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KARARIN ÖZÜ:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün adının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" olarak 
değiştirilmesi ve Müdürlük Kuruluş görev ve Çalışma Yönetmeliği adının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği olarak değiştirilmesi.

TEKLİF: 
06.06.2022 tarih, 2022/192810 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMINA
        17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" ile Belediyeler için "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" norm kadro olarak 
belirlenmiştir. Belediye Meclisimizin 2022/54 sayılı kararı ile "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü" 
kadrosu ihdas edilmiştir. 
        Bu kapsamda; Belediye Meclisimizin 2006/40 sayılı kararıyla kurulmuş olan Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğünün adının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi, 5393 
sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15 inci maddesinin b) fıkrasına 
istinaden revize edilen müdürlük kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin adının "İklim Değişikliği ve 
Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" olarak değiştirilmesi talebimizin uygun görülmesi 
halinde Meclis Başkanlığı'na havalesini olurlarınıza arz ederim.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİ
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

 
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, 
sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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MADDE 2-  (1)Bu Yönetmelik Müdürlüğün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı, yönetici ve 
diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. 
 
Dayanak
MADDE 3- (1)Bu yönetmelik Anayasanın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi 
ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
 
(2)İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce yürütülen işler,
2872 sayılı Çevre Kanunu'nu değiştiren 5491 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 
yönetmelikler,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu,  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu 
kanunların bağlı bulunduğu diğer mevzuat düzenlemeleri ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği 
yetkilere dayanmaktadır. 
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Başkan: Kartal Belediye Başkanı,
b)   Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığı,
c)    Başkan Yardımcısı: Bağlı Bulunduğu Başkan Yardımcısı,
ç)  Belediye: Kartal Belediye Başkanlığı,
d)   Müdür: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü,
e)    Müdürlük: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü,
f)    Yönetmelik: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ni 
g)   Alt birim sorumlusu: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı 
sorumlu olan yönetici,
ğ)  Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre 
kendisine verilen görevleri yürüten birimi
ifade eder.

 
 
 
Temel ilkeler
MADDE 5-(1) Müdürlük tüm çalışmalarında;

a)    Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b)   Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı:  16.06.2022-199951



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI
 TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2022/65
KARAR TARİHİ : 09.06.2022

3

c)    Hesap verebilirlik,
ç)  Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d)   Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e)    Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f)    Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek,
g)   Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak,
ğ)  Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,
h)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik

temel ilkelerini esas alır.
 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar

 
Organizasyon Yapısı
MADDE 6 – (1) Müdürlük 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulu'nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Karara göre Belediye Meclisinin 2006/40 sayılı kararıyla Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü adıyla kurulmuş; 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Belediye Meclisinin 2022/54 sayılı 
kararı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosu ihdas edilerek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğü adını almıştır.
(2) Müdürlüğün idari teşkilatı; müdür, memur, işçi ve yardımcı personelden oluşur. 
(3) Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden oluşur. Alt 
birimler, Müdürlüğün görev konularına göre; İdari İşler Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Birimi,  Sıfır 
Atık Birimi, İklim Değişikliği Birimi olmak üzere dört birime ayrılmıştır. İhtiyaç duyulduğunda 
kurulacak diğer alt birimleri içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı olarak veya birleştirilerek 
yürütülebilir. 
(4) Müdürlük bünyesinde ihtiyaç halinde kurulacak yeni alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki 
dağılımı Müdür tarafından, Başkan onayı ile kurulabilir. Görevlilerin alt birimler arasındaki 
dağılımı,  Müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir. 

 
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7-  (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak; 

