ilgili konunun daha detayh incelenmesi igin
Ycinetmelik inceleme Komisyonuna havalesine; Yonetmelik inceleme Komisyonu Raporunun

dtizenlenmesinden sonra konunun tekrar Belediye Meclisimizde g6rtiqiilmesine, Belediye

Meclisinin 2021 yfi Ocak ayr toplantrsrmn 07.01 .2021 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirlifi
ile karar verildi.

8. (2021105) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanm 20. maddesi uyarrnca 07
Ocak 2021 Perqembe giinii saat 17.00'de yaptrfr Ocak ayr olafan toplantr diinemi olan 1.

birleqim 1. oturumuna ait giindemin 8. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Egitim Miidtirlti[iiniin 04.01 ,2021 tarih ve E-38701010-
804.01-36 sayrh yazrsmda; "Qevre ve $ehircilik Bakanh[r ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlrfr tarafindan 08 Nisan 2020 ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye ve
Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro itke ve Standartlarrna Dair
Ydnetmelikte Defigiklik Yaprlmasrna iligkin Ydnetmeli[in 3. maddesinde " Aynr ydnetmeli[in
ekinde yer alan Ek-3: Belediye ve Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlarr
Listelerinde yer alan (I) sayrh liste: Di[er Daire Bagkanhklan (Biiyiikqehir Belediyeleri) Kadro
unvanlan ve (III) sayrlt liste : Diler Miidtirler (B, C, D ve Fl gruplarr) Kadro unvanlan listeleri
ekteki gekilde defigtirilmigtir." Denilerek Ek-l Belediye ve Ba[h Kuruluglan ile Mahalli idare
Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C(8) grubuna grkarrlmrgtrr. Bu nedenle Belediyemizin
Norm kadrosunda deliqiklik yaprlarak y<inetmelik hiikiimlerine uygun hale getirilmesinin
sa[lanmasr amacryla Yclnetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline g<ire Qevre Koruma ve Kontrol
Miidtirltiltintin kurularak Qevre Koruma ve Kontrol Mi.idtirlti[ti Tegkilat Gorev ve Qahqma
Yonetmeli[inin Belediye Meclisimizde gori.igiilmesi hususu; Ytice Meclis'in tasviplerine arz
olunur. Denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan gtiriigmeler sonucundal

Belediyemizin Norm kadrosunda de[igiklik yaprlarak netmelik htiki.imlerine uygun hale
getirilmesinin sa[lanmasl amaclyla Yonetmelik ekinde alan tasnif cetveline gdre Qevre

Kontrol Miidtirlii$i egkilatKoruma ve KoqtfQl#Mii-{tirlii[iini.in kurularak Qevre
Gdrev ve g1iffi kofi.tnfu1g1nin Belediye Meclisimi
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daha detayh incelenmesi igin Ydnetmelik inceleme Komisyonuna havalesine; Ydnetmelik

inceleme Komisyonu Raporunun dtizenlenmesinden sonra konunun tekrar Belediye Meclisimizde

gdri.igiilmesine, Belediye Meclisinin 2021 yrh Ocak ayr toplanttstrun 07.01.2021 tarihli
l.birlegiminde mevcudun oybirlili ile karar verildi.

g, (2021/09\ Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07

Ocak 2021 Perqembe giinii saat 17.00'de yaptr[r Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan L.

birleqim 1. oturumuna ait giindemin 9. maddesini teqkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklarr ve E[itim Miidtirlii[iintin 04.01 .2021Iaih ve E-38701010-

804.01-36 sayh yazrsrnda; "Qevre ve $ehircilik Bakanh[r ile Aile, Qahqma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlr[r tarafindan 08 Nisan 2020 ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye ve

Balh Kuruluglan ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna Dair
Yonetmelikte De[iqiklik Yaprlmasrna iligkin Yonetmeli[in 3. maddesinde " Aynr ydnetmeli[in
ekinde yer alan Ek-3: Belediye ve Ba[h Kuruluqlarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlart
Listelerinde yer alan (I) sayrh liste: Di[er Daire Bagkanhklarr (Btiytikpehir Belediyeleri) Kadro
unvanlarr ve (III) sayrh liste : Di[er Mtdiirler (8, C, D ve Fl gruplan) Kadro unvanlan listeleri
ekteki gekilde de[iqtirilmigtir." Denilerek Ek-l Belediye ve Ba[h Kuruluglan ile Mahalli idare
Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C(8) grubuna grkarrlmrgtr. Bu nedenle Belediyemizin
Norm kadrosunda de[igiklik yaprlarak yonetmelik hiikiimlerine uygun hale getirilmesinin
sa[lanmasr amacryla Yonetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gore igletme ve igtirakler
Mtidiirlii[tintn kurularak, igletme ve igtirakler Mudtirltigi Tegkilat Grjrev ve Qahgma
Yonetmelilinin Belediye Meclisimizde gortigtilmesi hususu; Yi.ice Meclis'in tasviplerine arz
olunur. Denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan giiriigmeler sonucundal

Belediyemizin Norm kadrosunda de[iqiklik yaprlarak yonetmelik hi.iktimlerine uygun hale
getirilmesinin sa[lanmasl amaclyla Ydnetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gdre igletme ve
igtirakler Mtidtirltili.intin kurularak, igletme ve igtirakler Mtidtirli.igii Tegkilat Gorev ve Qahgma
Ydnetmeli[inin Belediye Meclisimizde gor0giilmesi hususuyla ilgili konunun daha detayh
incelenmesi igin Ycinetmelik inceleme Komisyonuna havalesine; Ycjnetmelik inceleme
Komisyonu Raporunun dtizenlenmesinden sonra konunun tekrar Belediye Meclisimizde
gdrtigtilmesine, Belediye Meclisinin 2021 yrh Ocak ayr toplantsrmn 07.01.2021 tarihli
l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verildi.

10. (2021110) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07
Ocak 2021 Perqembe giinii saat 17.00'de yaptr[r Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1.
birleqim 1. oturumuna ait giindemin 10. maddesini teqkil eden,

Belediyemiz Insan Kaynaklan ve Egitim Mtidtirliigintin 04.01 .2021 tarih ve E-38701010-
804.01-36 saytlt yazrsmda; "Qevre ve $ehircilik Bakanhlr ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlrgr tarafindan 08 Nisan 2020 ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye ve
Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro itte ve Standartlarrna Dair
Yrinetmelikte Deligiklik Yaprlmasrna iliqkin Ydnetmeligin 3. maddesinde " Aynr yonetmelilin
ekinde yer alan Ek-3: Belediye ve Baph Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlarr
Listelerinde yer alan (I) sayrh liste: Diler Daire Baqkanhklarr (Btiyiikqehir Belediyeleri) Kadro
unvanlan ve (IIf sayrh liste: Di[er Miidiirler (B, C, D ve Fl gruplarr) Kadro unvanlan liSteleri
ekteki gekilde degigtirilmigtir." Denilerek Ek-1 Belediye vf Ba[h Kuruluglan ile Mahali idare
Birlikleri tasnif .ceqv.pllelinde Belediyemiz C(8) gruburp grfianlm;4trr. Bu nedenle Be
Norm 
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sallanmasr amacryla Ydnetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gore Makine ikmal Bakrm ve

Onarrm MiidiirltiEiiniin kurularak, Makine ikmal Bakrm ve Onanm Mtidtirliilti Teqkilat Gdrev ve

Qalqma Yrinetmeliginin Belediye Meclisimizde goriigiilmesi hususu; Ytice Meclis'in tasviplerine

arz olunur. Denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan giiriigmeler sonucundal

Belediyemizin Norm kadrosunda de[igiklik yaprlarak yonetmelik hiikiimlerine uygun hale

getirilmesinin sallanmasl amactyla Ycinetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gore Makine ikmal

Bakrm ve Onanm Miidtirliiliiniin kurularak, Makine ikmal Bakrm ve Onanm Mtidiirltilti Teqkilat

Gorev ve Qahqma Ydnetmeli[inin Belediye Meclisimizde g<irtiqiilmesi hususuyla ilgili konunun

daha detayh incelenmesi igin Yonetmelik inceleme Komisyonuna havalesine; Ytinetmelik

inceleme Komisyonu Raporunun diizenlenmesinden sonra konunun tekrar Belediye Meclisimizde

g<iriiqiilmesine, Belediye Meclisinin 2021 yrh Ocak ayr toplanttstrun 07.01.2021 tarihli

l.birleqiminde mevcudun oybirlifi ile karar verildi.

1. (202tltt\ Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasantn 20. maddesi uyarrnca 07

Ocak 2021 Pergembe giinii saat 17.00'de yaptr[r Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1.

birleqim 1. oturumuna ait giindemin 11. maddesini teqkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Egitim Miidiirlii$intin 04.01 .2021 tanh ve E-38701010-

804.01-36 sayrh yazrsmda; "Qevre ve $ehircilik Bakanhgr ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlr[r tarafindan 08 Nisan 2020 ve 31095 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye ve

Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna Dair
y6netmelikte De[iqiklik Yaprlmasrna iligkin Yonetmelifiin 3. maddesinde " Aynt ydnetmeligin

ekinde yer alan Ek-3: Belediye ve Baph Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlart

Listelerinde yer alan (I) sayrh liste: Di[er Daire Bagkanhklan (Biiytikgehir Belediyeleri) Kadro

unvanlarr ve (III) sayrh liste : Di[er Mi.idiirler (B, C, D ve Fl gruplan) Kadro unvanlan listeleri

ekteki gekilde degigiirilmigtir." Denilerek Ek-l Belediye ve Ba[h Kuruluqlan ile Mahalli idare

Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C(8) grubuna grkarrlmrgtr. Bu nedenle Belediyemizin

Norm kadrosunda de[iqiklik yaprlarak y<inetmelik hi.ikiimlerine uygun hale getirilmesinin

saplanmasr amacryla diizenlenen (I) sayrh Kadro ihdas cetveli(Memur) ve (V) sayrh siirekli i99i

kadro ihdas cetveli tanzim edilmigtir. Ekli cetvellerin Belediye Meclisimizde goriigtilmesi hususu;

Ytice Meclis'in tasviplerine arz ederim. Denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve mtizakere sonucundal

(1)SAY|Lr CETVEL: rnORO iXOAS|
(MEMUR)
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iHoesr isreruilEN KADRoNUN

UNVAN
KODU

stNtFl UNVANI osRecrsi aoeoi crnexgrsi

10000

3960

11025

11090

rtt44

5935

6835

6t75
6188

6188

6285
7525
7580

9885
7555

7950
7950

8540

8s00
8505

8595
8535

8750
8750

8790
8790

8400

9935

9935

9950

99s0
9950

9915

9400

c,i,H
A.H

c.i.H

c.i.H
G.i.H

A.H

c.i.H
u.t.n
c.i.H
c.i.H
G,I.H

c.i,H
G.I.H

u,t,r|
G.I.H

c.i.n
G.I.H

T.H

T.H

T,H

T.H

T,H

T.H

T.H

T.H

T,H

s.H

c.i.H
G.I.H

G.i.H

c.i.n
c.i.H
Y.H

Y.H

Belediye Bagkan Yardtmctst

Hukuk igleri Mtidtiril
eevre Koruma ve Kontrol
M0drirr]
igletme ve igtirakler MridUrU

Makine ikmal Bakrm ve

Onarrm MtidtirU
Avu kat
Sof

Uzman

Mali Hizmetler Uzmant

Mali Hizmetler Uzmant

Mali Hizmetler Uzman Yrd.

Ayniyat Saymant

Ayniyat Memuru
Evlendirme Memuru
Memur
gofor
gofor
Jeolog

Mrihendis
Mimar
Ekonomist
gehir Planctst

Tekniker
Tekniker
Teknisyen

Teknisye n

Hemgire

Zabrta Komiseri

Zabrta Komiseri

Zabrta Memuru
Zabrta Memuru
Zabrta Memuru
Temizlik Hizmetlisi
Hizmetli

L

I

1

L

4

1

1

5

L

6

6

5

1

1

1

1-

5

2

5

4

5

3

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

a

2

1

2

2

2

1

1

L

L

1

T

I
-L

I

1

1

4
4

4

z

2

Norm Kadro yon,defigikli[i
Norm Kadro yon.de[iSikliPi

Norm Kadro yon.deiiSikliii
Norm Kadro y6n.de$iSiklifi

Norm Kadro yon.de[igikli[i
Norm Kadro ydn.degigiklifi

Norm Kadro yon.de[igikliii
Norm Kadro yon.de[i5ikli!'

Norm Kadro yon.defigikli[i
Norm Kadro yon.de[i5iklifi
Norm Kadro ydn.de[i5ikliii
Norm Kadro yon.de[igiklifi
Norm Kadro yon.de[igikliIi
Norm Kadro yon.defiiSiklifi

Norm Kadro y6n.defigikliit
Norm Kadro ycln.defiSikli[i

Norm Kadro ydn.defigikliIi
Norm Kadro yon.defiSikliii
Norm Kadro yon.defigikliIi
Norm Kadro yon.defigikligi

Norm Kadro y6n.de[igikli[i
Norm Kadro ydn.defigiklifi
Norm Kadro ycin.defigiklif i

Norm Kadro y6n.defigikli[i
Norm Kadro yon.de[isiklili
Norm Kadro y6n.de$igiklifi

Norm Kadro yon.deiigikliIi
Norm Kadro yon.deligiklifi
Norm Kadro ydn.deEiSikliEi

Norm Kadro y6n,deiigikli$i
Norm Kadro yon.de[igiklif i

Norm Kadro yon.de[igikli[i
Norm Kadro ycin.de!igikli[i
Norm Kadro yon.de[iSikli[i

(v) sAyrLr CETVEL: SuREKri i5qi rnOnO inOnSt
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ilCesi

KURUMU

:DENiZLi

:SARAYKOY

:SARAYKoY BELEDiYESi 07.01.2021
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UNVAN

KODU
UNVANI noeoi eenerCesi

10820

L7840
22580
24080
25700
2ss60
1150

26320

i5e i

oPERATOR

5OF0R
revizlir iSqisi

USTABASI

USTA

ASCl

vRGcr

4

4

4
7

2

2

2

1

5393 say.kan.49. mad.ve Norma kadro ydn.de!. yaprlmast

5393 say.kan.49. mad.ve Norma kadro y6n.de[. yaprlmast

5393 say,kan.49. mad.ve Norma kadro yon.de[. yaptlmast

5393 say.kan.49. mad.ve Norma kadro yon.de[. yaptlmast

5393 say,kan.49. mad.ve Norma kadro ycin.de[. yaprlmast

5393 say.kan.49. mad.ve Norma kadro y6n.de[. yaprlmasr

5393 say.kan.49. mad.ve Norma kadro yon.dei. yaptlmast

5393 say.kan.49, mad.ve Norma kadro ycin.de!. yaptlmasr

sUREKL| iSgi xeono inoas cewrli

Belediyemizin Norm kadrosunda de[iqiklik yapllarak ydnetmelik hiikiimlerine uygun hale

getirilmesinin sa[lanmasr amaclyla dtizenlenen (I) saylh Kadro ihdas cetveli(Memur) ve (V) sayrh

stirekli iqgi kadro ihdas cetveli Belediye Meclisinin 2021 yrh Ocak ayr toplantrsrnn07.01.2021
tarihli l.birleqiminde mevcudun oybirlifi ile karar verildi.

12. (2021112) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak202l
Pergembe giinii saat 17.00'de yaptr[r Ocak ayr olafan toplantr diinemi olan l. birleqim 1. oturumuna
ait giindemin 12. maddesini tepkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Egitim Mtidtirltigtintin 04.01 .2021tarih ve E-38701010-
804.01-35 sayrh yazsmda; o'Qevre ve $ehircilik Bakanh[r ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlrlr tarafindan 08 Nisan 2020 ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yaylmlanan Belediye ve
Ba[h Kuruluglan ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro itte ve Standartlanna Dair
Ycinetmelikte Deligiklik Yaprlmasrna iligkin Yonetmelilin 3. maddesinde " Aynr ydnetmeli[in
ekinde yer alan Ek-3: Belediye ve Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlarr
Listelerinde yer alan (I) sayrh liste: Diger Daire Bagkanhklan (Btiyiikgehir Belediyeleri) Kadro
unvanlan ve (llf sayrh liste: Di[er Miidiirler (B, C, D ve F1 gruplan) Kadro unvanlan listeleri
ekteki gekilde de[iqtirilmiqtir." Denilerek Ek-l Belediye ve Ba[h Kuruluqlan ile Mahalli idare
Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C(8) grubuna grkarrlmrgtrr. Buna gdre: C-8 grubundaki
Norm kadro tasnif cetveline gcire kurulmasr zorunlu olan Hukuk igleri Miidtirl0[ii ve ydnetmelik
ekindeki (III) sayrh liste yer alan mtidtirli.iklerden; Qevre Koruma ve Kontrol Mtidiirliigi, igletme
ve igtirakler Miidiirliigii ile Makine ikmal ve Onanm Mtidtirlti[ii kurularak Belediye Teqkilat
Ydnetmeli[ine entegre edilmigtir. Yeni olugturulan Saraykdy Belediyesi Tegkilat Yonetmeli[inin
Belediye Meclisimizde goriigiilmesi hususu; Ytice Meclis'in tasviplerine arz olunur.
Denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan giirtiqmeler sonucundal

Belediyemiz insan Kaynaklarr ve E[itim MfldUrliigiintin 04.01 .2021 tarlh ve E-38701
804.01-35 saytlt yaztstnda; "Qevre ve $ehircilik Bakanhfr ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hi
Bakanhlr tarafindan 2020 ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Beledi
Ba[h Kuruluglar idare Birlikleri No

na Iligkin YonetmelYrinetmelikte

10

ro ilke ve Standartlarr



ekinde yer alan Ek-3: Belediye ve Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlart

Listelerinde yer alan (I) sayih liste: Diger Daire Baqkanhklan (Biiy0kqehir Belediyeleri) Kadro

unvanlan ve (IIf ruytti liste: Diger Mtidtirler (8, C, D ve Fl gruplarr) Kadro unvanlan listeleri

ekteki qekilde degiqiirilmiqtir." ienilerek pt<-i gelediye ve gagti Kuruluglarr ile Mahalli idare

Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C(8) grubuna grkanlmrqttr.

C-8 grubundaki Norm kadro tasnif cetveline gore kurulmasl zomnlu olan Hukuk igleri

Mtidtirltilii ve y<inetmelik ekindeki (III) sayrh liste yer alan mtidtirli.iklerden; Qevre Koruma ve

Kontrol lutiOtiritigti, igletme ve iqtirakler Miidi.irltigi ile Makine ikmal ve Onanm Miidtirliigti

kurularak Belediye Teqkilat Ydnetmeli[ine entegre edilmigtir. Yeni oluqturulan Saraykdy

Belediyesi Tegkilat yonetmeli[i ile ilgili konunun daha detayh incelenmesi igin Yonetmelik

inceleme Komisyonuna havalesine; Ydnetmelik inceleme Komisyonu Raporunun

dtizenlenmesinden sonra konunun tekrar Belediye Meclisimizde gdrtigiilmesine, Belediye

Meclisinin 2021 yry Ocak ayr toplantrsrnrn 07.01 .2021 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirlili
ile karar verildi.

