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Komisyondan Gelen Raporlar-1;

... 01.08.2022 tarihli Meclis Toplantı§nda Hukuk Komisyonu ve Çeı,ıe ve Sağl* Komisyonuna havaleedilen;

, . Çevre,_Şehilcilik ve İklirn Değ§ikliği ll Müdürüüğü'niin 28 .06.2022 taih ve 4000793 sayılı yazısında
bahsi geçen Çevre, Şehircilik ve İklim D_eğişitıigi n*iıı,g,,nın zs.oı.rui';il, u" ızssss+'sayiııioiiiNo'lu genelge§inde Mahalli İdareierce Sıfir Atık Yonetirn' sisteminin t*ri-*,, uygulaması ve işbirliğiiçerisinde çalşılmasınr temin etıe göıev ve sorumluluğunun müln iaare amirleıne viılaigi tiıai.iıroffisıfir ahk yaklaşımı doğrultusunda; belediyelerin kaynagında ayn toplama faaliyetlerine oi*ıit ,".-'"ri,s]fir At* yönetmeliği kap§ammda mülki idare amirĞrinin i<oordinasyonunda her belediyenin hizmei
alanında geri kazanrlabilir at,k ve diğer. atık olmak üzere kaynagında ayn biriktirilen at*lan; birbilleriyl"ka şlınlmadan toplanmasna yönelik al§,apının oluşturulma§ı, ğeliştirip yaygm]aştnlması gerekli oldıİğu
ve_plastik,. kağıt ve metal gibi değerlendiri]ebilir ai,kıaıın topl-anması'ı<onuiunaa herhangibir işıetrnşe
baglı oImaksızrn aıık toplayıctlığt yapan kişilerin kayıt altına alİnmasına ilişkin usul ve esaslaı diizeıılenerek
beled|y€ mecllsınce karara bağIanmasü belinilmiş olup, bu doğıultuda yukanda anılan hususlarla ilgili
olarak Belediyemiz hiznıet alan1 içerisinde faaliyet gosteren biğsel atli toplayıcılaımın çalışma usul-ve
esaslanna ilişkin karann uygunluğuna dair Hüuk Komisyonu ve Qerrre ve SğlJ< Komisyonunun oy birligi
ile kabulüıe ilişkin raporunıın görüşülmesi, denilmekle;

__ , Meclisimizce yapılan göri.işmelei neticesinde; Jukarıda metni yazılt gündem maddesinin, Hukuk
komisyonu ve Çewe ve sağlık komisyonundan geldiği şekliyle kab;lüne ü birliği ile kalar verildi.
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Amıç,ılliion 
ı _ (ı) izMiR MENDERES BELEDiYESi, nin hizİİıet alant olan Menderes ilçesi

,r,,i*.o- aımbalaj atıklannrrı./değerlendirilebilir nielikteki atıklann (kağtt&arton, plastik,

.""l, ."- gibi atıkİann) toplanması konusunda herhangi biı işletrneye bağlı olmaksızın atık

İ"pl"y,",l,e, y"p-l- ile İlgilİ t"dbir ," kaIaılar doğrultusunda gerekli.diizenlemelerin yapılarak

,İguİuınuİu ul,n 
^,, 

hem kamu yara.ı hem de toplaycılar için kaliteli ve disiplinli bir atık

toğama .İste-i oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlanrnasıdf,

Kaosam
İdİb-l z - ||) 2glo3ı2o22 ıaihli 202216 sayılı Çevre. Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanllğı

İaruma- yuy,.l-un Atık Toplayıcılart Genelgesi hükümlerini kapsal

Dıvaoak
"nİİİr"rİİ r - l'l5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı

Ö"-iİ. U-"n,.a" lO Nİsan 1340 r,i-t, ," +SO Numaraüı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil

İ-lrrlr. S3ZO sayılı Kabahaıler r-*,, ZSZZ sayılı Çevre Kanunu, O2lo4l20l5 tarih ve 29314

,"],i,,ii,t vJ*,irı yoneırneıigi. z6ıoJ)ozı trit * jl52] sayılı Ambalaj Aıtklannın Kontrolü

İd"İ,.a,ei li" 
'ii;biru 

o ı s ,rit u. ıotzg .uv,ı, Sıfır Atık iöneımeıiğ^i, 
^çerre, 

şehircili1 ve

!k!im Değisikliği Bakanlığl Çerre voneilmiceneı vuatirluğünün 28io3l2022 tarihli 202216 sayıll

Ö'."llg*İ İ. yJ,.1.1ultekİmİr zuaı hütlınlerine dayanmaktadır,

Tınımlar
MADDE 4 - (t) Belinilen hiıkiimlerde secen:

a) Atık: Üretim artıklan hariç, ,qtı'k'ionetimi Yönetmeliğindeki attk tanlmına uyan heİ tür