a)    Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren işler ile Müdür tarafından verilecek diğer görevleri 
yerine getirir.
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b)   5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili yasal 
mevzuatın çevreyle ilgili hususlarda Kartal Belediyesine verdiği görevleri yerine getirir, İl Mahalli 
Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygular.
c)    Belediyenin misyon, vizyon, genel ilke ve hedefleri doğrultusunda Müdürlük Stratejik Planını ve 
Performans Hedeflerini ilgili müdürlükle koordinasyon halinde hazırlar.
ç)    Müdürlük Stratejik Planına ve Performans Hedeflerine uygun olarak Performans Programı, 
Bütçe Teklifi ve Yatırım Programını hazırlar.
d)   Performans Programı'nda yer alan Müdürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 
çalışmaları yürütür ve Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlar. 
e)    Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütür.
f)    Belediyenin diğer müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep ve şikayetlerin 
takibini yapar, süresi içerisinde yanıtlanması için Müdüre raporlar.
g)   Müdürlüğün idari yazışmalarını yürütür. Gelen evrakların süresi içinde yanıtlanması için Müdüre 
raporlama yapar.
ğ)   Müdürlüğe ait ihale ve satın alma işlemlerini yapar.
h)   Müdürlükte çalışan personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.
ı)     Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapılması gereken çalışmalarını yürütür.
i)     Devlet Hizmetleri Arşiv Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütür.
j)     İklim değişikliğine uyumlu ve dirençli kent için, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve çevrenin 
korunması, çevre bilincinin arttırılmasına yönelik ilçe genelinde ve kurumsal projeler yapar ve 
yaptırır. Projelerin koordinasyon, uygulama ve takibini sağlar.
k)   Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılması konularında toplantı, 
seminer, panel, konferans vb. çalışmalar yapar ve yaptırır. İlgili kurumların düzenlediği eğitim, 
seminer, panel, konferans vb. çalışmalarına katılım sağlar.
l)     Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılmasına yönelik basılı ve/veya 
görsel materyaller (broşür, kitapçık, anket, bülten, portal vb.) hazırlayarak vatandaşlara ulaşmasını 
sağlar.
m) Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılması konularında (iklim 
değişikliği ile mücadeleye, su ve enerji verimliliğine, kentsel atıkların geri kazanım ve azaltımına v.b. 
yönelik) eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar ve yaptırır. 
n)   Çevre etkinliklerini teşvik edici kampanyalar yapar ve yaptırır. İlgili etkinlik ve organizasyonlara 
katılım sağlayarak kurumun temsil edilmesini sağlar.
o)   Çevre, doğa ve iklim değişikliği ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası projeleri, yeni 
uygulamaları, gelişmeleri takip eder.
ö)   Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında oluşan çevresel kirlilik ve 
diğer çevre sorunlarını araştırır, olumsuzlukların tespit edilmesini, takibini ve giderilmesini sağlar 
veya sağlatır, gerekli yasal işlemleri uygular ve uygulatır.
p)   İlçemiz genelinde, çevresel gürültü, hava kirliliği, koku kirliliği, su kirliliği, atıksu kirliliği, 
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görüntü kirliliği, toprak kirliliği v.b. oluşabilecek tüm çevre sorunlarında gerekli denetimleri 
gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi 
verir.
r)    İlçemizde bulunan katı yakıt yakılan yerlerin ve satışa sunulan katı yakıtların denetimlerini 
gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi 
verir.
s)    Eğlence yerlerinin canlı müzik denetimini yapar, diğer kurum, kuruluş ve birimlerden gelen canlı 
müzik denetim taleplerini gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, 
kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
ş)    İnşaatların akşam ve gece çalışma izin talepleri ile ilgili olarak ilgili müdürlük koordinasyonunda 
gerekli denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum 
ve kuruluşlara bilgi verir.
t)     Müdürlüğe gelen Müdürlük yetkisi kapsamındaki her türlü şikayet ve talepleri inceleyerek, 
mevzuata uygun bir şekilde gereğini yapar ve yaptırır, gerekli yasal işlemleri yürütür, şikayet sahibine 
bilgi verir.
u)   Yıkılması planlanan yapıların tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönünden incelemesini yapar, gerekli 
denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verir.
ü)   Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık sular ile ilgili gerekli 
denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verir.
v)   Atık Yönetimi konularında (ambalaj atıkları, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağlar, atık 
elektrikli-elektronik eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler vb. geri dönüşümü mümkün olan atık 
türleri) ile ilgili mevzuat kapsamında Belediyemize düşen yükümlülükleri yerine getirir, getirttirir.
y)   İlçe genelinde, değerlendirilebilir atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak toplanması, 
taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi konularında araştırmalar yapar, önerilerde bulunur 
ve uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışır.
z)    İlçe genelinde, Belediye hizmet binası ve yerleşkelerinde sıfır atıkla ilgili gerekli iş ve işlemlerin 
yürütülmesini sağlayarak sıfır atık belgesini alır.
aa)    Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi 
ve belgeleri Sıfır Atık Bilgi Sistemine işler.
bb)    Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, türlerine göre 
ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi işlerinin plan ve program 
dahilinde yürütülmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapar, yaptırır. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri 
yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
cc)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Ambalaj Atıklarının toplanması, taşınması,  geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
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çç)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Atık Pil ve Akümülatörlerin toplanması, taşınması,  geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
dd)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Bitkisel Atık Yağların toplanması, taşınması,  geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
ee)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması, 
taşınması,  geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, 
lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
ff)  Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ve floresan 
lambaların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen 
talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon  ve işbirliği 
sağlar.
gg)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Tekstil Atıklarının, toplanması, taşınması, geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
ğğ)    Geri kazanımı/dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırmalar yapar, uygulamalar 
yapabilmek için ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışır.
hh)    Organik atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve yaptırır.
ıı)   İlçe genelinde, Belediye hizmet binası ve yerleşkelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında 
gerekli çalışmaları yürütür.
ii)   İlçemizde görsel kirliğe neden olan yapıları ve yapı donatılarını (tabela, klima, anten, su deposu, 
güneş paneli vb.) estetik, malzeme, renk, çatı ve cephe kaplaması, ışıklandırma yönünden denetler, 
çevreye olumsuz etkilerin önlenmesi konularında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yasal 
mevzuat çerçevesinde inceleyerek gerekli işlemleri yapar, yaptırır. Konu ile ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verir. 
jj)   Estetik Kurulunda görev alarak iklim değişikliği, sıfır atık ve çevre ile ilgili tüm konularda gerekli 
çalışmaları yapar, yaptırır. 