Komisyona giinderilen itgili konulann komisyonca incelenmesi igin birleqime 10 dk. 
^r^

verilmig olup, mevcudun oylanarak oybirlifi ile karar verildi'

Belediye Meclisimizin 2021Yrh Ocak Ayr Ola[an Meclis Toplantrsr l.Birlegim 2:Ol"jlT]
07.01,2021 Pergembe giinii saat 17.40 da Belediye ve Meclis BaEkanr Ahmet Necati OZBA$

Bagkanhflnda;

Belediye Bagkanr tarafindan yaprlan yoklama neticesinde iiyelerden Mustafa HORZUM ve

Tuncer DBM|R'in mazeretli olarak toplantrya katrlmadr$, geri kalan iiyelerin tamamrnrn toplantrya

katrldr[r giiriildii. Uye go[unlu[u sa$andr[rndan dolayr toplantrya devam edildi.

Meclis giiriiqmeleri yoklama ahmtna miiteakip baqlamrytrr.

Deferti Arkadaglarrm 07 Ocak 202l Pergembe giinii saat 17.40 da yaprlan Ocak ayr Meclis

toplantsr l.birlegim 2.oturumu agryorum.

13. (2021113) Sarayktiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasantn 20. maddesi uyannca 07 Ocak202l
Perqembe giinii saat 17.00'de yaptr$ Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1. birlegim 1. oturumuna
ait giindemin 7. maddesini tegkil eden'

Hukuk igleri Miidiirliiliiniin Kurulmasr, giirev, yetki ve sorumluluklan ile gahqma usul ve

esaslarrnr diizenleyen "Teqkilat Giirev ve Qahgma Yiinetmeli[i'ne dair Yiinetmelik Inceleme

Komisyonu Raporunda;
"Qevre ve $ehircilik Bakanh[r ile Aile ,Qahgma ve Sosyal Hizmetler Bakanhgr tarafindan

08 Nisan 2020 tarihve 31095 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye Ve Ba[h Kuruluglan ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlanna Dair Yonetmelikte De[igiklik
Yaprlmasrna iligtin Y0netmelilin 3. Maddesinde " Aynr Yiinetmelifin ekinde yer alan Ek - 3:

Belediye ve Baflr Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlart Listelerinde yer
alan (I) Sayrh Liste: Di[er Daire Baqkanlan (Biiyiilqehir Belediyeleri) Kadro Unvanlart ve
(III) Sayrh Liste: Difer Miidiirler (8, C, D ve Fl Gruplarr) Kadro Unvanlart listeleri ekteki
qekilde de[iptirilmiqtir." denilerek Ek-l Belediye ve Balh Kuruluqlarr ile Mahalli idare
Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C (8) grubuna grkarrlmrgtrr.

Bu nedenle Belediyemizin Norm kadrosunda depigiklik yaprlarak yonetmelik hiikiimlerine
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. ilgili yOnetmelik ekinde yer alan tasnif cetveline gdre

Hukuk iqleri Mtidiirltigi kurulmasr zorunlu miidtirltiklerden sayrldr[rndan; 5393 sayrh Belediye

ilave edilmesine ve aynt kanunun 49. maddesi ile Be ve Ba[h Kuruluglarr ile M i idare
birlikleri Ilke Standartlanna dair ktmleri gergevesi

qekilde yiiriiti.ilmesi, biri
lerin
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bulunan ig ve iqlemlerin dtizenlenmesi ve yiiriittlmesine iliqkin esas ve usullerin belirlenmesi

amactyla diizenlenen ;

Hukuk Iqleri Mtidiirlii[iiniin Tegkilat Giirev ve Qahqma Yiinetmeli[i'nin yiiriirliipe

konulmasr hususu 5393 sayrl kurrrrr.rr, 15/b,18/m ve 48. maddeleri gere[ince Ydnetmelik inceleme

komisyonumuzca oybirli[iyle kabul edilmigtir. Yiice Meclis'e arz olunur.07.0l.202r" qeklinde

karar verilmigtir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Giindemin 7. maddesinde bulunan Hukuk igleri Miidiirlii[ii'niin;

..Tegkilat Giirev ve Qahgma Yiinetmeli[i" ile ilgili Yiinetmelik inceleme Komisyonu Raporunda;

T.C
SARAYKOY BELEDiYESI

HUKUK i$Lrni mUntrnLUGU

rE$KiLAr conrv vE qALI$MA YONETMELIGi

niniNci SOLUNI

AMAQ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL iLKELER
Amag

MADDE f-(1) Bu Y6netmelif,in amacr; Saraykoy Belediyesi Bagkanh$r Hukuk igleri MUdiirlii$iintin gOrev, yetki ve

sorumluluklan ile gahgma usul ve esaslartnt diizenlemektedir.

Kapsam
mlOOn 2-(l) Bu Y6netmelik, Hukuk igleri Miidi.irlii$tinde gOrevli personelin g0rev, yetki ve sorumluluklan ile

gahgma usul ve esaslarmt kapsar.

Dayanak
UAtnn3- (l)BuYdnerge,53g3sayrhBelediyeKanunununl5'incimaddesi ve0lll0l20l9tarihli 83sayrltMeclis
Karan gerelince hazrlanmtgtr.
Tanlmlar
MADDE 4- (f) Bu Y0netmeliSin uygulamasmda;

a) Bagkan: Saraykdy Belediyesi Baqkant,

b) Belediye: Saraykdy Belediyesi Bagkanltlmt,
c) Meclis: Saraykdy Belediyesi Meclisini,
g) Enciimen: 5393 sayrh Kanun Qergevesinde Tegkil olunan Saraykdy Belediyesi Enciimenini,

d) Miidtir: Hukuk igleri Mtidiiriinii,
e) Miidiirltik: Hukuk igleri Miidiirliif,iinii,
f) Personel: Miidiirliile ba$h olarak galtganlanrun ttimiinii ifade eder.

Qahgma ilkeleri
MADDE 5-(l) Saraykdy Belediyesi Bagkanh[r Hukuk lgleri Miidi.irlti[ii tiim gahgmalarrnda;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde geffaflrk,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum igi ydnetimde ve ilgeyi ilgilendiren kararlarda kattltmctltk,

9) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde egitlik,
e) Belediye kaynaklanntn kullantmtnda etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde siirdtiriilebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin goriilmesinde birimler arasr koordinasyon temel ilkelerini esas alr.

iriNci BOLTJM
II-KURULU$, PERSONEL, GOREV, YETKi VE SORUMLULUK
Kadro
MADDE. bir mtidtir ile ytiriirltikteki

i1{r ,e{1.ffi*;
"l:"r" i";
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Giirev ve yetkiler
MADDE i-(t) Hutut igleri Miidtirlii$iintin gahqma esaslart aqa[rda belirtilmigtir.

Belediye Baqkanr, Belediye Enciimeni, Belediye Bagkan Yardrmcrlarr ile Daire Miidiirleri taraftndan istenen

konularda hukuki gtiriig bildirir.

Belediye leh ve aleyhine adli idari yargrda agtlan ve agtlacak davalar icra takip iglemleri izleme,

sonuglandrma,icraHakimlerinden gdri.ilen igleri, davaya esas olacak on iglemleri (ihtarname kegide etmek,

delili tespiti yaptrrmak vs) izleyerek sonuglandrmak gdrevini yiiriittir.

Temyizden ve karar di.izeltmeden vazgegilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davalarrn sonuglandnlmast,

davadan vazgegilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borglulann taksitle odeme isteminin kabul
edilmesi iglerini Belediye Bagkanrnm yazirtalimatr olmast kogulu ile yiiriitiir.

Hukuk igleri Mtidtiri.i bir davanln veya icra takibinin agrlmasrnr veya Belediye Bagkanr tarafindan agrlmrg

davanrn veya icra takibinin devam ettirilmesinin yararslz gdrdii[i.i takdirde durumu Bagkanh[a sunarak
alaca[r talimata gcire hareket eder ve Belediye Bagkanrnca onay verilmesi koguluyla agrlmrg bir dava veya
icra takibini miiracaata brrakabilir. Dava ve icra iqlerinin yiiriittilmesi srasmda Avukatlar dava dilekgesi ile
varsa ekleri inceleyip yaprlacak savunmaya dayanarak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyecekleri
gibi gerektiginde ilgili daire gdrevlileri ile temas kurarak tamamlayrcr bilgileri almakta yetkili ve
gdrevlilerdir. Sav ve savunmalar, ilgili iiniteler tarafindan verilen bilgi ve belgelere dayandrnlrr. ilgili
iinitelerin yanhq veya eksik bilgi verilmesi ile gegerli delil gosterilmemesi Avukatlar sorumlu tutulmaz.
Avukatlann si.ire belirtilerek istemig oldu[u bilgi ve belgelerin, ilgili mi.idiirli.ik tarafindan belirtilen siirede
eksiksiz olarak gcindermesi zorunludur. Bu zorunluluktan dolayr belgelerin gecikmesinden avukatlar
sorumlu tutulmazlar. Avukatlar; Hukuk igleri Miidiiril tarafindan kendilerine verilen adli ve idari davalar ile
diper iqleri sonuna kadar izlemek, Mtdiirlti$iln gdrev alanrna giren ttim iglemlerde Belediyenin hak, yetki ve
gtkarlartnm korunmastna ozen gtistermek, meslek kurallanrun g<isterdi[i ozen ve sadakat ytikiimltiltipii
yerine getirmekle yiikiimlti ve sorumludurlar. Delil tespitleri ivedi konulardrr. Ugiincii gahrslar, Resmi
Daireler veya Kurumlar tarafindan Saraykdy Belediyesi aleyhine veya Saraykoy Belediyesi tarafindan
bunlar aleyhine delil tespiti yapfinldrlr ve teblip ettirildi[i hallerde buna ait belge ve rapor, Hukuk igleri
Mtidilrli.i$i tarafindan bekletilmeden ilgili birimlere gdnderilir. itgiti birim tespite itiraz edilmesini istedi[i
takdirde itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile birlikte agrk ve eksiksiz olarak Hukuk igleri Miidtirli.ipiine
gonderilir. Bu raporlarda genellikle 7 gtin itiraz siiresi bulundu[undan ilgili 0nite en krsa zamanda
incelenmesini bitirerek savunmanrn yaprlabilmesi igin siirenin bitimine en az 3 gi.in kala gcirtigiinti Hukuk
igleri Miidtirli.i[iine vermek zorundadtr. Saraykoy Belediyesi tiizel kigili[i adrna gonderilen ihtarnameler
ilgili birimlere havale edilir. ilgili birim ihtarname yanrtrnr kendisi verir., ancak gerek gori.ildii[fi takdirde
Hukuk i9 leri Miidiirlti[tni.in gcirii gUnti al rr.

Dava ve takiplere, bir iqin yerine getirilmesine veya getirilmemesine iligkin iglemlere esas olmak
iizere Saraykoy Belediyesince kegide edilerek ihtarnameler Hukuk igleri Mi.idi]rltigi tarafindan yerine
getirilir. Belediye birimleri tarafindan Hukuk igleri Miidtirli.ili.inden Bagkanhk onayr ile goriig istenebilir.
Goriig istenirken istenilen konunun ve yaptlacak iglemlerin tanrmr yaprlrr. Tereddiit edilen nokta agrklanrr.
Gdriig isteyen birimin konuya iligkin dilgiincesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazrya eklenir. Goriiq
isteyen birim g<irevlileri ile ilgili yasal diizenlemeleri bilmek zorunda olduklanndan bu di.izenlemelerde
agrkga belirten konularda gciriig istenemez. Hukuk gorilg ancak yasa, ttiztik, yonetmelik ve sozlegmelerde
bogluklarrn olmast ya da dilzenlemelerdeki hi.iki.imlerin kolay anlagrlmaz olmasr durumlannda istenebilir.
Gortig, Mtidi.ir veya Avukatlar tarafindan, havale edilen konu hakkrndaki yi.irurliikteki yasal dilzenlemelere
gOre incelenir ve ilgili birimlere gonderilir. iq sahipleri tarafindan hukuki gdrii$ istenemeyecesi gibi verilen
gciriigler hakkrnda da ig sahiplerine bilgi verilemez. Hukuk igleri Mi.idiirlii[i.ince bildirilen gdriigler bafilayrcr
de[ildir. Yaprlan hizmet, agrklama ve yorumlama hizmetidir. Bu sebeple gori.ig veren Avukatm
sorumlululunu gerektirmedi[i gibi gori.ig isteyen birimin sorumlulu[unu da ortadan kaldrramaz.

Mahkemeler, Cumhuriyet Savcrhklan ve icra Miid findan istenilen bilsi
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miidiirliik tarafindan diizeltilerek, talep eden mahkemeye, Cumhuriyet Savcrhklanna-ve icra Mi.idtirliiklerine

grinderilecektir. Mahkemeler, Cumhuriyet Savcrhklan ve icra Miidiirltikleri tarafrndan istenilen adrese,

tukuki yardrm gerektirmeyen bilgi ve belgeler, Hukuk iqleri Miidiirlti[ii tarafindan incelenmeden do[rudan

ilgili miidtirliikGr tarafindan gonderilecektir. Hukuk igleri Mi.idtirliigiiniin buradaki gorevi, ilgili miidi.irli.i[e

tritut<i yardrm hizmetinde bulunmaktadrr. Bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumluluklar ilgili
miidiirliiklerindir.

Miidiiriin giirev, yetki ve sorumluluklart
MADDE 8:(1) Hukuk igleri Mi.idtirti 7'nci maddede belirtilen gorevleri yapmak ve yaptrrmak ile yetkili ve

sorumludur.

Hukuk Servisinin gtirev, yetki ve sorumluluklart
MADDE 9- (l)Miidiirliik bi.inyesinde gahgan avukatlar ve kalem memurlan agaprdaki fonksiyonlarr yerine

getirilmesinden sorumludur.

Avukatlar: Mtidtirliikge gorevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kurallarr ile ba[h olarak savunma,

inceleme, danrgma ve temsil gdrevlerini yiiri.iten ve yetkilerini kullanan meslek mensuplandtr. Avukatlar
arasrndaki gdrev bdliimi.i mtidiiriin teklifi ve Belediye Bagkanrnrn onayr ile kesinlegtirilir. ig bu yonergenin
yi.irtrlti[e girmesinden 6nce kesinlegen gcirev bdliimleri aynr gekilde devam eder,

Avukatlar g<irevlerinde ba$rmsrzdrrlar, asli gorevi ile ba[dagmayacak higbir gorev verilemez ve
gahgtrnlamazlar. Avukatlar, Belediyenin drgrndaki ig ve hizmetlerde gdrevlendirilemezler. Avukatlar
gorevlerini yaparken avukathk yasasrnrn rekabet yasapr ile ilgili hiikiimlerine uymakla yiiki.imli.idi.irler.

Kalem Memurlarr: Hukuk igleri Mi.idi.irltipi.intin kayrt, yazrgma ve bilgisayar iglemleri, dosya diizenlemesi,
davalarla ve icra giderleri ile ilgili mutemetlik hizmetleri ve di[er ttim kalem iglerinden sorumlu ve
yi.irtitiilmesini saflar. Miidtirliik tarafindan hazrrlanan yazlan, ihtarnameleri, davalarla ilgili ttim dilekgeleri
daktilo etmek, davalarla ilgili ara karar ve karar sonuglannr ilgili dairesine karar suretiyle birlikte
gondermek, yazrgmalann bir suretini dava dosyasrnda ve di[er suretini yazrrma dosyasrnda muhafaza etmek
ve di[er tiim yazrgma ve dosyalama iglerini yapmakla gdrevlidir.
Mahkemelerde davalarrn agrlmasr ile ilgili iglemleri yiirtitmek, cevap dilekgeleri, temyiz dilekgeleri, delil
listesi vs. dilekgeleri ve eklerini ilgili mahkemelere vermek ara kararlar gerelince mahkemelerde yaprlmasr
gereken iglemleri yapmak, yaprlan iglemlerle ilgili masraflan mahkeme veznesine veya ilgili merciine
yatrarak kargrhlrnda alacapr gider belgelerini teslim etmek, bir suretini dava dosyasrnda muhafaza etmek,
Belediyece takip edilen davalarla ilgili kararlan, Yargrtay ilamlannr teblipe grkarmak kesinlegen ilamlarla
kesinlegme gerhi verdirtmek ve diler tiim takip iglemlerini siiresinde yi.iriitmekle ve icraya konu ilamh
ilamsz takiplere ait dosya tanzim etmek. icra ve odeme emirlerini hazrrlamak, esasa ve fihriste kaydetmek
icra dairelerinde Avukatln yapmasr gereken iglemler drgrndaki iglemleri yapmakla gdrevlidir.

iiCUNcU sOr.UNr
CE$iTLi nUxUvrr,nR iLE yUnUnr,tiK vE ytrnUrvrn
Tereddiitlerin giderilmesi ve diizenleme yaprlmasr
MADDE 10-(l) Bu ycinergenin yi.iri.itiilmesinde ortaya grkacak tereddtitleri gidermeye ve ilave
diizenlemeler yaptrmaya, Belediye Bagkanr yetkilidir.
qe$itli Hiikiimler
MADDE 11-(1) Belediye Bagkanr ve Belediye Bagkanrnca yetkilendiren merci drgrnda Belediye igerisinde
bir birim veya mercii gorevlerinin gereklerine aykrrr olarak Hukuk igleri Miidiirlii[tinden bilgi, belge ve
rapor isteyemez.
Hiikiimler Bulunmayan Haller
MADDE 12- (1) Bu Y6nergede hi.iktim bulunmayan hallerde Avukathk Kanunu, 5393 sayrh Belediye
Kanunu ve ilgili mevzuat hiiki.imleri uygulanrr.
Yiiriirliikten Kaldrrrlan Htikiimler
MADDE 13-(1) Bu ydnerge Saraykdy Belediyesi Meclisinin tarih ve sayrh karan ile kabul
Yonetmelik hilki.imleri gere[ince hazrrlanmrg olup, mevcut yonerge ytirtirltikten kaldrnlmrgtrr.
Yiiriirliik
MADDE
Yiiriitme

Belediye Bagkanr yiirii

14-(1) Bu , Belediye Bagkanmrn onayr ile y

MADDE 15-(1

t4



$eklindeki, Hukuk iqleri Mtidtirlii[ii'ntin Kurulmastna ve "Teqkilat Gtirev ve Qahqma
y6netmelipi,' ile ilgili yonetmetik inceleme Komisyonu Raporunun, komisyondan geldili

gekliyle kabultine; lgaretle oylama neticesinde Belediye Meclisinin 2021 yrh Ocak ayr

ioplantrsrnrn 07.01 .2021tarihli l.birleqiminde mevcudun oybirlifi ile karar verildi.