Müdürün Görevleri 
MADDE 8- (1) Müdürlük görev ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;

a) Müdürlüğü Başkanlık Makamı'na karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
ç) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak Müdürlüğü sevk ve idare eder.
d) Müdürlüğün disiplininden sorumludur. 
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e) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.
f) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak çalışmaların bu programlar 
doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
ğ) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak 
yerine getirilmesini sağlar.
h) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
ı) Başkan tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
i) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

 
Müdürün Yetkileri

MADDE 9- (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanına dahil konularda;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkan tarafından uygun görülen programlar gereğince 
yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmaya yetkilidir.
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması 
için Başkan'a önerilerde bulunmaya yetkilidir. 
c) Müdürlüğün harcama yetkilisi, ihale yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin üst disiplin 
amiridir.
ç) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkilisidir. 
d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamaya, personeli 
denetlemeye, çalışmalarda eşgüdümü sağlamaya yetkilidir,
e) Ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu makama önerilerde 
bulunmaya yetkilidir.
f) Kanunda belirtilen şekilde mazeret izni verme, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini 
düzenlemeye yetkilidir.
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden 
birini Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve bağlı bulunduğu makamın onayına sunmaya 
yetkilidir.
ğ) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisine, Müdürlüğünün 
faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.

 
Müdürün Sorumlulukları
MADDE 10-(1) Müdür; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine 
yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı 
ve Başkan'a karşı sorumludur.
 
Alt Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11-(1) Alt birimler öncelikli olarak kendi birimlerinin görev alanlarına giren iş ve işlemlerden 
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sorumlu olmakla birlikte Müdürlüğün tüm mevzuatı ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludurlar.
(2) Alt birimler, Müdürlüğün görev konularına göre; İdari İşler Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Birimi, Sıfır Atık Birimi, İklim Değişikliği Birimi olmak üzere dörde ayrılmıştır.
 

İdari İşler Alt Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 12- İdari İşler Alt Birimi;

a)    Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren işler ile Müdür tarafından verilecek diğer görevleri 
yerine getirir.
b)   5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili yasal 
mevzuatın çevreyle ilgili hususlarda Kartal Belediyesine verdiği görevleri yerine getirir, İl Mahalli 
Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygular.
c)    Belediyenin misyon, vizyon, genel ilke ve hedefleri doğrultusunda Müdürlük Stratejik Planını ve 
Performans Hedeflerini ilgili müdürlükle koordinasyon halinde hazırlar.
ç)    Müdürlük Stratejik Planına ve Performans Hedeflerine uygun olarak Performans Programı, 
Bütçe Teklifi ve Yatırım Programını hazırlar.
d)   Performans Programı'nda yer alan Müdürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 
çalışmaları yürütür ve Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlar. 
e)    Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütür.
f)    Belediyenin diğer müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep ve şikayetlerin 
takibini yapar, süresi içerisinde yanıtlanması için Müdüre raporlar.
g)   Müdürlüğün idari yazışmalarını yürütür. Gelen evrakların süresi içinde yanıtlanması için Müdüre 
raporlama yapar.
ğ)   Müdürlüğe ait ihale ve satın alma işlemlerini yapar.
h)   Müdürlükte çalışan personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.
ı)     Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapılması gereken çalışmalarını yürütür.
i)     Devlet Hizmetleri Arşiv Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütür.