14, (2021/L4) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak 2021

pergembe giinii saat 17.00'de yaptrfr Ocak ayr ola[an toplantr ddnemi olan 1. birleqim l. oturumuna

ait giindemin 8. maddesini tegkil eden'

Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirlii[iiniin kurulmast, giirev yetki ve sorumluluklarr ile
gaSgma usul ve esaslarrnr diizenleyen " Teqkilat Giirev ve QahEma Yiinetmeli[i'ne dair Yiinetmelik

inceleme Komisyonu RaPorunda;
,,Qevre ve $ehircilik Bakanhfr ile Aile ,Qahgma ve Sosyal Hizmetler Bakanh[r tarafindan

08 Nisan 2020 tarihve 31095 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Belediye Ve Ba[h Kuruluqlan ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarrna Dair Ytinetmelikte Depigiklik
Yaprlmasrna iligtin Y<inetmeli[in 3. Maddesinde " Aynt Yiinetmelifin ekinde yer alan Ek - 3:

Beiediye ve Ba$r Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlart Listelerinde yer
alan (I) Sayrh Liste: Difer Daire Bagkanlarr (Biiytilqehir Belediyeleri) Kadro Unvanlart ve

(III) Sayrh Liste: Difer Miidtirler (Bo C, D ve Fl Gruplarr) Kadro Unvanlart listeleri ekteki

9"t itO. de[iqtirilmigiir." denilerek Ek-l Belediye ve Ba[h Kuruluqlan ile Mahalli idare

Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C (8) grubuna grkanlmrqtrr.

Bu nedenle Belediyemizin Norm kadrosunda de[iqiklik yaprlarak ycinetmelik htkiimlerine

uygun hale getirilmesi gerekmektedir.53g3 sayrh Belediye Kanunun 48. Maddesinin Belediye

Teqkilatr baqhkh 48. Maddesinde "Belediye teqkildtr, norm kadroya uygun olarak yazr igleri, mali

hizmetler, fen igleri ve zabia birimlerinden oluqur. Beldenin ntifusu, fiziki ve co[rafi yaplsl,

ekonomik, sosyal ve kiilttirel dzellikleri ile geligme potansiyeli dikkate altnarak, norm kadro ilke
ve standartlanna uygun olarak gerektilinde sa[hk, itfaiye, imar, insan kaynaklan, hukuk iqleri ve

ihtiyaca g<lre di[er birimler oluqturulabilir Bu birimlerin kurulmast, kaldrrrlmasl veya

birlegtirilmesi belediye meclisinin kararryla olur" denildi[inden Qevre Koruma ve Kontrol
Miidiirlii[iiniin kurularak, Belediye Tegkilat $emasrna iglenmesine; Y<jnetmelik htiktimleri
gergevesinde hizmetlerin daha etkin ve verimli bir gekilde yi.irtittilmesi, birimlerin kurulug, gcirev,

yetki ve sorumlululunda bulunan iq ve iqlemlerin dtizenlenmesi ve ytiriittilmesine iligkin esas ve

usullerin belirlenmesi amacryla diizenlenen;

Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirlii[iiniin Tegkilat Giirev ve Qahqma Yiinetmeli[i'nin
ytiriirltile konulmasr hususu 5393 sayrh kanunun 15/b,18/m ve 48. maddeleri gere[ince
Ydnetmelik inceleme komisyonumuzca oybirli[iyle kabul edilmigtir. Ytice Meclis'e arz
olunur. 07. 0 L2021 " qeklinde karar verilmigtir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Giindemin 8. maddesinde bulunan Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirliifii'niin;

"Tegkilat Giirev ve Qahgma Yiinetmeli[i" ile ilgili Yiinetmelik inceleme Komisyonu Raporunda;

T.C
SARAYKOY BELEDiYESi

QEVRE KORUMA VE KONTROL MUDTiRLUGU

TE$KiLAT GOREV vE gALrgMA YONETMELiGi
niniNci BOLUM
Amag, Kapsamr.,Dayapak, Tanrmlar ve Temel ilkeler
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MADDE 1: - (1) Bu yonetmeli[in amacr; Saraykby Belediyesi Qevre Koruma ve Kontrol Miidi.irlii$i.i'niin

idari yaprsrnr, hukuki statiisiinii, g6rev, yetki, gahgma usul ve esaslannr belirleyerek, hizmetlerin daha etkin

ve verimli bir gekilde yiiri.ittilmesini sa[lamaktrr.

Kapsam
MADDE 2: - (1) Bu yonetmelik, Saraykoy Belediyesi Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirlii$ii'niin kurulug,

gdrev, yetki ve sorumluluklan ile gahqma usul ve esaslarma iligkin hiiktimleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3: - (1) Bu Yonetmelik, 03.07.2005 tarih ve25874 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiri.irlii$e

giren 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l5lb ve l8/m bentleri hiikiimlerine dayanrlarak haztrlanmtgtrr.

Tanlmlar
MADDE 4: - (f) Bu Yonetmelikte adr gegen;

a) Belediye: Saraykoy Belediyesini,

b) Belediye Baqkanhlr: Saraykoy Belediye Baqkanhprnr

c) Belediye Baqkanr: Saraykdy Belediye Baqkanmt

d) Belediye Baqkan Yardrmctst: Sarayk<iy Belediye Bagkan Yardtmctstnt

e) Belediye Meclisi: Saraykdy Belediye Meclisini,
f) Belediye Enci.imeni: Saraykoy Belediye Enctimenini,

g) Miidiirliik: Saraykoy Belediyesi Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirltftini.i
h) Mtidiir: Saraykoy Belediyesi Qevre Koruma ve Kontrol Miidi.iri.ini.i

i) Birim: Mi.idtirliik btinyesinde miidiire balh olarak, gahgma konulanna uygun alt servisler ile hizmetlerin
yiiriitiilmesini sa$ayan boltimiinti,
j)Servis: Miidiirliik bi.inyesinde birime ba$h gahgma konulanna uygun hizmetlerin yiiriitiilmesini saglayan

bdlUmtinti,

k) Personel: Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirli.iptinde gorevli tiim personeli

l) Ruhsat: Agrlmasr ve gahgtrnlmasr belediyemiz yetkisinde olan igyerleri igin verilen izni (igyeri Agma ve

Qahgma Ruhsatr),

m) Gayrisrhhi Miiessese: Faaliyeti srrasmda gevresinde bulunanlara; biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve

sosyal ydnden az veya gok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da dopal kaynaklann kirlenmesine
sebep olabilecek igyerlerini,
n) Srhhi Miiessese: Gayri Srhhi igyerleri drqrnda kalan ttim igyerlerini,
o) Umuma Agrk istirahat ve Eflence yeri : Kigilerin tek tek veya toplu olarak eslenmesi, dinlenmesi veya
konaklamasr igin agrlan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon,
meyhane, bar, birahane, igkili lokanta, taverna ve benzeri igkili yerler; sinema, kahvehane ve kraathaneler;
kumar ve kazang kastt olmamak gartryla adr ne olursa olsun bilgi ve maharet artrncr veya zeka geligtirici
nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlannrn igerisinde bulundulu
elektronik oyun yerleri; internet salonlan, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,
p) Dolal Kaynaklar : Hava, su, toprak ve dolada bulunan canslz varhklan,
r) Qevre: Canltlann yagamlan boyunca iligkilerini stirdtirdtikleri ve kargrhkh olarak etkilegim iginde
bulunduklan biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve ki.iltiirel ortamr,
y) Qevre Sa$h$r: insan saphStnm gevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psikososyal faktorlerle
tespit edilen ya;am kalitesini,

z) Qevrenin Korunmast: Qevresel de[erlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasmr ve yok olmasmr
cinlemeye, mevcut bozulmalan gidermeye, gevreyi iyilegtirmeye ve geligtirmeye, gevre kirlilipini dnlemeye
ydnelik gahgmalann bi.iti.ini.inii,

aa) Qevre Kirlili$i: Qevrede meydana gelen ve canhlann sa$h$rnr, gevresel de$erleri ve ekolojik dengeyi
bozabilecek her tiirlii olumsuz etkivi.
bb) Giirtiltii Kirlili[i: Kigilerin huzur ve siikununu, beden ve ruh saghprnrn bozulmasma sebeplolabitecek
ses ve titresim Si$hh!$i5[grin etkisini,
cc) Su Kirliljgf:g,,f,uffiynd${n kim

ifeIiqnqsi
..1..:frb 'i"
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fiziksel. bakterivo radyoaktif ve ekolojik &elliklerinin
ve do[rudan v]ya

{c 'i
*r,4

olumsuz
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sa[1[rnda, balkgrlkta, su kalitesinde ve suyun diger amaglarla kullanrlmasrnda engelleyici bozulmalar

yaratacak madde veya enerji attklannm boqalfilmastnt,

dd) Atlk su: Evsel, endilstriyel, tanmsal ve di[er kullanrmlar sonucunda kirlenmig veya dzellikleri krsmen

veya tamamen de[i9mig sulart,

"e; 
topruk Kirlilifi: Kiqilerin faaliyetleri sonucu topra[rn do$al yaprsmtn bozularak kirlilik yiikii haline

gelmesini,

Iq Huuu Kalitesi: insan ve gevresi i.izerine etki eden hava kirlili[inin gostergesi olan, gevre havasmda

mevcut hava kirleticilerinin artan miktarryla azalan kalitelerini,

gg) Hava Kirlilipi: Her ttirlii faaliyet sonucu (yanma, iiretim, ulagtm, kullanrm vb.) brrakrlan kirleticiler

nedeniyle havantn do[al yaprsrntn bozulmastnt,

hh) Hava Kirleticiler: Havanrn do[al yaprsrnm bozulmastna neden olan; is, duman, toz, gaz, buhar ve

aerosol halindeki kimyasal maddeleri,

ii) Emisyonlar: Yakrt ve benzerlerinin yanmasryla; sentez, ayrrlma, buharlagma ve benzeri iglemlerle;

maddelerin yr[rlmasr, aynlmasr, ta$mmasl ve bu gibi di[er mekanik iglemler sonucu bir tesisten atmosfere

yayrlan hava kirleticilerini,

;;ji*iryon' Atmosferde bulunan, dlgtilen veya teneffiis edilen tiim gaz ve partikiil halindeki kirleticileri,

kk) Atrk: Herhangi bir faaliyet sonucunda olugan, gevreye afilan veya brrakrlan her tiirlii maddeyi,

ll) Ambalaj Atrklan: Ambalaj ya da ambalaj malzemesi i.iretimi ya da herhangi bir tiretim strasmda ortaya

grkan i.iretim artrklan harig olmak iizere, i.iriinlerin tiiketiciye ya da nihai kullanrctya ulaqtrnlmast

agamasrnda, iiri.intin sunumu igin kullanrlan ve i.iriiniin kullanrlmaslndan sonra olugan, kullanrm omrti

dolmug tekrar kullanrlabilir ambalajlar da dahil satrg, dtg ve nakliye ambalaj attklartnt,

mm) Bitkisel Atrk Yallar: Rafine sanayinden gtkan soap-stock'lan, tank dibi tortulart, yafh topraklan,

kullanrlmrg krzartmahk ya[larr, gegitli tesislerin ya[ tutucularrndan grkan ya[lan ve kullantm siiresi gegmiq

olan bitkisel ya$lan,

nn) Atrk Ya[: Kullanrlmrg benzinli motor, dizel motor, $anzlman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve di[er

ozel tagrt ya$1a1 ile hidrolik sistem, tiirbin ve kompresor, ktzak, agrk-kapah digli, sirki.ilasyon, metal kesme

ve igleme, metal gekme, tekstil, rsrl iglem, tsr transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kaltp, buhar

silindir, pn6matik sistem koruyucu, grda ve ilag endiistrisi, ka[rt makinesi, yatak ve di[er 6zel endi.istriyel

yaSlar ve endiistriyel gresler, kullanrlmrg kahnlagtrnct, koruyucu, temizleyici ve benzeri ozel miistahzarlar

ve kullantma uygun olmayan yaf iiriinlerini,

oo) Atrk Pil ve Akiimiilat6rler: Yeniden kullanrlabilecek durumda olmayan, evsel atklardan ayrr olarak toplanmast,

ta$lnmasl, bertaraf edilmesi gereken kullanrlmrg pil ($arj edilmeyen primer hilcrelerde kimyasal reaksiyon

sonucu olugan kimyasal enerjinin do[rudan ddntigiimii ile iiretilen elektrik enerjisi kayna[t) ve

aki.imi.ilatorler (Endtistride ve araglarda otomatik marg, aydrnlatma veya ategleme giici.i igin kullanrlan, garj

edilebilir),
pp) Atrk Ydnetimi: Atrklann belirli bir sistem iginde, kayna[rnda ayrt toplanmast, taqmmast, ayngttnlmast

tekrar kullanrmr, geri dontigtmii, geri kazanrlmasr, bertarafi ve bu tiir faaliyetlerin gozetim, denetim ve

izlenmesini.
qq) Geri Doniigtim : Tekrar kullanrtabilecek konumda olan atrklarm toplanarak, fiziksel veya kimyasal

igleme tabi tutarak, hammadde veya iiriin elde etme iglemlerini,

rr) Bertaraf : Atrklarrn; geri kazanrm, depolama veya ihracat yoluyla muhtemel olumsuz gevresel etkilerinin

giderilmesini,

ss) Yenilenebilir Enerji: Kaynaklan tiikenebilecek durumda olan enedi kaynaklartna alternatif olarak

iiretilebilmekle beraber herhangi bir kirlilik unsuru banndtrmayan enerji kaynaklarrnr ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5: - (1) Qevre
esas altr;

Koruma ve Kontrol Miidi.irliigi ttim gahgmalannda aga[rda belirtilen temel ilkeleri

etkinlik. adalet. h

@
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b) Belediyenin amaglannr, hedeflerini ve bu hedeflere ulagmayr miimkiin krlacak ydntemleri belirlemek,

gerekli planlan yapmak ve gelece[e doni.ik stratejiler belirlemek,

c) Belediyenin uygulamaya ytinelik hizmetlerinin kaltcr bir yerel yonetim uygulamastna d6ntigmesi igin

kurumsal anlamda bir biitiinliik iginde ilgili birimlerle koordinasyon sa[layarak hizmetleri yi.iriitmek ve

gahgmalann si.irekliligini saflamak,

d) ycinetici ve di[er pozisyonda gorev yapan personelin motivasyonunu sa[lamak, performanslannt

arttrrmak ve toplam kalite yonetimine gore yiiksek standartlarda belediyecilik hizmeti vermek,

e) Belediye olarak ilgeyi ilgilendiren kararlarda katthmct olmak'

irixci nolUtvt
Kurulug, Personel ve Tegkilat

Kurulug:
MADDE 6:- (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirlii$ii, 5393 sayrh Belediye Kanununun 48. maddesi ve

2210212007 tarihli 26442 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Ba$lt

Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna Dair Yonetmelik" hiiki.imlerine

dayanarak, Saraykoy Belediye Meclisinin 07 .0l.2021tarih ve l4 sayrh karart gere[ince kurulmugtur.

Personelin unvan ve nitelikleri
MADDE 7: (1) Qevre Koruma ve Kontrol Mtdiirlii$ii'ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aqa$rdaki

gibidir.
a) Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirii: 657 Sayrh Kanunun atamaya iligkin maddelerinde ong<iriilen

ilkeler ve "il Ozel idareleri, Belediyeler ve il 6zel idareleri ile Belediyelerin Kurduklan Birlik, Mtiessese ve

igletmeler ile Bunlara Ba[h Doner Sermayeli Kuruluglardaki Memurlann Gcirevde Yiikselme ve Unvan

Depigikli[i Esaslanna Dair Ydnetmelik" hiiktimleri do[rultusunda atantr.

b) Personel: Memur, iggi, sozlegmeli ve di[er personeli kapsar. Qevre Koruma ve Kontrol Miidi.irii, hizmet

gereksinimlerine uygun olarak birimlerin yaprsr, gahqtrnlacak personelin daprhmr ve yaprlacak iglerle ilgili

diizenlemeleri ve iglemleri mevzuat gergevesinde, balh bulundupu Baqkan Yardtmctst'nrn onaytyla yerine

getirir.

Tegkilat Yaprsr

MADDE S: - (1) Qevre Koruma ve Kontrol Mi.idiirliipiini.in personel yaprsr aqa[rdaki gibidir.

a. Miidi.ir

b. $ef
c. Memur

d. Sozlegmeli Personel

e. iqgi

f. Di$er Personel

Birimler;
a. Qevre Denetim Birimi
1) Qevre Denetim ve Kontrol Servisi

2) Atlk Yonetimi ve Koordinasyon Servisi

3) Qevresel Etkileri DeSerlendirme ve Denetleme Servisi

4) Qevre Efitimi ve Bilgilendirme Servisi

b. Grda Denetim ve Kontrol Birimi
1) Grda Denetim ve Kontrol Servisi

2) Grda Efitimi ve Bilgilendirme Servisi

c. Idari Iqler Birimi
1) Kalem servisi

2) Destek Hizmetleri servisi

{"ti
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Ba[hhk, Giirev Alant ve Yasal Dayanaklar

Ba[hltk
MADDE 9: - (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidtirltisii Belediye Baqkanr ve gdrevlendirece[i Baqkan

Yardrmctstna ba[h olarak gdrev yapar'

Giirev Alanr Kapsamtnda Kurumsal Anlamda Balh Oldufu Yasal Dayanaklar;

MADDE 10: - (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidtirliilii kendisine verilen gorevleri konusuna gore;

a. 5393 Sayrfi Belediye Kanunu ve bu kanuna ba[h yiiriirli.ikte bulunan yonetmelikler,

b. 1593 Sayrh Umumi Hrfzrsrhha Kanunu,

c. 5216 Sayrh Biiyi.ikgehir Belediye Kanunu,

d.2872 Sayrh Qevre Kanunu ve buna ba[h yiiri.irltikteki genelge ve tebli[ler'

e.3194 Sayrfu imar Kanunu ve Antalya Biiyi.ikgehir Belediyesi imar Ydnetmeli[i,

f. 831 Sayrh Sular Hakkrnda Kanun ve 2659 Sayrh Ek Kanun'

g.5996 Sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa[h$r, Gtda veYem Kanunu,

h,40'77 Sayrh Ttiketicinin Korunmasr Hakktnda Kanun,

i. 5018 Sayrh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu,

i.4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu,

k 5326 Sayrh Kabahatler Kanunu,

l. 634 Sayrh Kat Mtilkiyeti Kanunu,

m.4982 Sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu,

n.5237 Sayrh Tiirk Ceza Kanunu,

o.2464 Sayrh Belediye Gelirleri Kanunu,

p. 6183 Sayrh Amme Alacaklarr Hakkrnda Kanun,

r.2559 Sayrlt Polis Yazife ve Selahiyet Kanunu,

s.4822 Sayrh Kanunla De[igik 4077 Sayrh Tiiketicinin Korunmast Hakkrnda Kanun

t. 1608 Sayrh ve/veya 486 Sayrh Belediye Cezalan Hakkrnda Kanun

u. Qevre Denetim Ydnetmeli[i
y. Ambalaj Atrklannrn Kontrolii Ydnetmeli[i
z. Qevresel Gi.irtiltiiniin De[erlendirilmesi ve Yonetimi Ydnetmeli[i

aa. Bitkisel Atrk Yaplann Kontrolti Yonetmeli[i
bb. Atrk Pil ve Akiimiilatorlerin Kontrolti Yonetmeli[i,

cc. Tehlikeli Atrklarrn Kontrol0 Ydnetmeli[i,

dd. Atrk Ya[larrn (motor vb.) Kontrolii Yonetmeli$i,

ee. Omri.inii Tamamlamtg Lastiklerin Kontroli.i Ydnetmeli[i,
ff. Atlk Yonetimi Genel Esaslarma iligkin Yonetmelik,

gg. Atrklann Dtizenli Depolanmasma Dair Yonetmelik,

hh. Kokuya Sebep Olan Emisyonlartn Kontrolii Yonetmeli[i,
ii. Atrklann Yakrlmasrna iligkin Ydnetmelik,
jj. Kentsel Atrk su Anttmt Yonetmeli[i,
kk Baz istasyonlarrnrn Kurulugu Yonetmeli[i,
ll. iqyeri Agma Ve Qahgma Ruhsatlanna itigtin Ydnetmelik,

mm. Hava Kalitesi De[erlendirme ve Yonetimi Yonetmeli$i,

nn. Ismmadan Kaynaklanan Hava Kirli liSi Kontrolii Yonetmel i[i,
oo. Sanayi Kaynakh Hava Kirlili[i Kontrolti Ydnetmeli[i,
pp. Endiistriyel Kaynakh Hava Kirlili[i Kontroli.i Yonetmeli$i,

rr. Toprak Kirlili[i Kontrolti Yonetmeli[i,
ss. Su Kirlili[i Kontroli.i Ydnetmeli[i,
tt. il Hrfzrsrhha Kurulu, il Vtafratli Qevre Kurulu, Belediye Meclisi ve Enciimgn Kararlan ile ilgili mevzuat

ve yiirtirli.ikleki-diger..kanun, yonetmelik, genelge, tebliS, Uluslaraggsr /ozleSme ve protokoltgp,/itgiti