 
Çevre Koruma ve Kontrol Alt Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 13- Çevre Koruma ve Kontrol Alt Birimi;

a)    Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında oluşan çevresel kirlilik ve 
diğer çevre sorunlarını araştırır, olumsuzlukların tespit edilmesini, takibini ve giderilmesini sağlar 
veya sağlatır, gerekli yasal işlemleri uygular ve uygulatır.
b)   İlçemiz genelinde, çevresel gürültü, hava kirliliği, koku kirliliği, su kirliliği, atıksu kirliliği, 
görüntü kirliliği, toprak kirliliği v.b. oluşabilecek tüm çevre sorunlarında gerekli denetimleri 
gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi 
verir.
c)    İlçemizde bulunan katı yakıt yakılan yerlerin ve satışa sunulan katı yakıtların denetimlerini 
gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi 
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verir.
ç)    Eğlence yerlerinin canlı müzik denetimini yapar, diğer kurum, kuruluş ve birimlerden gelen canlı 
müzik denetim taleplerini gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, 
kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
d)   İnşaatların akşam ve gece çalışma izin talepleri ile ilgili olarak ilgili müdürlük koordinasyonunda 
gerekli denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum 
ve kuruluşlara bilgi verir.
e)    Müdürlüğe gelen Müdürlük yetkisi kapsamındaki her türlü şikayet ve talepleri inceleyerek, 
mevzuata uygun bir şekilde gereğini yapar ve yaptırır, gerekli yasal işlemleri yürütür, şikayet sahibine 
bilgi verir.
f)    Yıkılması planlanan yapıların tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönünden incelemesini yapar, gerekli 
denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verir.
g)   Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık sular ile ilgili gerekli 
denetimleri gerçekleştirir. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri yürüterek, ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verir.
ğ)   İlçemizde görsel kirliğe neden olan yapıları ve yapı donatılarını (tabela, klima, anten, su deposu, 
güneş paneli vb.) estetik, malzeme, renk, çatı ve cephe kaplaması, ışıklandırma yönünden denetler, 
çevreye olumsuz etkilerin önlenmesi konularında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yasal 
mevzuat çerçevesinde inceleyerek gerekli işlemleri yapar, yaptırır. Konu ile ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlara bilgi verir. 

 
Sıfır Atık Alt Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14- Sıfır Atık Alt Birimi;

a)    Atık Yönetimi konularında (ambalaj atıkları, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağlar, atık 
elektrikli-elektronik eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler vb. geri dönüşümü mümkün olan atık 
türleri) ilgili tüm mevzuata istinaden Belediyemize düşen yükümlülükleri yerine getirir, getirttirir.
b)   İlçe genelinde, değerlendirilebilir atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak toplanması, 
taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi konularında araştırmalar yapar, önerilerde bulunur 
ve uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordineli çalışır.
c)    İlçe genelinde, Belediye hizmet binası ve yerleşkelerinde sıfır atıkla ilgili gerekli iş ve işlemlerin 
yürütülmesini sağlayarak sıfır atık belgesini alır.
ç)    Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi 
ve belgeleri Sıfır Atık Bilgi Sistemine işler.
d)   Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, türlerine göre 
ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi işlerinin plan ve program 
dahilinde yürütülmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapar, yaptırır. Konu ile ilgili gerekli yasal işlemleri 
yürüterek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlara bilgi verir.
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e)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Ambalaj Atıklarının toplanması, taşınması,  geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
f)    Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Atık Pil ve Akümülatörlerin toplanması, taşınması,  geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
g)   Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Bitkisel Atık Yağların toplanması, taşınması,  geri 
kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
ğ)   Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması, 
taşınması,  geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, 
lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
h)   Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ve floresan 
lambaların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen 
talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
ı)     Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Tekstil Atıklarının, toplanması, taşınması, geri kazanımı 
ve bertarafına ilişkin çalışmaları yürütür, gelen talepleri değerlendirir, lisanslı firmalarla, ilgili kurum 
ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.
i)     Geri kazanımı/dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırmalar yapar, uygulamalar 
yapabilmek için ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışır.
j)     Organik atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve yaptırır.
k)   İlçe genelinde, Belediye hizmet binası ve yerleşkelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında 
gerekli çalışmaları yürütür.

 
İklim Değişikliği Alt Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15- İklim Değişikliği Alt Birimi;

a)    İklim değişikliğine uyumlu ve dirençli kent için, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve çevrenin 
korunması, çevre bilincinin arttırılmasına yönelik ilçe genelinde ve kurumsal projeler yapar ve 
yaptırır. Projelerin koordinasyon, uygulama ve takibini sağlar.
b)   Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılması konularında toplantı, 
seminer, panel, konferans vb. çalışmalar yapar ve yaptırır. İlgili kurumların düzenlediği eğitim, 
seminer, panel, konferans vb. çalışmalarına katılım sağlar.
c)    Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılmasına yönelik basılı ve/veya 
görsel materyaller (broşür, kitapçık, anket, bülten, portal vb.) hazırlayarak vatandaşlara ulaşmasını 
sağlar.
ç)    Çevre ve doğanın korunması ve toplumda çevre bilincinin arttırılması konularında (iklim 
değişikliği ile mücadeleye, su ve enerji verimliliğine, kentsel atıkların geri kazanım ve azaltımına 
yönelik v.b.) eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar ve yaptırır. 
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d)   Çevre etkinliklerini teşvik edici kampanyalar yapar ve yaptırır. İlgili etkinlik ve organizasyonlara 
katılım sağlayarak kurumun temsil edilmesini sağlar.
e)    Çevre, doğa ve iklim değişikliği ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası projeleri, yeni 
uygulamaları, gelişmeleri takip eder.
 

Alt Birim Sorumlusunun Görevleri
MADDE 16- (1) Alt birim sorumlusu; kendisine bağlanan alt birimin  görev ve sorumluluk alanına giren 
konularda; 

a)    İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlar.
b)   Emrindeki personele iş dağılımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
c)    Müdür tarafından verilen görevleri Müdür adına yürütür.

 
Alt Birim Sorumlusunun Yetkileri

MADDE 17- (1) Alt birim sorumlusu; kendisine bağlanan alt birimin  görev ve sorumluluk alanına giren 
konularda; bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanarak Müdür 
tarafından kendisine verilen tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 
Alt Birim Sorumlusunun Sorumlulukları

MADDE 18- (1) Müdür tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planda 
belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı 
sorumludur. 
 
 
                                                          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                     

Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 19-(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20-(1) 04.08.2010 tarih ve 2010/105 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 21-(1) Bu Yönetmelik  Kartal Belediye Meclisince kabul edilip onaylandığı tarihte yürürlüğe 
girer.
 
Yürütme
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MADDE 22-(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

RAPORLAR : 
Hukuk Komisyonu'nun 08.06.2022 tarih, 33 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : 06.06.2022 tarihli Kartal 
Belediye Meclisi'nden Komisyonumuza İncelenmesi için gönderilen Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü'nün adının değiştirilmesi ve Çalışma Yönetmeliği(2022/192810) teklifi komisyonda 
görüşülmüş ve aşağıdaki şekilde karar alınmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili teklif hukuka uygun bulunmuştur. İş bu rapor Meclise sunulmak üzere 
Komisyonumuzca tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
Çevre Komisyonu'nun 08.06.2022 tarih, 1 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü'nün adının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi ve "İklim 
Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile ilgili teklifinin 
görüşülmesi.(2022/192810)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün adının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi ve "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği" ile ilgili teklifi müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca görüşülmüş ve uygun 
bulunmuştur.
 
SONUÇ :
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün adının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" olarak 
değiştirilmesi ve "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile ilgili 
teklifin Hukuk Komisyonu ile Çevre Komisyonu Raporları Doğrultusunda kabulüne; Kartal İlçe Belediye 
Meclisi'nin 2022/HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 09.06.2022 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 ÖZLEM BULUT
 BELEDİYE MECLİSİ 

1.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2022

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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