.tuniurttuisr$u$lna.l"tgr.diye srnrrlarr iginde uygulanmas ,,#^ dl"/t ve yetkilidir. Ayr,.u //"f"*,tF' di';\ "\ e &[ il/[tt:.@f=p e k t\
* a'tt 'j



alanlarda kanunlarla ya da il kararlan ile belediyenin yetki ve sorumlulupuna verilmig hizmetler baktmtndan

yetkili ve gorevlidir.

ronoUNcU SOLUVI
Giirev, Yetki ve Sorumluluklar

Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirlii[ii'niin Gtirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 11:- (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidi.irli.i$.i; 5216 sayrh Biiyiikqehir Belediyesi Kanunu, 5393

Sayrlr Belediye Kanunu, 1593 Sayrh Umumi Hrfzrsrhha Kanunu ve ilgili yonetmelikleri,2ST2 Sayrh Qevre

Kanunu ve ilgili ydnetmelikleri, il Hrfzrsrhha Kurul Kararlan, il Uanatli Qevre Kurul Kararlan, belediye

meclis ve enciimen kararlan ile ytirtirliikte olan di[er kanun, yonetmelik, genelge, tebli[ vb. mevzuat

doprultusunda verilen g6rev ve yetki gergevesinde agaprdaki gorevleri yerine getirir.

a) 5393 sayrh Belediye Kanunu,1593 sayrh Umumi Hrfzrsrhha Kanunu,2872 sayfi Qevre Kanunu ve bu

kanuna ba[h ydnetmelikler bagta olmak tizere ilgili mevzuatrn gevre hususunda belediyelere verdi[i
gorevleri yerine getirmek, il Hrfzrsrhha Kurulu Kararlan, it tr,lahalli Qevre Kurul Kararlan ile Belediye

Meclis ve Enciimen Kararlartnt uygulamak,

b) Hava, su, toprak ve giiri.ilti.i kirlilifine neden olan ve insan sa[hlmr olumsuz yonde etkileyen her tiirli.i
faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin onlenmesi, ilgili mevzuatta belirtilen slnrr de$erlere

gekilmesi velveya bertaraf edilmesi ydni.inden kontrol ve denetimleri yapmak, gerekli tedbirlerin almmasmr

ve uygulanmastnt sa$amak, gerekti[inde ilgili kurum ve kuruluglarla koordineli gahgmak,6lgiim, analizvb.
yapmak velveya yaptrrmak, verileritoplamak, de[erlendirmek ve sonuglandrrmak,

c) Qevrenin korunmast, iyilegtirilmesi ve gi.izellegtirilmesi ile ilgili denetim yapmak, gikayetleri

delerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kigi, kurum veya kuruluglarr tespit etmek, kirletenler hakkrnda ilgili
mevzuatr uygulamak, olumsuzluklann kaldrnlmasrnl ve belirlenen kriter ve standartlara uyulmastnr

sa$lamak,

d) Hava, su ve toprak kalitesinin korunmasr amacryla her tiirlii faaliyet sonucu ortaya grkan evsel katr
atrklann (mutfak attklan, bahge-dal, moloz-hafriyat, ev egyast atrklan harig), ilgili kanun ve ydnetmelikler
kapsammda <izelli[ine g6re azaltrlmasr igin; 6 kayna[rnda aynlmasr, toplanmasr, tagmmasr, ayngtrnlmasr,
geri kazanrlmast ve bertaraf edilmesi ile ilgili iglemlerin yiirtittilmesini sa[lamak, plan ve projelerini
hazrrlamak, uygulamak ve denetimini yapmak,

e) Kanun ve yonetmeliklere uygun olarak konusuna gore atrk yonetim ve denetim planlannr hazrrlamak ve
uygulamak,

f) Geri ddniigiim projesi ve yenilenebilir enerji kaynaklan ile ilgili uygulamaya yonelik projeleri takip
ederek uygun projelerde belediyenin yer almasmr saglamak,

g) Gi.iri.iltil kirlili[ine neden olan igyeri, konut veya kigilerin denetimini ilgili yasa ve yonetmelikler
gergevesinde yapmak, gtiriilti.i kaynaklannr tespit etmek, olgtimler yapmak veya yapttrmak, giiriilti.iye neden
olan faktorleri belirleyerek onleyici veya ortadan kaldrncr onlemlerin ahnmasrnr sa$amak, gtiri.iltii izin
iglemlerini yiiriitmek, ayrrca, ilge bazrnda gilriiltii ile ilgili envanter gahgmalanna gcire; plan ve projeler
hazrlamak, giiriiltil haritalarrntn olugturulmasrnda gorev almak, uygulamak ve sonuglandrrmak
h) Hava kalitesinin bozulmastna ve hava kirlilipine neden olan kaynaklarr brilgesel bazda belirleyerek
kontrol altrna almak, hava kirlili$ini onleme tedbirleri kapsamrnda uygulamaya yonelik yasal yiiktimliiliikler
gergevesinde gerekli tespit, denetim ve kontrolleri yapmak ve yiirtitmek, rslnma, ulagrm ve endiistriyel
kaynakh kirlili$in kontrolii ile ilgili yonetmeliklerin yanr srra il ve ilge bazrnda ahnan kararlar
do[rultusunda uygulamalarr yapmak ve ytriitmek,
i) Evsel ve endiistriyel kaynakh attk sulann deniz, dere, gay v.b. gibi ahcr ortamlarr kirletmesini 6nlemek
amactyla gerekli kontrolleri yapmak, bu husustaki gikayetleri incelemek ve de[erlendirmek, kirlili$e sebep
olan kigi ya da tesisler hakkrnda yasal iglemleri baqlatmak ve yiirutmek, aynca degarj iznine tabi tesislerin
tespiti halinde ilgili kurum ve kuruluglarayazrlt olarak bildirmek ve takibini yapmak,
i) Qelitli faaliyetler sonucu toprakta olugan ya da olugmasr muhtemel kirlilik yiiJ<i.inii azaltmakve onlemek
amactyla gerekli tespit, denetim ve kontroller yapmak, bu husustakilgikayetlg{incelemek, de[erlendirme

ve kontroli.i amacryla gerekli
ve sonuglandrrmak,

ndrnnak,
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l) Qevrenin korunmasr amacryla; gevresine rahatsrzhk veren gtirtiltii, goriintti, koku v.b. kirliliklerin ortadan

kaldrrrlmasr veya yonetmeliklerin on gordti[ii delerleri sa[lamasr igin gerekli gahgmalan yapmak,

m) 5393 Sayrh Belediye Kanunu ,2559 Sayrh Polis ve Selahiyet Kanunu ve 200519207 Sayrh "igyeri Agma
Ve Qahgma Ruhsatlanna iligkin Yonetmelik" gerefince inceleme kurulu (ruhsat komisyonu) katrlmak,
n) Gayri srhhi (2. ve 3. srnrf) ve srhhi miiessese kapsamrnda olan igyerlerini, umuma agrk istirahat ve
e$lence yerlerini konum, kapasite ve igletme bannda asgari teknik ve hijyenik gartlar ile gevresel etkileri
yoni.inden denetlemek ve ruhsat kontrollerini yapmak, ruhsatsrz faaliyet gosteren iqyerlerini tespit ederek,
yi.ikiimltiliig.inii yerine getirmesini sa$lamak igin ilgili mtidiirlti[e yazrh olarak bildirmek,
o) Qevre ve grda mevzuatrnr ilgilendiren konularda olugturulacak komisyonlara katrlmak, galtgma

konulanna iligkin projeler geligtirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar
v.b.) Belediyeyi temsil etmek,
p) Qevre hususunda hizmet btitiinltigti agrsmdan gahqma konulanyla ilgili olarak kurumsal anlamda ilgili
mtidiirltik ve birimlerin yanr slra gevre konusunda gorev verilmig kigi, kurum, kuruluqlar ve sivil toplum
drgtitleri ile koordinasyon saflayarak ortak gahqmalar yapmak,
r) Qevre ve grda bilincinin geligtirilmesi ve yerlegtirilmesine yonelik epitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde

bulunmak, e[itim programlarr hazrlamak, planlamak ve uygulamak, gevre etkinlikleri dtizenlemek, yaprlan
etkinlik ve organizasyonlara kattlmak, bu hususta ilgili kigi, kurum ve kuruluglarla igbirlili yapmak,
s) Qevre ve gtda ile ilgili de[igik konulardaki gikayet ve talepleri degerlendirmek, gere[inin yaprlmasr igin
ilgili kigi, kurum, kuruluq ve igletmelere sorunu ileterek ve bilgilendirerek gerepinin yaprlmasmr saflamak,
t) Qalrgmalan ile ilgili denetim ve kontrol planlarrnr hazrrlamak, programlamak, zamanrnda

uygulanmasrnr sa[lamak, ayhk ve yrlhk faaliyet raporunu hazrlayarak Bagkanhk Makamrna

sunmak,

u) Stratejik plan ve performans programlart hazrrlamak, stratejik plana uygun biitge tasla$mr hazrlamak ve

Mali Hizmetler Miidiirlii[iine gondermekle yiiktim I iidtir.

Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirii'niin Giirevi
MADDE 12: - (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirii ;

a) Miidiirliiliin gcirev, yetki ve sorumluluk alanrna giren konular ile mevzuatrn dngdrdti[ti gorevleri
Belediye Bagkanr velveya Bagkan Yardtmctsma ba[h olarak, sorumlu oldu[u mevzuat hi.ikiimlerine uygun
olarak yerine getirir.

b) Miidi.irliifiin yrlhk faaliyet raporlartntn ve stratejik plan, performans programr ve performansa dayalr
biitge tasla$rnrn hazrrlanmaslnl saplar.

c) Mtidilrlii$e gelen-giden ti.im evraktn kontroliini.i ve havalesini yaptrktan sonra ilgilisine ulagmasmr,
gere$inin yaprlmasrnr ve argivlenmesini sa[lar.

d) Mtidiirltige gelen-giden gizli dereceli evrakln, kaydrnr yaparak gereginin yaprlmasrnl saglar.
e) Stratejik planlama ile miidtirlti[iin stratejik hedeflerinin ve bi.itgesinin gergeklegtirilmesini saglar.

I Qevre Koruma ve Kontrol Mi.idtirli.iSi.i ile diSer mtidi.irli.ik ve kurumlar arasrnda koordinasyonu sa$ar.
g) Qevrenin korunmast ve iyilegtirilmesi hususunda hazrrlanan ve/veya hazrrlatrlan plan proje ve eti.itlerin
sozlegme velveya gartnamelerini hazrrlatrr, kontroltinii yapar.

h) Miidi.irliikte gahgan memur, iggive diper personelin bagarr ve performans de[erlendirmesini yapar.
i) Mtidiirliik biinyesinde gorev yapan birimlerin ttim ig ve iglemlerinin zamanmda ve do$ru olarak yerine
getirilmesini sallar. Aynca sorumlu oldu[u memur, iggi, gegici iqgi, sdzlegmeli ve di$er personelin ozltik
iglemlerinin mevzuat gergevesinde yiirtitiilmesini safl ar.

Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirti'niin Yetkisi
MADDE 13- (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirti;
a) MiidiirliiSe iligkin gdrevlerin, Bagkanhk Makamrnca uygun goriilen programlarrn
yiiriittilmesinde karar verme, tedbir alma ve uygulamaya,
b) Mudiirlugtin galtgmalarmt, personel gdrev dalrhmmr, ig ve iglemlerin dtizenlemelerini yapmaya,
Miidtirltk faaliyetlerini denetlemeye, varsa aksakhklarl gidermete, I
:1, 

t':'T9".0'^,uT*Pfltonele gorev dasrlrmr yapmaya, odiil, 
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d) Miidiirlii[iin ytikiimli.i oldu[u hizmetlerin etkinli[i ve si.irekliligi agrsrndan gah$ma konulanna g6re idari

ue yaptrrrma ytinelik cezai iglemlerin belirlenmesine, ytiriiti.ilmesine ve sonuqlandrtlmastna,

e) Bu ydnetmelikte sayrlan Miidiirliiptin gorevleri ve 5393 Sayrh Belediye Kanunu ve ilgili di[er mevzuat

htiktimleri gergevesinde, Belediye Baqkanrnca kendisine verilen tiim g0revleri yapmaya yetkilidir'

Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirii'niin Sorumlulufu

MADDE 14- (1) eevre Koruma ve Kontrol Miidilrii, 5393 Sayrh Belediye Kanunu, gdreviyle ilgili di[er

mevzuat htiktimleri ve bu yonetmelik ile kendisine verilen gorevlerin yerine getirilmesinden; yetkilerin

zamanrnda ve gere[ince kullanrlmasrndan, Belediye Baqkanr ve ba[h bulundufu Baqkan Yardtmctstna karqt

sorumludur.

$ef'in Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr

MADDE 15-(1) $efin Giirev, Yetki ve Sorumluluklart;

a) Mtidilre ba[h olarak gahqr.

b) personele verilen gorevlerin zamantnda verimli olarak yaptlmasmt sa[lar, takibini yapar'

c) Miidtirliige ig ve drg kigi, kurum, kurulug v.b. gelen ya da giden evraklara iligkin i9 ve iglemlerin

zamanmda ve usuliine uygun olarak yaprlmastnr saplar'

d) Birimler ve birimlere bap! servislerin temel faaliyetleri ile ilgili mevzuattn uygulanmasrnt sa[lar'

e) Gorevleri zamanrnda eksiksiz olarak iggtici.i, zaman ve malzeme tasarrufu sa[layacak gekilde yerine

getirir.

I Miidiiriin verdipi ttm gdrev ve sorumluluklan zamanmda yerine getirir'

Birim Sorumlulanntn Gtirev, Yetki ve Sorumluluklart
MADDE 16- (1) Birim sorumlulanntn Giirev, Yetki ve sorumluluklan;
a) Mtidiirden konusuna g6re birimine gelen evrakt ilgili personele havale eder, evraktn takibini ve igin

yaptlmastnr sa[lar.
L;'niririn" balgl servislerin ve personelin ig ve igleyiglerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sa[lar'

"j Vfuaurun d]rektifleri dogruitusunda, Qevre Koruma ve Kontrol Miidi.irlii$ii'ntin uygulama esas ve

usullerini igine alan yonetini planr ya da ydnetmeli[ini Belediyemiz gahgma prosediirlerini de g<iz dniine

alarak i lgili mevzu at bannda haztrlanmasmt sa[lar'

d) Birim-personelinin izin ve gorev konulanndaki sevk ve idareyi sa$lar.

"j 
so.un,,iu oldu$u birime balgh servis personelinin gahgmalannr kontrol eder, onerilerde bulunur' verilen

yetki gergevesindi gorev ve so-rumluluklarrnr yerine getirir, ig ve iglemlerin zamanrnda yaprlmastnr saflar'

b Vftiatiifiigiln igleileri ile ilgili mevzuatr takip eder, gerektiginde ilgili servislere bildirir'

!; l..ron"ften gelen yurrq*i,proje, vb. inceleyerek imzalar, ig ve iglemin kontroli.inti saflar'

Serryis Sorumlulartnrn Giirev, Yetki ve Sorumluluklart
MADDE 17-(1) Servis sorumlulannrn Giirev, Yetki ve sorumluluklarr;
a) Mtdiir u"'biri* Sorumlularrndan servisi ile ilgili gelen evrakrn gerektirdipi iglemin do$ru olarak

yaprlmasrnt sa[lar ve igin takibini yapar.
-n;'servis 

personelinin ig ve iglemlerinde organizasyon ve koordinasyonu sa[lar'

cj Servisi^ile ilgili ig ve iglemlerde, gdrev ve sorumluluklartnt zamantnda yerine getirir.

d) Gdrev, yetki ve sorumluluklarrnr ilgili mevzuat gergevesinde yiiriitiir.

.; p.rron"iin ig ile ilgili sorunlannr goziime ulagtrtr, iqin tamamlanmaslnl sa[lar.

f) Personel ile birim sorumlusu arastnda koordineyi sa[lar'

e) Servis Sorumlusu; Birim Sorumlusu ve Miidtire karqt sorumludur.

brsiNci n0lUtvt
Miidiirliife Ba[h. Birimlerin Giirev, Yetki ve Sorumluluklart

QEVRE DENETIM BIRIMI:
Giirev, Yetki ve Sorumluluklan
MADDE 18- (1) Mtidiire bagh olarak gahgan Qevre Denetim Biriminin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan;

a) Qevrenin korunmasr, gelilgtirilmesi ve gi.izellegtirilmesine iliqkin plan ve projeler geligtirmek, stratejiler

belirlemek, gevre ile ilgili aragtrrma, inceleme ve laboratuar gahqmalan yapmak,

b) Qevreye ait her tlrlii yaprlan ya da yaprlacak Olgiim ve analizlerin bilimsel esas ve standartlara

uygunlu[unu gozeterek sonuglann raporlanmasr ve raporlann/ ilgili ki$i, kurum ve kuruluqlara

gonderilmesini
plan, proje ve ettitl ri mevzuatc) Qevrenin ilegtirilmesi igin hazrrlanan ve

bilimsel kurallara uygunluPunbanndai
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d) Qevre ile ilgili geligmeleri yakrndan takip etmek, kamu kurum ve kuruluglarr ve sivil toplum orgiitleriyle
iletigim kurarak kamuya mal olmug konularda ortak gahgma alanlan olugturmak ve ytirtitmek,
e) Qevrenin korunmasr ile ilgili qikayet ve talepleri zamanrnda de[erlendirmek, gere[inin yaprlmasr igin
ilgili kigi, kurum, kurulug ve igletmelere sorunu ileterek, goziimi.i igin gere[inin yaprlmastnt sa$amak,
takibini yapmak ve sonuglandtrmak,
f) 2872 sayrh Qevre Kanunu ve yiiriirli.ikteki yonetmelikleri doprultusunda yapianlyaprlacak plan ve
projeleri verilen gdrev ve yetki gergevesinde hazrrlamak, yi.irtitmek, takibini yapmak ve bu proje ya da

projelerin kahcr yerel yonetim uygulamalanna doni.igmesini saplamak,
g) Konutlardan, igyerlerinden, tesislerden kaynaklanan hava, su, toprak, giiriiltii v.b. kirlili[i tespit etmek,
izlemek, aragtrrmak, incelemek ve griztimtine iligkin plan, projeler belirlemek, geligtirmek, uygulamak ve bu
hususta ilgili kurumlarla iqbirligi yapmak,
h) 2872 sayrh Qevre Kanunu ve yi.iri.irliikteki Yonetmelikleri dolrultusunda izin almakla yiikiimlii tesis ya
da igletmeleri tespit etmek, konum ve kapasitesine uygun izin iglemleri ile ilgili uygulamalarr yetki ve
sorumluluklar gergevesinde yi.iri.itmek ve ilgili kurumlara bildirmek,
i) Qevre kirlili[ine yol agan her ttirlii faaliyet sonucu ortaya grkan, evsel katr atrklann (mutfak atrklarr,

bahge-dal, moloz-hafriyat, ev e$yasr atrklan harig) gevre, insan ve toplum saph[rna zarar vermeden ilgili
kanun ve ydnetmelikler gergevesinde azaltrlmasr igin kayna$rnda aynlmasr, toplanmasr, tagrnmasr,
ayngtrrrlmast, geri kazantlmast ve bertaraf edilmesi ile ilgili uygulamalarda yer almak, yi.iri.itmek ve takibini
yapmak,
j) Geri ddniigi.im projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarr ile ilgili mevzuat dofrultusunda, uygulanan ya
da uygulanacak olan projelerin fizibilite gahqmalannr igine alan plan ve programlarrnr ilgili birimlerle
igbirligi iginde hazrlamak, uygulamalarda yer almak ve yiiriitmek,
k) Attk kontrolii yoniinden mevzuat gergevesinde yetkisi dahilinde uygulama plan ve programlannr
belirlemek, ydnetim planlarrnr hazrrlamak, denetim ve kontrollerini yapmak,
l) Yaprlan denetim ve kontroller esnasrnda is, duman, kurum, gi.irtilti.i, goriintii, koku v.b. rahatsrzhklann
ortadan kaldrnlmasr veya yonetmeliklerin on gdrdii$i.i degerleri sa$lamasr ve ilgili yonetmelikler
do!rultusunda gerekli dnlemlerin almmasrnr saplamak ve uygulamak,
m) Yaprlan denetim ve kontrollerde mevzuata uygunlu$unun tespiti agrsrndan gerekli durumlarda numune
almak velveya altnmasmt sa[lamak, olgtim ve analizleri yapmak veya yaprlmasmr sa[lamak, sonuglanna
gdre ig ve iglemleri yiirtitmek,
n) Qevre bilincinin geligtirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ydniinden ilgili Miidiirltiklerle
koordinasyon sa$ayarak, konusuna gore gevre ile ilgili e$itici, toplantr, seminer, panel, gosteri v.b.
etkinlikler diizenlemek, gorsel ve yazrh duyurular yapmak,
o) Qevre kirlililinin onlenmesi ve gevrenin korunmasl kapsamlnda; belirlenen esas ve usuller
do!rultusunda uygulamaya yonelik gerekli denetim ve kontrolleri yaparak qikayetleri
de[erlendirmek. Bu kontrol ve denetimler esnasrnda mevzuat bazrnda belirlenen esas ve usullere
gdre ytiktimli.iltigiinii yerine getirmeyen gergek ve ttizel kigi, kurum ve kuruluglara idari yaptrrma
ydnelik cezai iglemleri; ytikiimliilti$.in ihlaline gore belirlemek, uygulamak ve sonuglandrmak,
p) ilgili mevzuat gergevesinde olugturulan kurul ve komisyonlarda yer almak, ilgili birim, kurum ve
kuruluglarla yaprlan ortak denetimlere katrhmr sa$amak,
r) Mavi Bayrakla ilgili belediyenin sorumlulu[undaki tiim faaliyetlerin planlanmasr, yi.iriitiilmesi ve
raporlannr hazrlamak,
s) Qevre Koruma ve Kontrol Miidtirli.i$.i biinyesinde olugturulacak QEVRE TiMi'nin gahgma programlnl
belirlemek, yonlendirmek ve servisler ile koordineli gahgmasrnr saSlamak,
t) 5393 Sayrh Belediye Kanunu ve 2872 Sayrh Qevre Kanunu'nun 12. maddesi gerefince gevre mevzuatr
kapsamrnda yetkiler dahilinde konusuna gore i9 ve iglemleri yiiriitmek,
u) Konusuna gdre kurum igi ve drqr ilgili miidtirliikler ya da birimler ile koordineli olarak gahgmak,
v) Birim gdrev ve sorumluluk alantnda yer alan ig ve iglemlerin gergeklegtirilmesi stirecinde i.ist makamlara
sunulmak izere hazvlanan yazian kendisine verilen yetki srnrrlan iginde incelemek, parafe veya imza
etmek, sorumluluk alantnda bulunan ig ve iglemlerin gergeklegtirilmesi siirecinde belirlenen
uygunsuzluklann tekrannm dnlenmesi amacr ile iyilegtirme planlan hazrrlamak ve tist makama
diizeltici faaliyetleri baglatmakla yetkili ve sorumludur.

Qevre Uene$E,ve,
MADDEJ9- (l),q

Servisinin Giirev, Yetki ve
ve Kontrol Servisi:

atarak,



a) Mi.idi.irli.ik Makamrna bagh olarak gahgmak,

b) Kendine verilen gdrev ve talimatlan yiiriirltikteki mevzuat htikiimlerine uygun olarak birim
sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,

c) Qevrenin korunmasr ve iyilegtirilmesi ile ilgili;
1. Qevre mevzuattnr ilgilendiren konularda tiim denetim ve kontrolleri yapmak ve gahgma konulanna iligkin
ig ve iglemleri yiiriitmek,
2. Qevre ve gevre safh$rnr korumaya ydnelik plan ve projeleri hazrrlamak veya hazrlanmaslnl sa$amak,
stratej iler belirlemek, geligtirmek ve uygulamak,

3. Qevre uygulamalart ve yattnmlara s{ireklilik ve etkinlik kazandrrmak agrsrndan gerekli elitimlere
katrlmak ve eSitimin faaliyetlerini izlemek, bu e[itim faaliyetlerinin belirlenmesinde ve tanrtrlmasmda yer
almak ve uygulamak,

4. $ikayet ve talepleri, yi.irtirli.ikteki ilgili mevzuat gergevesinde zamanrnda de$erlendirmek, gere[ini
yapmak ve sonuglandrrmak,

5. Qevreye ait yiirtirliikteki mevzuat baztnda yaprlan veya yaprlacak olan her tiirlti plan ve proje ile ilgili
ara$tlrma, inceleme ve laboratuar gahgmalannr yiiri.itmek, yaprlmasl veya yaptrnlmasrnr sa[lamak ve
takibini yapmak, bilimsel kurallara uygunlulunu tespit etmek ve gartnameleri hazrrlamak ya da
hazrlanmasrnda yer almak,

6. Qevre kirlilifinin tespiti, onlemi igin yaprlan ya da yaprlacak olgtim ve analizlerin bilimsel esas ve
standartlara uygunlupunu gozetmek, sonuglannr deperlendirmek ve de$erlendirme raporlannr ilgili kurum
ve kuruluqlara gcindermek,

7. ilgilimevzuat gere[ince 2.Ye3. Srnrf gayri srhhi miiesseseler, srhhi miiesseseler ve umuma agrk istirahat
ve e$lence yerlerinin ruhsatlandrrma iglemleri ile ilgili olugturulan inceleme kuruluna (ruhsat komisyonu)
katrlmak.

8. ilgili mevzuat gergevesinde oluqturulan ilgili kurul ve komisyonlarda yer almak, ilgili birim, kurum ve
kuruluglarla yaprlan ortak denetimlere ve e[itim faaliyetlerine katrlmak,
9. Qevre kirlili[inin dnlenmesi agtstndan Qevre Kanunu ve yiiri.irltikteki ilgili yonetmelikler kapsamrnda
uygulamaya ydnelik denetim ve kontrolleri yapmak, tedbirleri aldrrmak, uymayanlar ve kirlili$e sebep
olanlar hakkrnda yi.iktimltiliisiin ihlaline gore idari yaptrnma yonelik cezai iglemleri belirlemek,
yiikiimliilt[iini.i yerine getirmeyen gergek ve tiizel kigi, kurum ve kuruluglar hakkrnda yasal iglemleri
uygulamak, ytiriitmek ve ilgili yerlere bildirerek sonuglandrnlmasmr saflamak,
d) Hava, su, toprak, gilrilltii vb. kirlilipinin gevre, insan ve toplum sa[h[rna zarar verrneden dnlenmesi ve
kontrolii agtsmdan; 2872 sayir Qevre Kanunu ve ydnetmelikleri bagta olmak ;1zere, ilgili yasa ve mevzuat
ile il ve ilge bazrnda alman kararlar ve belirlenen esas ve usuller doSrultusunda gerekli denetim ve
kontrolleri yapmak.

Buna gdre;

A) Hava Kalitesinin Korunmasr ve Hava Kirlililinin onlenmesiKapsammda;
1. Ismma kaynakh kirlili$in kontrolii agtsmdan ilgili yonetmelikler ve il Mahalli Qevre Kurulu Kararlarr
do[rultusunda yaktt, yakrm ve yakma sistemlerine yonelik uygulamalan takip etmek, yiiriitmek ve gerekli
denetim, tespit ve kontrollerin yanr slra bdlgesel bazda envanter gahgmasr yapmak ya da yaprlmasrnr
sa$amak,

2. Endi.istriyel kaynakh kirlililin kontrolti agtsrndan, brilgesel bazda emisyon iznine tabi ve tabi olmayan
tesisleri belirlemek, izne tabi tesisler ve kirlili[e sebep olan tesisler hakklnda gerekli iglemleri yapmak ve
ilgili kurumlara bildirmek ve sonuglandrrlmastnr sa$amak, izne tabi olmayan tesislerin y<inetmelik bannda
kontroltinii yapmak ya da yaprlmasmr sallamak,
3. Ulagrmdan (trafik) kaynaklanan kirlililin kontrolii agrsrndan uygulamalal takip etmek, ilgili kurumlarla
koordinasyonu sallayarak, uygulamalara y<inelik efitim programla,lna katrlmak, ortak komisyonlarda yer

envanter gahgmasr yapmak ya da

s*ffi
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4. Yasak nitelikteki yakrtlar ile her tiirlii atrk konumundaki malzemelerin tstnma, tarlm, sanayi v.b.

sektorlerin yanl slra, agrk alanlarda (park, bahge, sokak, tarla, gop konteyneri v.b.) yakrlmasrnr <inleyici

tedbirleri belirlemek ve uygulamak,

5. ilgili kurul ve komisyonlarda yer almak, bdlgesel kararlann altnmastnda katkr koymak, ilgili kurum ve

kuruluqlarca yaprlan ortak denetim ve e[itim faaliyetlerine kattltm saplamak,

6. Kalitesiz yakrt kullanlmlnln onlenmesi agrsmdan, belediye stntrlan igerisinde sattqa sunulan yakrtlann

(katr ve srvr) iiretim , pazarlama ve ti.iketimi agamasrnda her yrl il lrtatralli Qevre Kurulunca karara baflanan

Yakrt Programrna ba[h kahnarak gerekli kontrol ve denetimlerini yapmak, kdmiir satrq yerlerinin

uygunlu[unu kontrol etmek, depolama, tagrma ve satrg esnastnda gevre kirlili[inin oluqmamasr igin gerekli

tedbirlerin altnmasmt sa[lamak,

7. Hava kirlilili yoniinden gelen talep ve qikayetleri zamantn de[erlendirmek, sonuglandtrmak, gerekli

kurum ve kuruluglara bildirmek,
B) Giiriiltii Kirlililinin Kontrolii ile ilgili olarak;

1. Qevresel Giirtiltiiniin Delerlendirilmesi ve Ydnetimi Yonetmelili'ne gdre tesislerin gtiriiltii yoni.inden

izinleri dahil, her tiirlti ig ve iqlemleri takip etmek, rapor diizenlemek, standartlara uygun hale getirilmesini

sa[lamak,

2. Giiriiltiiye neden olan kaynaklan tespit etmek, olgtimler yapmak ya da yaptrrmak, gtiriiltiiye neden olan

faktdrleri belirleyerek onleyici veya ortadan kaldrncr onlemler altnmastnt saSlamak,

3. ilge srnrlan dahilinde giirtiltii envanterlerini grkarmak, galtgma programlarrnt, uygulama planlannt ve

projelerini hazrlamak ve ytiriitmek, ilgili kurum ve kuruluqlarla koordinasyon sa$layarak, ilge bazrnda

gtirtilti.i haritalan ve eylem planlannrn hazrlanmast konusundaki gahgmalanna kattlmak ve yiiriitmek,

4. Giiri.iltii kirlili$ ile ilgili kayrt altrna ahnan sozli.i ya da yanb gikayetleri yerinde ve zamanrnda ilgili
mevzuat gergevesinde de[erlendirmek, denetlemek ve sonuglandrrmak, gerekli kigi, kurum ve kuruluglara

bildirmek,
5. Giiriiltti kirliliginin onlenmesi tedbirleri ve uygulamalan ile ilgili kigi, kurum ve/veya kuruluglarca

yaprlan ortak denetim ve elitim faaliyetlerine katrlmak, bdlgesel kararlann altnmasmda katkr koymak,

C) Su Kirliliginin Kontrolii ile ilgili olarak ;

1. Su Kirlilili Kontrolii Ydnetmelili'nin dngdrdiipii qekilde hizmetleriyiiri.itmek ve sonuglandtrmak,

a) Deniz Ktuliligi Kontrolii ile ilgili olarak;

1. Deniz kirlili$ ile ilgili miinferit olarak ya da ilgili birimlerle denetim ve kontrolleri yapmak, qikayetleri

yerinde de$erlendirmek, gerekli durumlarda numune almak veya ahnmasrnr sa[lamak, numune sonucuna

gore i9 ve iglemleriytiriitmek,
2. Deniz ve sahil kirlililine neden olabilecek kaynaklarr tespit etmek, ilgili birimlerle koordinasyon

saplayarak sonuglanmastnt sallamak,

3. il bazrnda ilgili komisyonlarda katrhm saplamak, uygulamalan takip etmek, miinferit olarak yada ilgili
birimlerle koordineli gahgmalar yiirtitmek,
4. Mavi Bayrakla ilgili belediyenin sorumlulu[undaki tiim faaliyetleri planlamak, yilriitmek ve

raporlamasrnr yapmak,

b) Atrksu Kirlili[inin Kontrolii ile ilgili olarak; yetki alanlarr igerisinde evsel ve endtistriyel atrksu

kirlilifine neden olan kaynaklartn kontroli.i yoniinden yaprlan ya da yaprlacak olan genel denetim ve

kontrollerin yanl sra gikayet lizerine yaprlacak denetimlerde, kirlili[e neden olan;

1. Evsel, endtistriyel atrk sulann deniz, dere, akarsu v.b. ahcr ortamlann kirlenmesini dnlenmek amacryla

kigi veya tesislerin gerekli dnlemleri almasmr sa$amak,
2. Konut, igyerleri vb. yerlerden gelen gikayetleri ilgili kanun ve ydnetmelikler gergevesinde de[erlendirmek
ve sonuglandrmak,
3. Degarj iznine tabi olan tesislerin tespiti halinde ilgili kurum
etmek ve sonuglandrrmak yaprlan ortak denetim ve e[itim
almmasrnda katkr koymak,

ve kuruluglara bildirmek, uygulamal takip

bdlgesel ln

c) Yiizey Sulann ir, dere, gay, akarsu, g<il, g6let vb.) Ko
i I gi I i kuruni';'g'i.rzulo$rri ineli olarak gahgmalarr
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d) Toprak Kirlililinin Kontroli.i ile ilgili olarak; Toprak Kirlilipi Kontrol Yonetmelili doprultusunda ilge

srnrlan igerisinde verilen gdrev ve yetkiler do[rultusunda, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, ilgili
kurum ve kuruluglardan gortig alarak, bu konudaki egitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin diizenlenmesini

sa$amak ve bu faaliyetlerde yer almak,

e) Hava, su, toprak, gtiri.iltii vb. kirlili[inin kontroli.i yoniinden yapml; olduSu denetimlerde belirlenen esas

ve usullere uymadr$r tespit edilen ve/veya kirlilipe neden olan gergek ve tiizel kigi, kurum ve kuruluglar

hakkrnda idari yaptrnmlara ydnelik cezai iglemleri yiikiimliili.i[iin ihlaline gore belirlemek, uygulamak ve

sonuglandtrmak,

e) ilgili mevzuat do[rultusunda yaprlan denetim ve kontrollerde gerekli tespitlerin yaprlmast agtsmdan,

gerekli durumlarda numune almak velveya ahnmasrnr sa$lamak, 6l9tim ve analizleri yapmak velveya

yaprlmasrnr sa[lamak, sonuglanna gdre ig ve iglemleri yiiriitmek,

0 G<jrev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporu ve performans programr bilgilerini haztrlamak,

g) Gorev alanrna giren ig ve iglemleri yiiriitmek ve sonuglandrrmak, konusuna gdre kurum igi ve drgr ilgili
mi.idi.irliikler ya da birimler ile galtqmak,
h) Gorev alanrna giren konulara iliqkin, stratejik plan, yrlhk hedef ve yatlnm programl haztrlamak, birim

amirine sunmakla yetkili ve sorumludur.

Atrk Yiinetimi ve Koordinasyon Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklart
MADDE 20- (l) Atrk Yonetimi ve Koordinasyon Servisi;

a) Miidtirliik Makamrna ba[h olarak galtgmak,

b) Kendine verilen gdrev ve talimatlarr yiiri.irltikteki mevzuat htikiimlerine uygun olarak birim

sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,

c) Qevre kirlili[ine yol agan her ttirlU faaliyet sonucu ortaya grkan, evsel katr atftlann (mutfak attklan,

bahge-dal, moloz-hafriyat, ev e$yasl atrklan harig) gevre, insan ve toplum salh[rna zarar vermeden ilgili
kanun ve yonetmeliklere uygun olarak azaltrlmasr igin; kayna[rnda ayrrlmasr, toplanmasl, tagtnmast,

ayngtrrlmasy gerikazamlmasr ve bertaraf edilmesine yonelik uygulamalan yapmak ve ytiriitmek,

d) Ambalaj atrklarrnr yiiriirltikteki "Ambalaj ve Ambalaj Atrklannm Kontrolti Y6netmelipi'ne uygun olarak

yi.irtitmek ve sonuglandtrmak,

e) Bitkisel atrk ya[larr yilriirli.ikteki "Bitkisel Atrk Ya$ann Kontrolii Ydnetmeli[i" ne uygun olarak

yiirtitmek ve sonuglandrmak,

f) Atrk ya$ann 'Atrk Yaplann Kontrolii Ycinetmelifi"ne uygun olarak kayna[rnda ve difer attklardan ayrr

bir gekilde toplanmasr, tagrnmasr, geri doniigiimii, geri kazanrmr ve bertaraf edilmesine ycinelik gahgmalart

yapmak ve ytiriitmek,
g) Atrklann ilgili kanun ve yonetmelikler kapsammda dzellifine gdre diger atrklardan ayn bir gekilde

kayna[rnda toplanmasr, tagmmast, geri kazanrmr ve bertaraf edilmesi ile ilgili;
1. Yaprlan ya da yaprlacak olan atrk yonetim planr ve ilgili projeleri mevzuat bannda verilen gdrev ve yetki

gergevesinde ilgili miidi.irltik, kiqi, kurum ve kuruluglarla iletigim kurarak hazrlanmasrnr, yiiriiti.ilmesini ve

takibiniyapmak ya da yaprlmasmt sa$amak,

2. Plan ve projeler ile ilgili uyma ve uygulama kurallannr igine alan gahgma planr, sozlegme, gartname v.b.

diizenlenmesi ve uygulanmaslnl sa[lamak, denetlemek ve takibini yapmak ya da yaprlmasrnr sa$lamak,

3. ilgili miidiirliik kigi, kurum ve kuruluglarla koordinasyon saSlamak ve ortak igbirlifii kurarak gahgmalan

yiirtitmek,

4. Ytiri.irli.ikteki mevzuatr takip ederek gcirev alanrna giren diper atrk pil ve akiimtilatdrler, dmrtinii
tamamlamrg lastikler, elektronik atrklar v.b. atrklar ile ilgili olarak toplama, tagrma ve bertarafina ycinelik
gahgmalar yapmak, konusuna gore atrk yonetim planlarr ve/veya programlannr hazrlamak, uygulamak ve

viiriitmek.
5. ilgili kurum, kurulug ve sivil toplum orgiitleri ile iletigim kurmak ve igbirli[i igerisinde gahgmalqrrn

yiiriitiilmesini sa$lamak, ilgili yasal komisyonlarda yer almak,

6. Plan ve projelerin kahcr yerel ydnetim uygulamalanna drintigmesi

faalivetleri ve et



j) Geri doniigilm projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarr ile ilgili mevzuat do[rultusunda uygulanan ya

ja uygulanucat otan projelerl, fizibilite gahgmalarinr da igine alan plan ve programlan, ilgili birimlerle

iiiiriiEi iginde hazrrlamak, bu hususta uyguiu-uyu yonelik (Avrupa Birli[i, Ar-Ge v'b') projeleri takip

edere( Belediyenin uygun projelerde yer almastnt sa[lamak,

t<j vaprlan denetim n" fonttoti"rde teipit edilen halleide idari yaptrnmlara yonelik cezai miieyyideleri igine

uiun yurut iglemleri, ilgili mevzuat bazrnda yi.ikiimltiltisiin ihlaline gore belirlemek, uygulamak ve

sonuglandtrmak,

l) Gdrev alanrna giren konulara iliqkin, faaliyet raporunu ve performans programl bilgilerini haztrlamak,

m) Konusuna g6re kurum igi ve drgr ilgili miidiirliikler ya da birimler ile koordineli olarak galtqmak,

n) Gorev alanrna giren konulara iligkin, stratejik plan, yrlhk hedef, yattnm programl hazulamak, birim

amirine sunmakla yetkili ve sorumludur.

eevresel Etkileri Deferlendirme ve Denetleme Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr

MADDE 21- (1) Qevresel Etkileri Belirleme ve Denetleme servisi;

a) Miidi.irliik Makamma balh olarak galtgmak,

b) Kendine verilen gorev ve talimatlan yiiri.irliikteki mevzuat hi.ikiimlerine uygun olarak birim

sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,

c) Qevrenin korunmast iyilegtirilmesi ve giizelleqtirilmesi ile ilgili olarak;

1. Do[al kaynaklarrn, dopal yafam alanlannrn, yegil alanlann, ki.iltiirel yaplnm v.b. korunmasl ve

geligtirilmesi igin, mevzuatrn ongdrdiipii gekilde gerekli tespitleri yapmak, onlemlerin altnmasmt sa[lamak

ve uygulamak,

2. eevre sorunlan ve gdziimleri konusunda kamuoyu ara$trmasl yapmak, belediye adtna seminer, panel,

toplantrlar diizenlemek,

3. eevre mevzuatrnr ilgilendiren konularda Qevre Denetim Servisi ile koordineli olarak gahqmak,

4. Belediyemiz srrurlal dahilinde naylon poget kullamlmamast yoniinde ytirtittilen gahgmalarr takip

etmek, uygulama programlan hazrrlamak ve yiiriitmek,

5. Gayri srhhi (2. ve 3. srnrf; ve srhhi mtessese kapsamrnda olan igyerlerini, umuma agrk istirahat ve e[lence

yerlerini konum, kapasite ve igletme baanda asgari teknik ve hijyenik gartlar ile gevresel etkileri ydntinden

denetlemek, envanterini grkarmak ve ruhsatstz olan igyerlerini ilgili birime bildirmek,

d) Gorev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporunu ve performans programl bilgilerini haztrlamak,

e) Konusuna gore kurum igi ve drgr ilgili miidiirliikler ya da birimler ile koordineli olarak galtqmak,

t) G6rev alanma giren konulara iligkin, stratejik plan, yrlhk hedef, yatlnm programr hazrrlamak ve birim

amirine sunmakla yetkili ve sorumludur'

Qevre Elitimi ve Bilgilendirme Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr

MADDB 22- (l) Qevre E[itimive Bilgilendirme Servisi;

a) Miidiirli.ik Makamtna ba[h olarak galtqmak,

b) Kendine verilen gorev ve talimatlarr yiiri.irltikteki mevzuat hiikiimlerine uygun olarak birim

sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,

c) Toplumda gevre bilincinin geligmesini sa[lamaya yonelik projeler haztrlamak, ilgili kiqi, kurum ve

kuruluglarla igbirli[i yapmak ya da yaprlmasmt sa[lamak,

d) Qevre e[itimi konusunda kurum igi ve kurum drgr ilgili miidiirliik, kigi, kurum, kuruluq ve sivil toplum

6rgiitleri ile koordinasyon sa$ayarak igbirlipi gergevesinde e$itim programlart haztrlamak ve yiirtitmek,

e) Qalgma konulanna uygun Qevre Koruma ve Kontrol Mi.idiirliipii personelinin hizmet igi e[itim

programlannt haztrlamak ve katrhmlannt saSlamak,

I Qevreye iligkin 6zel gtinlerde etkinlikler diizenlemek,

g) Qevre ile ilgili Belediyenin uygulama ve yattrtm programlart hakkrnda

yazir ve sdzlii duyurularda bulunmak, gah;ma konusuna uygun broqiir' el

dafrtrlmasrnt sa[lamak,

h) Qevre-gevre qorutl4lr ve goztmleri ile ilgili efitici to
di.izenlemek, tffir t-ffitfit q. organizasyonlan belirlemek
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kamuoyuna bilgilendirici gorsel,



i) Qalrgma konulanyla ilgili olarak diizenlenecek seminer, panel, fuar, gezi vb. organizasyonlarda

Belediyeyi temsil etmek,
j) Belediyemiz smrlan dahilinde gevre envanterini olugturmak, Belediyemizin gevre ile ilgili yatrrrm ve
uygulama programlanntn yanr sra gevre konularmda halkrn duyarhhprnt saglamak igin anketler
dtzenleyerek kamuoyu aragttrmast yapmak, gevre istatistikleri olugturmak ve bu bilgileri uygun ycintem ve
etkinliklerle halkrn bilgisine sunmak ve arqivlemek,

k) Miidiirliiliin gevre uygulamalarr ydniinden gahgma konulanna uygun yaprlan hizmetleri, katrhmcr
belediyecilik ilkesi doprultusunda yiirtiti.ilmesi agrsrndan kamuoyuna tanrtrcr uygulama programlannr, ilgili
Mi.idiirliiklerle koordinasyon sa$ayarak hazrrlamak ve ytiriitmek,
I) Qevre konulanna iligkin yerel ve ulusal basmr takip ederek ilgili haber ve yayrnlan incelemek ve

argivlemek,

m) Vatandaglarm gevreyle ilgili sdzlii ya da yanh gortig, dilekge, gikayet ve onerilerini alarak
deSerlendirmelerde bulunmak ve gerefini yerine getirmek,

n) ig ve iglemler ile ilgili yi.iriirliikte bulunan kanun, ydnetmelik vb. gergevesinde gcirevini mevzuata uygun
olarak zamanmda yerine getirmek,

o) Gorev alantna giren konulara iligkin, faaliyet raporunu ve performans programr bilgilerini hazrrlamak,
p) Konusuna gdre kurum i9i ve drgr ilgili mi.idi.irltikler ya da birimler ile koordineli olarak gahgmak.

r) G6rev alantna giren konulara iligkin, stratejik plan, yrlhk hedet yatrnm programl hazrrlamak ve birim
amirine sunmakla yetkili ve sorumludur.

GIDA DENETiM VE KONTROL BiRiMi :

Gdrev, Yetki ve Sorumluluklan
MADDE 23- (1) Mi.idtire baSh olan, Grda Denetim ve Kontrol Biriminin Gcirev, Yetki ve Sorumluluklarr;
a) Mi.idiirltik Makamrna balh olarak gahgmak,

b) Kendine verilen gdrev ve talimatlan ytiriirli.ikteki mevzuat h0ktimlerine uygun olarak birim
sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,

c) Ytirtrltikteki ilgili kanun, ttiziik, ydnetmelik ve genelge hiikiimleri gergevesinde grda ve grda ile temas
eden madde ve malzeme iiretim, safig ve toplu ti.iketim yerlerinin tagrmasr gereken asgari teknik ve hijyenik
gartlara uygunlu$u, insan saph$ ve gevreye olan etkileri y<iniinden gerekli denetim ve kontrollerinin
yaptlmastnt sa$lamak, ruhsat kontrollerini yapmak, ruhsatsrz faaliyet gdsteren yerleri ilgili birime yazrh
olarak bildirmek,

d) Ruhsath igyerlerinin periyodik kontroliinii yapmak ve ruhsatlarda meydana gelen deligiklikleri tespit
etmek, ilgili birime yazrh olarak bildirmek,
e) Kurum igi ve kurum drqrndan gelen gikayetleri yerinde ve zamanmda de[erlendirmek ve sonuglandrmak,
f) Miidiirlii[ii ilgilendiren konularda kurum iginde ve kurum drgrnda yaprlacak faaliyetlere mi.idtriin emirleri
do!rultusunda katrlmak, mevzuat gergevesinde olugturulan kurul ve komisyonlarda yer almak,
g) Yaptlan denetim ve kontrollerde ytiktimli.ililpi.inii yerine getirmeyenler hakkrnda yasal iglemleri;

mevzuattn dngcirdii[ii gekilde usuliine uygun olarak yi.ikiimliiltigiin ihlaline gore belirlemek, ilgililere
bildirmek ve sonuglandrrmak,

h) Yaprlan denetim ve kontrollerde gerekli durumlarda giiphe edilen iiriinlerden numune ahnmasr, analizi
ile ilgili hususlarda ilgili birimlerle (i9-dr9) koordinasyon sallayarak gahgmalan yiirtitmek ve
sonuglandrrmak,

i) Konusuna gdre kurum igi ve drgr ilgili miidiirli.ikler ya da birimler ile koordineli olarak gafugmak,
j) G0rev alantna giren konulara iligkin, faaliyet raporu, performans programr, stratejik plan, yrlhk hedef ve
yatrnm programl hazrrlamak, birim amirine sunmakla yetkili ve sorumludur.
Grda Denetim ve Kontrol servisinin Giirev, Yetki ve sorumrulukrarr
MADDE 24-(l) Grda Denetim ve Kontrol Servisi;
a) Miidi.irli.ik Makamma ba$r olarak gahgmak,

lerine uygun



c) Yiirilrliikteki ilgili kanun, tiizi.ik, y6netmelik, genelge vb. htikiimleri gere[ince grda ve gtda ile temas

eden madde ve malzeme iiretim, satrg ve toplu tiiketim yerleri ile umuma agrk istirahat ve e$lence yerlerinin

denetim ve kontroltinii yapmak;

1. Ruhsatsrz faaliyet gosteren ig yerlerini tespit etmek ve ruhsatlandrrrlmasr igin ilgili birime yaztlt olarak

bildirmek,
2. Ruhsatr mevcut olan igletmelerde, ruhsata esas olan, tagrmasr gereken asgari teknik ve hijyenik qartlara

uygunlupu, insan sa$r$l ve gevreye olan etkileri yoni.inden gerekli denetim ve kontrollerini yapmak,

3. Denetim ve kontrollerde; ruhsatr mevcut olan igletmelerde, ruhsat faaliyet konusuna uygun olarak
gahgmasrnr sa$amak, aykrn faaliyette bulunan igletmeler hakkrnda gere[inin yaprlmasrnr sa$amak,

4. Ambalajh ve agrkta satrlan grda maddelerinin kontrolii ile ilgili tiiztik ve yonetmelik vb. gere$ince ilgili
ig ve drg birim ya da miidiirltklerle koordinasyon kurarak gahgmalar yapmak, gerekli durumlarda giiphe

edilen i.iri.inlerden numune almmast hususunda ilgili birimlere (ig-drg) yazilr velveya sozli.i bilgi vererek

talep etmek, tahlil sonucuna g<ire sa$rpa zararh olan iiriinlerin (grda maddeleri) imha iglemlerinin
yaprlmasmr velveya yaptrnlmasrnr saplamak,

5. Kayrt altrna ahnan gikayetleri siiresi iginde de[erlendirmek ve sonuglandrrmak,

6. ilgili mevzuat gerelince 2. ve 3. Srnrf gayri srhhi mi.iesseseler, srhhi miiesseseler ve umuma agrk istirahat
ve e[lence yerlerinin ruhsatlandrma iglemleri ile ilgili olugturulan inceleme kuruluna (ruhsat komisyonu)
katrlmak,

7. ilgili mevzuat gergevesinde; ilimizde grda ile ilgili olugturulan velveya olugturulacak kurul ve
komisyonlarda yer almak,

8. ilgili mevzuat gerelince; yanh ve sOzli.i talep olmasr halinde ilgili birim, kurum ve kuruluglarla ortak
grda denetimlerine katrhm sa[lamak,

9. Belediyemiz mticavir alanr igerisinde bulunan grda ve grda ile temas eden madde ve malzeme
iiretim (2. ve 3. Srnrf;, sattg ve toplu tiiketim yerleri ve umuma agrk istirahat ve ellence yerlerinin
envanterini olugturmak, rutin denetim planr hazrrlayarak denetim ve kontrolleri gergeklegtirmek,
oluqturulan envanteri periyodik arahklarla giincellemek,

d) Yiiriirltikteki mevzuat kapsamrnda yaprlan tiim denetim ve kontrollerde ytiktimltiliilii yerine
getirmeyenler hakkrnda yasal iglemleri baglatarak ilgili kurum ve kuruluqlara (ig-drg) bildirmek,
uygulamak ve sonuglandrrmak,

e) Grda ve grda ile temas eden madde ve malzeme iiretim, satl$ ve toplu tiiketim yerlerindeki
krzartma iglemlerinde kullamlmakta olan katr ve srvr ya[lann, kimyasal ve fiziksel kriterlerinin
uygunlulunu, "Klzartma Amacryla Kullamlan Katr ve Srvr Yallann Kontrol Kriterleri Tebligi"
gere[ince denetim ve kontrolleri yapmak,

f) Gdrev alaruna giren ig ve iqlemler ile ilgili kanun, y<inetmelik vb. do$rultusunda grirevini
mevzuata uygun olarak yiiriitmek ve sonuglandrmak, kurum igi ve drqr ilgili birim ya da
mtidtirliikler ile gah gmak,

g) Gorev alaruna giren konulara iliqkin, faaliyet raporu, performans programl, stratejik plan, yrlhk
hedef ve yatrtm programl hazrrlamak, birim amirine sunmakla yetkili ve sorumludur.
Gtda Efitimi ve Bilgilendirme Servisinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 25- (1) Grda Elitimi ve Bilgilendirme Servisi;
a) Mtidtirltik Makamma ba[h olarak gahqmak,

b) Kendine verilen gorev ve talimatlarr ytiriirliikteki mevzuat hiikiimlerine uygun olarak birim
sorumlusunun bilgisi ve yetkisi dahilinde yerine getirmek,
c) Toplumda grda bilincinin geligmesini saglamaya yonelik ler hazrrlamak, ilgili



d) Grda e$itimi konusunda kurum i9i ve kurum drgr ilgili miidtirli.ik, kigi, kurum kuruluq ve sivil

toplum rirgiitleri ile koordinasyon saflayarak iqbirlifi gergevesinde e[itim programlan hazrlamak

ve yiiriitmek,
e) Qalgma konularrna uygun Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirliilti personelinin hizmet igi elitim

programlannt haztrlamak ve yiirtitmek,
f) Grda ile ilgili dzel gtinlerde etkinlikler diizenlemek,

g) "Giivenilir Grda", "Bilingli Grda Tiiketicisi", "Gtda Hijyeni" vb. konularda toplum bilincinin

geliqtirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ydni.inden ilgili birimlerle (ig-dr9) koordinasyon saflayarak,

grda ile ilgili toplantl, seminer, panel, gosteri vb. etkinlikler diizenlemek, gorsel ve yaztlt duyurular yapmak,

gahgma konusuna uygun brogiir, el ilant, afig vb. hazrlanmasmt ve dafitttlmasmt saplamak,

h) Qalrgma konularryla ilgili olarak diizenlenecek seminer, panel, fiar, gezi vb. organizasyonlarda

Belediyeyi temsil etmek,

i) Yaprlan denetim ve kontrollerde; ilgili mevzuat gere[i tagrmast gereken asgari teknik ve hijyenik gartlarm

da iizerinde kriterlere sahip olan igletmeleri tegvik amactyla 6diil olarak plaket, bayrak, flama vb. unsurlarla

onurlandtrmak,
j) Miidiirlii[tin grda konusundaki uygulamalar ydntinden gahgma alantna uygun yaprlan hizmetleri, kattltmct

belediyecilik ilkesi do[rultusunda yi.iri.iti.ilmesi agrsrndan kamuoyuna tantttct uygulama programlannr, ilgili
Miidi.irliiklerle koordinasyon saflayarak hazrlamak ve yiiriitmek,

k) Grda konularma iligkin yerel ve ulusal basmr takip ederek ilgili haber ve yaytnlan incelemek ve

argivlemek,

l) ig ve iglemler ile ilgili yiiri.irli.ikte bulunan kanun, yonetmelik vb. gergevesinde gorevini mevzuata uygun

olarak zamanrnda yerine getirmek,

m) Gdrev alanrna giren konulara iligkin, faaliyet raporunu ve performans programl bilgilerini hazrlamak,

n) Konusuna gore kurum igi ve drgr ilgili miidtirli.ikler ya da birimler ile koordineli olarak gahgmak.

s) Gdrev alanrna giren konulara iligkin, stratejik plan, yrlhk hedef, yatrtm programl hazrrlamak ve birim

amirine sunmakla yetkili ve sorumludur.

io,q.Ri i$lrn siRilvri :

Giirev, Yetki ve Sorumluluklart
MADDE 25- (1) Miidtire ba[h olan idari igler Biriminin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan;

a) "Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmelik" htikiimleri do[rultusunda

Miidiirlii[iin yazrqmalannr hazrrlamak ve Standart Dosya Planrna uygun olarak dosyalanmasmt sa$lamak,

b) Mi.idtirliikte gahgan memur, iqgi ve sozlegmeli personelin maag, yevmiye, ikramiye,fazla mesai, sigorta

ve sosyal haklan gibi 6zli.ik igleriyle ilgili iglemleri, yazrgmalan ve takibini yapmak ve evraklarm

muhafazastnt sa[lamak,

c) Miidiirliipi.in faaliyetleri ile ilgili yazrqmalann takibiniyapmak ve sonuglandrmak,

d) Personel girig, grkrg ve imza foylerini hazrlamak, takip ve muhafaza etmek, ilgililere ulagtrrmak,

e) ihale dosyalannrn ve ihale yoluyla yaprlan iglerin hakediglerine esas olan evrak ve kayrtlarr tutmak ve

dosyalamak,

f) Miidiirlti[iin biiro ve krrtasiye malzemeleri ihtiyacrnr tespit etmek, 4734 Sayrh Kamu ihale Kanununun

22ldmaddesi hiikmii gerepi yasal iqlemleriyiiriitmek ve malzemelerin teminini saflamak,
g) Mildiirliik harcamalan ile ilgili olarak avans ahmr ve mahsuplarmrn yaprlmasr sa[lamak,

h) Miidiirlti[e ihtiyag duyulan mal ve malzemelerin, 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu hiiktimleri
doprultusunda cins, miktar ve ozelliklerine gcire fiyat aragtrrmasr yaprlarak, en uygun fiyat ve kaliteli mahn

satrn ahmrnr saElamak.

i) Argivlenecek evraklarr, "Devlet Argivleri Yonetmeli$i"ne uygun ol argivlemek,
j) idari igler Birfopini alanrna giren konulara iliqkin, faa

'iE
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hazrrlamak.
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k) Idari Igler Biriminin gorev alantna giren konulara iligkin, performans programt ve Mildiirlii$i.in
performans esash biitgesini hazrrlamak, yrlhk hedef belirlemek ve belirlenen hedefler ile ilgili gerekli
gahgmalan yapmak,

l) Miidiirliigi.in "Tagtntr Mal Ydnetmelipi" h0kiimleri dolrultusunda, yaprlmasr gerekli tiim iglemlerin
yerine getirilmesini sallamak,
r) Yapttlt ig ve iglemler ile ilgili yiiri.irliikte bulunan kanun, ydnetmelik vb. gergevesinde gorevini mevzuata
uygun olarak zamantndayerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
Kalem Servisinin Giirev Yetki ve Sorumluluklarr:
MADDE 26- (l) Kalem Servisi;
a) Miidiirli.ifie gelen-giden evrakr kayda almak,
b) Gelen evrakm ilgili gcirevliye havalesini sa[lamak,
c) Giden evrakr dolru olarak ahcsrna ulagtrrmak,
d) Gelen evrak yanttlanacaksa; stiresinde yanrtlanmasrnt takip etmek, ilgilileri zamankonusunda uyarmak,
e) Mtdi.irli.ile ait evrakln Dokiiman Kodlama Rehberine ve Standart Dosya Planrna g6re gizlilik
derecelerine dikkat ederek saklanmastnr sa$lamak, ihtiyag halinde kolay ulagrlabilir hale getirmek,
f) Devlet Argivleri Ydnetmeli[ine uygun bir gekilde kayrt ve dosya sistemi kurmak, si.iresi dolan evrakrn
imha iglemlerini yapmak,

g) Arqivlenmig evraktn gorevliler tarafindan istenilen kopyasrnr gizlilik derecesini gdz ontinde tutarak,
teslim etmek, h) Miidtirliik personelinin ige gelig ve gidigini takip etmek , imza foyleri di.izenlemek, yrllk
izin, do$um-dliim izni, evlenme ve mazeret izinlerini diizenlemek, takibini yapmak,
i) Mtidiirliige ait memur ve iggi personelin fazla mesai puantajlannr diizenlemekle yetkili ve sorumludur.

Destek Hizmetleri Servisi Giirev Yetki ve Sorumluluklarr:
MADDE 27- (l) Destek Hizmetleri Servisi;
a) Miidi.irliikte kullanrlacak sarf malzemesinin tespitini yapmak ve yasalar gergevesinde almmr yaparak,
birimlere ihtiyaglarrna gore ulagmasrnr sa$lamak, kaydrnr tutmak,
b) Miidiirlii$e ait do[rudan temin veya ihale usulii ile yaprlan ti.im almlarm fatura agamasmda evrak
dtizenlenmesi ve odeme emrinin hazrlanarakMali Hizmetler Miidi.irli.iliine ulagmasmr sallamak,
c) Tagrnrr Mal Yonetmeli$i do$rultusunda demirbag kayrtlarrnr tutmak, devirlerini yapmak, hurdaya

grkanlarrn tutanaklannr d0zenlemek,
d) TMY dolrultusunda tagrnrrlarrn girig ve grkrgrna iligkin kayrtlan tutmak, yrl sonu sayrmlannr yapmak,
bunlara iligkin belge ve cetvelleri dtizenlemek ve Tagrnrr Yonetim Hesabr Cetvellerini hanrlavarak-
konsolide g<irevlisine gcindermekle yetkili ve sorumludur.

ALTINCI BOLUM
Qahgma gekli ve igleyig Giirevin Kabulii
MADDE 28 - (l) Gorev; 5393 Sayrh Belediye Kanunu ve ilgili diger mevzuat hi.ikiimleri gere[i,
(2) Belediye Bagkanrntn ve/veya Bagkan Yardrmcrsmrn verece$i plan, program ve direktiflerinden,
(3) Mtidiirltipe gelen evrakm gereklerinden almrr.
Giirev Planlanmasr MADDE 29- (l) Qevre Koruma ve Kontrol Mi.idi.irli.iliindeki i9 ve iglemler Mi.idiir
tarafindan di.izenlenen plan dahil inde yiiriiti.i liir.
(2) Miidiirliik amaglarmrn gergeklegtirilmesinde bagarryr arttrrmak igin gahgmalannr hafta1k, ay1k, yrl1k,
olarak planlar ve gcirevlendirme yaparak gahgma programmrn uygulanmasrnr sallar.
(3) Miidiir; birimi ilgilendiren her tiirlii planrn gergekgi ve uygulanabilir olmasrna 6zen g6sterir.
Giirevin Yii riitiilmesi
MADDE 30 - 20 (1) Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirliiliinde faaliyetler; Mtidiir tarafindan hazrrlanan bir

diger birimlerle gerekli

plan ddhi I inde yiirtiti.iltir.
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(3) Qevre Koruma ve Kontrol
olarak amirlerinden aldrlr emri,
zorundadr.

Mtidiirliigii personeli Belediye Bagkanhlrndaki
yasa ve ydnetmelikler dolrultusunda cizverili ve

hiyerargik yaprya uygun
itina ile yerine getirmek

ile igbirli$i ve koordinasyon Belediye
g<izetimi altrnda Miidtir tarafindan

uyarrnca 07 Ocak202l
birlegim 1. oturumuna

YEDiNci noluvr
igbirligi ve Koordinasyon
Miidiirltik Birimleri Arasrnda igbirrigi ve Koordinasyon
MADDE 3r -(r)Miidiirltik igindeki igbirligi ve koordinasyon Mtidtirtin denetimi ve g<izetimi altrnda kendiinsiyatif ve sorumlululu altrnda gergeklegtirilir.
Belediye Birimleri Arasmda igbirligi ve Koordinasyon:
MADDE 32 - (l) Belediyenin diser Miidiirltikleri ve tist ydnetim
Bagkanr veya yetki verdifii Bagkan yardrmcrsmrn denetim ve
gergeklegtirilir.

(2) Miidiirliikler arasr yangmalar Miidiiriin imzasr ile viiriiti.iltir.
Kurum ve Kuruluqlarla Koordinasyon
MADDE 33 - (1) Miidtirlii[iin, Kamu Kurum ve Kuruluglan ve di[er ozel ve ttizel gahrslarla ilgili yapacalr
yazrgmalar; Miidtiriin parafi, Belediye Bagkantnrn yetki verdi$i Bagkan Yardrmcrsmm imzasr ile viiriittiliir.

snKiziNci n6lUnn
Denetim ve Disiplin Denetim ve Disiplin Hiikiimleri
MADDE 34 - (1) Belediye Baqkanhlrndaki hiyerargik yaprya uygun olarak Qevre Koruma ve Kontrol
Miidiirti, Miidiirltiltine ait kadrolarrn denetiminden sorumludur. Miidi.ir tespit edilen aksaklkla' zaman
gegirmeden diizeltme yoluna gider,
(2) Miidiirliik Personeli en yakm amirden baglayarak denetime tabi tutulur,
(3) Disiplinsiz davranrglarda, ilgililer hakkrnda 657 Sayrh "Devlet Memurlan Kanunu" ve 4857 Sauh ,, is

Kanunu" ve "Toplu ig Scizlegmesi" hiiki.imlerine gore iglem yaprlrr.

DOKUZUNCU BOLUM
Qegitli ve son Hiikiimler Ydnetmelikte Hiikiim Burunmayan Haller
MADDE 35 - (1) i9 bu Yonetmelikte hiiki.im bulunmayan hallerde yiirtirli.ikteki ilgili mevzuat hiikiimlerine
uyulur.

Yiiriirliik
MADDE 36 - (1) Bu Ycjnetmelik, Belediye Meclisinin kabulii ve Belediye Bagkanrnrn onayl ve 301I sayrl
Resmi Gazetede Yaytmlanacak Olan Y<jnetmelikler Hakkrnda Kanun do[rultusunda ilan edildili tarihte
yiiri.irlii[e girer.

Yiiriitme
MADDE 37 - (1) Bu Yrjnetmelik hiikiimlerini, Belediye Bagkanr ytiriiti.ir.

$eklindeki, Qevre Koruma ve Kontrol Mtidiirltigii'niin kurulmasrna ve "Teqkilat G6rev ve
Qahgma Ydnetmelifi" ile ilgili Ytinetmelik inceleme Komisyonu Raporunun, komisyondan
geldili gekliyle kabuli.ine; iqaretle oylama neticesinde Belediye Meclisinin 2021 yfi Ocak ayr
toplanttsrrun 07.01 .2021tarlhli Lbirleqiminde mevcudun oybirlifi ile karar verildi.

15. (2021115) saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh yasanrn 20. maddesi
Pergembe giinii saat 17.00'de yaptr[r ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1.
ait giindemin 9. maddesini tegkil eden,

Igletme ve Igtirakler Miidiirlii[iintin
ve esaslarrnl diizenleyen ..Tegkilat Giirev

kurulmasr, giirev yetki ve sorumluluklarr ile gahgr/1 usul
ve Qahgma Yiinetmelifi'ne dair yiinetmelik i{deleme

Aile ,Qahgma ve Sosyal
Gazetede yayrmlanan

h[r tarafindan qp Nisan

Komisyonu

JZ
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Idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlanna Dair Ycinetmelikte Degigiklik yaprlmasrna
itiqtin Yonetmelilin 3. Maddesinde " Aynr Yiinetmelifin ekinde yer alan Ek - 3: Belediye veBa[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlarr Listelerinde yer alan (I)
Sayrh Liste: Difer Daire Bagkanlarr (Biiyiikgehir Belediyeteri) Kadro Unvaniarr ve lliliSayrh Liste: Difer Miidiirler (8, C, D ve Fl Gruplan) Kadro Unvanlarr listeleri ektekigekilde de[igtirilmigtir." denilerek Ek-l Belediye 

-ve 
Balh Kuruluqlarr ite ir,tJaffi iJ*.

Birlikleri tasnif cetvellerinde Belediyemiz C (g) grubuna grkarrlmrgtrr.
Bu nedenle Belediyemizin Norm kadrosunda degigiklik yaprlarak ydnetmelik hiikiimlerine

uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 5393 sayrh Belediye Kanunun Belediye Teqkilah baghkh 4g.
Maddesinde "Belediye tegkildtr, norm kadroya uygun olarak yazr igleri, mali hizmetler, fen igleri
ve zabfia birimlerinden olugur. Beldenin niifusu, fiziki ve colrafi yaplsl, ekonomik, ,oryui u.
ktilttirel dzellikleri ile geliqme potansiyeli dikkate almarak, nor- kui.o ilke ve standartlarrna
uygun olarak gerektilinde saflrk, itfaiye, imar, insan kaynaklan, hukuk igleri ve ihtiyaca g<ire
difer birimler olupturulabilir Bu birimlerin kurulmasr, kaldrrrlmasl veya birleqtirilm.ri b"l.iiy.
meclisinin karanyla olur" denildi[inden igletme ve igtirakler Miidtirliigtintin kurularak Belediye
Tegkilat gemasrna iglenmesine; Yonetmelik htikiimleri gergevesinde f,izmetlerin daha etkin ve
verimli bir gekilde ytirtittilmesi, birimlerin kurulug, gdrev, yetki ve sorumlululunda bulunan ig ve
iqlemlerin dtzenlenmesi ve ytiriitiilmesine iligkin esas ve usullerin beirlenmesi amacivla
dtizenlenen;

igletme ve igtirakler Miidiirliifiiniin Teqkilat G0rev ve Qahqma Yiinetmelifi'nin ytiriirltipe
konulmast hususu 5393 sayrh kanunun Islb,l8/m ve 48. maddeleri gerefince Y6netmelik inceleme
komisyonumuzca oybirli[iyle kabul edilmiqtir. Ytice Meclis'e arz olunur.g7.0l.2y2l"geklinde
karar verilmigtir.

Belediye Meclisimizce yapilan tetkik ve miizakere sonucundal

Giindemin 8. maddesinde bulunan Qevre Koruma ve Kontrol Miidiirlii$i'niin;

"Teqkilat Giirev ve Qahgma Yiinetmelifi" ile ilgili Yiinetmelik inceleme Komisyonu Raporunda;

sARAyKOJ'sc""Bni""si
igr,nrnnn vE i$TiRAKLER ruUnijnr,UGU

rE$KiLAT COnnv VE qALrgMA yoNErMELiGi
ninixci sor,UNr
AMAq, KAPSAM, HUKUKI DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL iLKELER
Amag
MADDE 1 - (l) Bu ydnetmeli$in amacr, Saraykdy Belediye Bagkanhpr igletme ve igtirakler
Mi.idiirlii$ii'ni.in idari yaplsml, hukuki statiisiinii, g6rev, yetki, gahgma usul ve esaslannr belirleyerek,
hizmetlerin daha etkin ve verimli bir gekilde yiiriittilmesini saflamaktrr.
Kapsam
MADDE 2 - (l) Bu ydnetmelik, Saraykoy Belediye Bagkanhlr igletme ve igtirakler Miidtirliili.i'ntin
kurulug, gorev, yetki ve sorumluluklan ile gahgma usulve esaslanna iligkin h1ik1imleri kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3 * (1) igletme ve iqtirakler Miidiirlii[ti; 5393 sayrh Belediye Kanunu, 5216 sayrfu Biiytikgehir
Belediye Kanunu, 22.07 .2007 tarih ve 26442 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak ytiriirliipe giren Belediye
ve Ba[h Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna dair y6netmelik ve diSer
ilgili mevzuat hiiktimlerine gore hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
MADDE 4- n uygulanmasmda;
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a) Belediye nhSrnr,
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b) Bagkan : SaraykOy Belediye Bagkanrnr,

c) Baqkan Yardrmcrsr : ilgili eelediye Bagkan yardrmcnmr,
d) Meclis : Sarayk0y Belediye Meclisini,
e) Enciimen : Sarayk0y Belediye Enciimenini,
f) MtidtrlUk : igletme ve igtirakler M0diirltisiint,
g) Mtidi.ir : igletme ve iptirakler Miidiir0nU.
h) Birim gefi : igletme ve igtirakter MiidiirliilU Birim gefini,
i) Personel : Mi.idtirliipe balh gahganlann tiimtinii,
j) igletme : Yasal statiisii ne olursa olsun, bir veya birden gok gergek veya ti.izel kigiye ait olup bir ekonomik
faaliyette bulunan birimleri veya girigimleri ifade eder,
k) igtirakler : Saraykciy Belediyesinin yer aldrgr, paydaghk ettipi girket ve ortakhklan ifade eder,
Temel ilkeler
MADDE 5-(1) Saraykdy Belediye Baqkanhpr iqletme ve Iqtirakler Miidi.irliisti gah gmalannda;
a) Karar alma, uygulama ve hizmetlerde qeffaflrk,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verilebilirlik,
d) Kurum igi yrinetimde ve ilgeyi ilgilendiren kararlarda katrhmcrhk.
e) Uygulamalarda adalet ve egitlik,
f) Belediye kaynaklarmrn kullanrmrnda etkinlik ve verimlilik.
g) Hizmetlerde gegici gdziimler ve anhk kararlar yerine siirdiiriilebilirlik temel ilkelerini esas alr.

iriNci nor,tinr
KURULU$, BiRiM yAprSI, connv, yETKi VE SORUMLULUKLAR
Kurulug
MADDE 6 - (l) Saraykdy Belediye Bagkanhlr igletme ve igtirakler Miidtrltigii 22.02.2007 tarih ve 26442
saylh Resmi Gazetede.yaytmlanan, igigleri Bakanh[rnrn Belediye ve Ba[| kuruluglal ile Mahalli idare
Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlan hakkrndaki yonetmelik geregince, Saraykoy B Birim yaprsr
MADDE 7 - (l) Saraykoy Belediye Bagkanhfr ipletme ve igtirakler Mtidi.irliilii; miidi.ir, birim qefi ve birim
gefine bagh olarak idari igler servisi ve igletme iqtirakler servisinde gorev yapan memurlar, iggiler,
sdzlegmeli personel ve tageron iggilerden oluqur.

Giirev Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 8 -(1) Aqalrda belirtilen gdrevler, igletme ve igtirakler Miidiirli.i[i.i tarafindan yiiriitiiliir. iqletme
ve igtirakler Miidiirliisi.i; kurulmug ve kurulmasr kararlagtrrrlan btitge igi ve biitge drgr igletme ve orta[r
oldu[u girketlerle ilgili kayrtlan tutmakla, mtidiirliik ve igletmeler ve igtirakler arasrndaki bilgi akrgmm
sa[lanmasryla, borg ve alacak iligkisinin takibiyle, aralannda dolabilecek idari ve mali konulardaki
problemlerin gdziimii ile ilgili ig ve iglemleri yi.iriittir.
(2) Belediye Bagkant'ntn veya gdrevlendirdiEi bagkan yardrmcrsmrn gdzetimi ve denetimi altrnda yukarrda
dzetle belirtilen gorevlerin yerine getirilmesinde;
a) igletme ve igtirakler Miidtriiniin Giirev, Yetki ve Sorumluluklarl
1) Miidtirlii[ii temsil etmek,

2) Miidtirlii[iin ycinetiminde tam yetkili ve sorumlu olmak,
3) Qalrgmalan yazit ve sdzlii emirler ile yiirtitmek,
4) Bu y<inetmelikte belirtilen miidtirl0k hizmetlerinin zamanrnda verimli ve di.izenli gekilde yiiriitiilmesini
sa$amak,

5) Her tiirlii diizenleyici tedbirleri almak ve uygulamak,
6) Miidtirli.ik ile ilgili yazrgmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak,
7) Disiplini ve birimler arasr koordinasyonu saglamak,
8) Harcama yetkilisi olarak, mi.idtirlii$iin bi.itgesini ve performans programlannr hazrrlamak,
9) Belediyenin stralgji.|<plgn*-" performans programrndaki ilgili.hedefleri takip etmek,
l0) Mi.idiirltiguF,6ig{t faali}ettoporunu hazrrlayarak i.ist yonetiflne swfrnak .
11) Persone,il'tt o"*l'flli"lapm'{<,yetkive sorumtulukl*'t"t,t7fi*ahsma prensip
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12) Personelin izin iglemlerini planlamak ve zamanrnda kullanrlmasrnr sallamak,
13) izin, hastaltk, gdrevden aynlma ve almma gibi nedenlerle ayrrlan personelin yerine hizmetlerin
aksamamasr igin gerekli <jnlemleri almak.
14) Miidiirliile baEh servislerin planh ve programh bir gekilde gahgmalannr diizenleyerek, personel
arasmda igbirligi ortamt kurulmastnt sallamak, gahgmalannr izlemek ve denetlemek,
15) insan kaynapr ve elitim ihtiyacrna yonelik analizler yaptrrmak ve sonuglarrna dayah olarak tasa.mlar
ve uygulamalar geligtirilmesini saglamak,
l6) Hizmetle ve personelle ilgili iyilegtirici tedbirler cinermek, geligtirmek ve uygulamak,
17) Miidiirlii$iin gahqmalannt daha da iyilegtirmek u-u",ylu gahgma projru,nr haztrlamak, hedefler
belirlemek,
18) Qahqma verimini artrmak amactyla, miidtirliili.in faaliyet konulanyla ilgili personelin kurum igi vekurum drgr seminer ve e[itim almalarmt sallamak,
19) Mtidiirliipiin gahgma konulanyla ilgili birim, kurum ve kuruluglarla igbirli[i yapmak,
20) Mtidiirliigiin i9 akrgrnr belirlemek ve giincellemek,
21) Miidiirliikte yaprlan gahgmalarla ilgili olarak belirli arahklarla toplantrlar diizenlemek ve sonuglarrdelerlendirmek,
22) Miidiirlii$e gelen kanun, ttiztik, yonetmelik ve yonergeleri inceleyerek ilgili servisleri bilgilendirmek,
23) Belediyeyi ilgilendiren ilgili mevzuat gere$ince ihale komisyonlanna verilmiq yetkilere gore bagkan,k
makamrndan havale olunan evraklann iglemlerinin yiiri.itiilmesini sa[lamak,
2 4) lhale i g l em lerinin sashkh b ir geki lde yi.iriitiilmes in i sall amak,
25) Belediye iqtiraki girketlerin ana sdzlegmesi dolrultusunda faaliyet gcistermelerini saglamak, galgmalarr
organize etmek ve denetlemek,
26) Baqkanltk makammca mevzuat htikumlerine uygun verilen diler gdrevleri de yapmak,
27) Mtidtir, gdrev ve gahgmalarr ycini.inden Belediye Baqkanrna kargr sorumludur.
b) Birim $efi Giirev, yetki ve Sorumluluklarr
1) Mtidiirliik biinyesinde yaprlan gdrev da$rhmma gore kendisine verilen gdrevleri, mevzuata uygun olarakyiiriitmek, yerine getirilmesini saglamak ve birim mtdiiri.ine bilgi vermek,
2) Mtidtirliik btinyesindeki personelin diizenli ve verimli gal,gma'n, sallamak amacl ile g6rev dalr'mryapmak,

3) igletmelerin gtiniin gartlarma gore ekonomik kurallar iginde tiretimlerini artrrcr mali ve teknik etiitlerini
yapmaK,

4) igletmelerin yaptrklan ig programlannt, biitge ve bilangolan tetkik edip, Bagkanh$a sunmak, igletmeler veigtiraklerle koordinasyonu saslayrp garrgmalarrna yon verilmesini sa$lamak,
5) $irket, igletme ve di$er organizasyonlarm insan kaynaklarr ve istihdam politikalarr hakkrnda cineriler
sunmak,

6) igbirligi yaptrlr belediyelerin, iireticilerin ve birliklerin iirettikleri mal ve hizmetlerin belediye, girket veigtiraklerince kullanrmrnr dzendiren girigimlerde burunmak,
7) Gelen resmi evraklann ve vatandag dilekgelerinin ilgili servislere havalesini ve takibini yapmak,
8) idari igler servisinden gelen miidiirliik gahqanlarrnrn orltit igleri ile ilgili (izin, hastahk, fazla galgma vb.)iglerini takip etmek ve birim miidi.irtne bilgi vermek,
9) Servisler arasmda koordinasyonu saflamak,
10) Miidiirlii[tin birim faaliyet raporunun hazrrlanmasrnda gerekli hazrhk galgmalarrnr koordine etmek,1l) Kaylt, argiv ve grkrg iglemlerinin koordineli bir gekilde yiirtittitmesini sallamak,
12) Biirodaki makine, cihaz, atag, gereg ve demirbag 

"gyunin 
kayrtlannr kontrol etmek, bakrml ve 9a1grr birgekilde bulundurulmasrnr sa[lamak igin gerekri tedbirleri armak,

l]l"j:]:ll::1'_ :*t"sinde 
bulunan miidiirltige ba$r otan isretme istirakterin verimli bir eekildegahqmasrnr sa$lamak.

14) Gcirw alanrna gipgvrAmii{ir tarafindan verilen diper
c) Idari Igler Seri;isiiiin Gitrevft.etki ve Sorumtutuktar:ifii:i|i l'ft-,iffi [ffiq;;il'l:u;;ffi I ffi :' f 
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1) igletme ve igtirakler Mtidiirlii$iinde gahqan personelin cizliik igleri ile ilgili yazrgmala,yapmak ve buyazrgmalan yasalar gergevesinde yerine getirmek,
2) Miidiirliikte gcirev yapan personelin ytlltk, mazeret, hastahk ve iicretsiz izin iglemlerini yapmak, takipetmek,

3) Miidiirlii$e gelen kurum igi, kurum drgr yazrlar ve dilekgelerin, ilgili servislere havalesini sallamak vekoordine etmek,
4) Evrakla'n dosya ve krascirlerde muhafaza edilmesini sa$ramak,
5) Miidiir tarafindan havale edilen evraklan cevaplamak veya ilgilisine tebli! edip, sonugla'nr takip etmek,6) Periyodik arahklarla dosyalann argivdeki slraslna g,i.. y..in. konuldulunun denetimini yapmak, srrakarrgrkh$r ve hatalt yerlegtirme varsa dilzeltmek, argivin diizenliolmasrnr saSlamak,
7) Miidiirltikte yaprlan tiim yazrgmalann birer suretini konulanna g6re tasnif ederek argivleme iglemleriniyapmak,

8) Bagkanltk onayt gereli giincelli$ini yitirmig yaztgma klascirlerinin birim argivinde saklanmasrnr
saglamak, argiv ydnetmeli$inde belirlenen siire kadar saklanarak kurum argivine gonderilmesini sa$lamak,
9) Yrpranmrg iglem dosyalarrnr yenileyip saplamlagtrrmak,
10) Miidiirliik igi gahgmalarrn ayhk ve yrlhk raporlannm hazrrlanmasrnr sallamak,ll) Evraklarr takip ederek yazrgmalarrn zamanrnda yaprlmasrnr sa[lamak,
12) 4734 saytlt Kamu ihale Kanunu ve 5018 sayrh yasa gere[i mi.idiirltig.in satrn alma iglemlerini yiiriitmek,
13) Malzeme ve demirbaglarr teslim almak ve teslim etmek, btiro malzemelerini kontrol etmek,
14) Mali kayrtla'tutmak, avans almak ve muhasebelerini yapmak,
15) Mi'idiirlii[e ait tagrnrr kayrt ve kontrol iglemlerinin mevzuara uygun olarak ytriitiiltip; tagrnrr mallann
girig-grkrg, kayrt, deler tespiti, hurda, sayrm, devir, bakrm ve onanm igleriyle y6netim hesabrnm
olugturulmasl iglemlerini gergekleqtirmek,
16) 4734 saytlt Kamu ihale Kanununa gore mtidiirlil[iin ihale ile ilgili gerekli ig ve iglemlerini yapmak,
17) Belediye Enctimeni ve Belediye Mecris kararlarrnr takip etmek,
18) Amirleri tarafindan verilen gorevlerle ilgili gerekli etiit ve projeleri hazrrlamak ve planlamak,
19) Mtidi.irliiltin birim faaliyet raporu gahgmalannr hazrrlamak,
20) Gdrev alantna giren ve miidiir tarafindan verilen di[er gorevleri yapmakla gorevli ve yetkilidir.
d) igletme ve igtirakler servisinin Gtirev, yetki ve Sorumluluklarr
1) Belediyeye balh girket, igletme ve diEer organizasyonlar ile ilgili bilgi akrgr, iq birligi ve kaynaklalrun
kullanlmtnt planlama ve istihdam gibi konularda etkin bir eggiidi.imiin saplanmasr igin gerekli her ti.irlii
girigimde bulunmak,

2) Mtidiirliik faaliyetlerinin mevzuat ve belediye politikalannrn gerektirdi[i kurallara uygun olup olmadrlrnr
izlemek, de$erlendirmek ve sonuglannr raporlamak,
3) Belediyeye ba[h girket, igletme ve diler organizasyonlann her ti.irlii
noktasrnda optimum kullanmak ve gergek ihtiyaglara yonelik etkin, verimli,

faaliyetlerini halka hizmet
ekonomik, hrzh, kaliteli ve

kolay ulagrlabilir olmasr igin tespit ve dneriler yapmak,
a) ilgili yasalara gore yi.iri.itiilmesi gereken idari ve mali
faaliyetlerini izlemek ve gerektilinde girket, igletme
bilgilendirmek,
5) $irket, igletme ve di[er organizasyonlarrn her tiirlti
mev zuata uygunluk ydntnden izlemek,

denetimlerin ola[an ve olalan iistii genel kurul
ve di[er organizasyonlarrn yetkili organlarrnr

ig ve iglemlerin hesap verilebilirlik, geffaflrk ve

6) Ticari ve sektdrel olarak yaptlmasr gereken ara$tlrma, geligtirme faaliyetlerini desteklemek,
7) ilgili mevzuat ve yargr kararlannr gtincel olarak takip etmek ve girket ile igletme ortakhklarmrn yetkili
organlannr bi lgilendirmek,
8) Geligmeler ve olanaklara gore yeni girket veya ortakhk kurulmasr segeneklerini irdelemek ve
cineriler sunmak.

9) Mevcut gi ortaklrklann devri, satrqr, tasfi

a i,!::

t!l
iF

,t3
l1 i

-:l
-t'

iglemlerin y amak,

36

konularda l$ ve



l0) Sosyaltesisler kurmak ve igletilmesini safilamak,
11) Gdrev alaruna giren ve miidiir tarafindan verilen di$er gorevleri yapmakla gcirevli ve yetkilidir.

UqUnvcU BOLUM
iebirli[i
MADDE 9 - (1) Belediye birimleri ve servisleri arasmda igbirligi;
a) igletme ve igtirakler Miidiirliilti ile diger birimler arasrnJaki igbirligi igletme ve igtirakler Miidiirii
tarafindan yiiriiti.iliir.
b) igletme ve igtirakler Miidiirlii[iine gelen kurum igi ve kurum drgr yazrlar ile dilekgeler, idari igler servisi

tarafindan zimmet kargrh$r almr, otomasyon evrak kayrt sistemine kabul edilmeden 6nce miidiir veya birim
gefi tarafindan ilgili personele havale edilir.
(2) Diger kuruluglarla koordinasyon; igletme ve iqtirakler Mtidi.irliisii, Valilik ve ti.im kamu kuruluglan ile
6zel ve tiizel kiqilerle yapacalr <inemli yaztgmalannr, sorumlu personel, birim gefi ve mtidiiriin parafi ile
Belediye Bagkanr veya ilgiti bagkan yardrmcrsr imzasr ile yiiri.ittir.

nonouNcU nolUnn
QE$iTLi TTUTUUIrcR YONETMELiKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
MADDE l0 - (1) Bu yonetmelikte yer almayan hususlarda yiiri.irliikteki ilgili mevzuat hiikiimleri

gergevesinde hareket edilir.
Yiiriirliik
MADDE 11- (1) Bu yonetmelik Belediye Meclisinin
Resmi Gazetede yayrmlanan yonetmelikler hakkrnda
glrer.

Yiiriitme
MADDE

$eklindeki, igletme ve igtirakler Mtidiirliifti'ntin kurulmasma ve o'Tegkilat G<jrev ve
Qahgma Ydnetmeli[i" ile ilgili Ytinetmelik inceleme Komisyonu Raporunun, komisyondan
geldigi gekliyle kabuliine; igaretle oylama neticesinde Belediye Meclisinin 2021 yfi Ocak ayr
toplantrsmtn 07.01 .2021 tarihli l.birleqiminde mevcudun oybirli[i ile karar verildi.

16. (2021116) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak202l
Pergembe giinii saat 17.00'de yaptr[r Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan l. birlegim 1. oturumuna
ait giindemin 10. maddesini tegkil eden,

Makine ikmat Bakrm ve Onartm Miidiirliifii'niin kurulmasr, giirev yetki ve sorumluluklarr
ile gahgma_usul ve esaslartnr diizenleyen "Tegkilat Giirev ve Qahqma Ytinetmetigi'ne dair yiinetmelik
Inceleme Komisyonu Raporunda;

Qevre ve $ehircilik Bakanhpr ile Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler Bakanlfr tarafindan 08
Nisan 2020tatih ve 31095 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Belediye Ve BagliKurulugla' ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve St*durtlutrna Daii yonetmelikte legigittik
Yaprlmasrna iligkin Ydnetmelilin 3. Maddesinde " Aynt Yiinetmeli[in ekinde yer alan Ek - 3:
Belediye ve Ba[h Kuruluglan ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Unvanlarr Listelerinde yer
alan (I) Sayrh Liste: Difer Daire Baqkanlarr (Biiyiilqehir Belediyeleri) Kadro Unvanla' ve
(III) Sayrh Liste: Di[er Miidiirler (B, C, D ve Fl Gruplarr) Kadro Unvanlarr listeleri ekteki
qekilde de[iqtirilmigtir." denilerek Ek-l Belediye ve Bagh Kuruluqlarr ile Mahalli idare Birlikleri
tasnif cetvellerinde Belediyemiz C (8) grubuna grkanlmrgtrr.

kabuli.i ve Belediye Bagkanr'nrn onayr ile 3011 sayrh
kanun dolrultusunda ilan edildili tarihte yi.iriirliige

12 - (l) Bu yonetmelik hi.ikiimlerini Saraykciy Belediye Bagkanr yi.iriitiir.

Bu nedenle Belediyemizin Norm kadrosunda degigiklik
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 5393 sayrh Belediye Ka

yaprlarak yrinetmelik htiktim
n Belediye Tegkilatr bagh

Maddesinde " ildtr, norm kadroya uygun ol igleri, mali hizmetler, fe
Beldenin niifusu, fiziki
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48.

leri
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kiilttirel <izellikleri ile geligme potansiyeli dikkate almarak, norm kadro ilke ve standartlanna
uygun olarak gerekti[inde salhk, itfaiye, imar, insan kaynaklan, hukuk igleri ve ihtiyaca g6re
difer birimler oluqturulabilir Bu birimlerin kurulmasr, kaldrrrlmasr veya birlegtirilm.rl b"l"iiy"
meclisinin kararryla olur" denildi[inden Makine ikmal Bakrm ve onanm Mtidtiritigtintin kurularak
Belediye Tegkilat gemasma iglenmesine; Yonetmelik htiktimleri gergevesinde hizmetlerin daha
etkin ve verimli bir gekilde ytinitrilmesi, birimlerin kurulug, gciiev- ,yetki ve sorumlululunda
bulunan ig ve iqlemlerin dtizenlenmesi ve yririitiilmesine iligkin esas ve usullerin belirlenmesi
amacryla diizenlenen ;

Makine itmat Balam ve Onanm Miidtirlii[iiniin Tegkilat Giirev ve ealgmaYiinetmelifi'nin yUri.irlti[e konulmast hususu 5393 sayrh kanunun 15/b,18/m ve 48. maddelerigerelince Ydnetmelik inceleme komisyonumuzca oybirligiyle kabul
edilmi gtir. 0 7 .0 | .2021" geklinde karar verilmigtir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Giindemin 10. maddesinde bulunan Makine itrmal Bakrm ve Onarrm Miidiirliifii'niin;

"Tegkilat Giirev ve Qahgma Yiinetmelili" ile ilgili Yiinetmelik inceleme Komisyonu Raporunda;

T.C.
SARAYKOY BELEDiYESI

MAKiNE ixuar, BAIilM vE oNARInn vrUIUru,tiGU

TE$KiLAT GOREV vE eALr$MA YONETMELiGI

niniNci SOLUNI
AMAq, KAPSAM, HUKUKi DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL ir,Xrr-nn
Amag
Madde-l. Bu yonetmelik; Saraykoy Belediyesi Makine ikmal Bakrm ve Onanm Miidi.irli.i[tiniin kurulug,

g<irev, yetki ve sorumluluklarr ile galtgma usul ve esaslanrun diizenlenmesi amacryla hazrrlanmrgtr.

Kapsam
Madde--2. Bu ydnetmelik; Saraykoy Belediyesi Makine ikmal Bakrm ve Onanm Mtidiirlii[iiniin kurulug

amacl, faaliyet alanlan, tegkilat yaplsl ile miidilrli.ikte grirevli personelin gcirev, yetki ve sorumluluk

alanlannr kapsar.

Dayanak
Madde-3. Saraykdy Belediyesi Makine ikmal Bakrm ve Onanm Miidtirliiliine ait bu yonetmelik;

02.05.2019 tarih ve 5393 sayrh "Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hi.ikmi.ine dayanrlarak

hazrlanmtgttr.

Tanrmlar
Madde4. Bu ydnetmelikte adr gegen;

Belediye BagkanhSr; Saraykdy Belediye Baqkanh[rnr,

Belediye Bagkanr ; Saraykdy Belediye Bagkanrnr,

Belediye Bagkan Yardrmcrsr; ilgili Saraykoy Belediye Bagkan Yardrmcrsrnr,

Miidtir; Saraykoy Belediyesi Makine ikmal Bakrm veOnanm Miidiiriinii
Personel; Saraykoy Belediyesi Makine ikmal Bakrm ve Onanm Mi.idiirliigi personelini,

Difier Birimler; Saraykoy Belediyesi Makine ikmal Bakrm ve Onanm Miidi.irliig.i drgrnda kalan Sarayk<iy

Belediyesine ba$h miidi.irli.ikleri,

Birimler; Saraykdy Belediyesi btinyesinde bulunan miidiirliikler altrnda

birimleri,
Mi.idilrltik; S kine ikmal Bakrm ve Onarr
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