'' İ.İai';,,#,#i"i;;;;";;i;t ie._taiujıo"eeı"nai.iıebilh (kağtr&arton, plastik, metal

gibi) atıklannl)
b) Bağlmsız Slflr Aıık Toplayıcısıl Çerre, Şehircilik \e iklim Degişikliği Bakanlığı Çevre

Yönetimi Genel Müdürlüğünün 29j6]iibju *it li 202216 sayılı cenelgesinde bahsedilen,

alık ıoplayıcılanna verilen ismi,

", 
g;;İ,k,'C."*, Şehircilik ve iklim Degişikliği Bakanlığı'nı,

.İ g"l"dir", izmir Menderes Belediyesi'ni,

İİ S.l"aiy" Suşi*,: izmir Menderes Belediyesi Başkanı'nı,

e\ Cevre Lisansı: ı0/9/20ü4 bnhli;Jöı ıi *ılıli*ri Gazeıe,de yaylmlanaı Çelte lzin

İisans Ytinetmeliginde düzenlenen lisansı

fl Geri Kazanılabilir at* emr_u v".l"zi: Çevre, Şehircilik ve_iklim Değişikliği Bakanllğl
,, 

öilİ;;;;i;Ğ."a vuai,ıii-*,.'-r"zb,ol,zrjzz brihli 202216 ,sayıll 
cenelgesinde

bahsedilen, Bağımsız Sıfır .Aul TİJ"y"","* 
",balaj/değerlendirilebilir 

aıık]afını teslim

MENDERES BELEDiYESi SINIRLARI İÇpnisix»nxi
BAĞtMsIZ SIF|R ATIK TOPLAYICILARINA İLiŞKiN

USUL VE ESASLAR

BlRiNCİ BöLüM
Amaç, I(&p§am, Dıyııak ve Tınımlır

ettiği yeİiru,
g) Sıfır Atık Bilgi sisteniI l210?/20l9 tarihl ive 30829 sayılı Sıflr Atlk Yönetmeliği

kapsamındaki atıklann yönetimi, atık miktarlarl, atık envanterinin oluŞturulduğı] \e

bilgilerinin giril

,],

if'ade ed

entegre çevre bilgi sistemi uygu]unrasını.



iKiNcİ BöLüM
Çalışma Usul ve Esasları

UyuIacak Hükümler
MADDE 5 - (l) Bağımsu sıfı. atık toplayıcısı faaliyetinde bulunacak şahıslar l8 yaşını
doldurmuş olmak şarttyla, doğrudan Belediye'ye veya Belediye'dn işbirliği yapmakta olduğu
kooperatif/demek veya Lisanslı firma aIacllığıyla kimlik numarası ve iletişim bitgileİi ile
başıuıuda buluıacaktır.

(2) Baş\ııru yapan bağlmsrz sıflr atd( toplaylcısı şahıslann bilgileri, Belediye tarafindan İl/ilçe
Emniyet Müdtiİliikleri ve Jandarma Komutanlıklan ile giincel olalak paylaşılacaktır.

(3) Başlıırulara istinaden, Belediye taİafindan uygun bulunan şahıslaI kaylt altına almacak, srfir
aıık bilgi sistemine girişleri yapılacaiıır.

(4) Belediye, sıfır atık bilgi sistemi üzerinden kaylt kontrolü yaparak, "Bağımsz sftr Ahk
Toplayrcısı KaIti' düzenleyecektir. Bağlmsz Slflr Atlk Toplaylcısl Kartında belediye ismi ve
logosu, sıfir atık logosu, atık toplayıclsmın fotoğIafi, adı-soyadı, kimlik numarası, sıfır atık bilgi
sistemi kayıt numalası, kartın dtizenlendiği tarih, Belediye Başkanının imza ve mührti yeı
alacaktf. Toplaylcı sadece Belediye sınırları içeİisinde toplama yapacakhr.

(5) Bağımsız sıfiI atlk toplayıcıiarı, Belediye tarafindan belirlenecek olan uygıın standartlardaki
eldiven, iş kıyafetleri, bağımsız sıfır atık toplayıcısı kaıtı ve atlk toplamada kullanılaıı araçlarıyla

çalışacaklardıı.

(6) Bağımsız Sıfir Atık Toplayıcısı Kartı ve iş klyafetleri, Belediye tarafindan iziı verilen kişiler
dışında başka kişilerce kesinlikle kullanılmayacaktıı. Kullanılması halinde kullanaıılar ve
kullaııdıranlar hakkında bu usul ve esaslann 6. maddesinde belirtilen idari yaptnmlaI
uygulanacaktır.

(7) Bağımsız slflr atık toplaylçısl, Belediye tarafindan şahsma verilen Bağımsız Sıfir Atık
Toplayıcısı Kartı ve standaIdı belirlenen iş ktyafetleri ile ancak Belediye sııırlaıı içerisinde

faaliyet gösterecektil.

(8) Kayüt altma alınan şahlslann ilçedeki çalışma saatleri, bölge özelliklerine göre Belediye

tarafindan belirlenecektir. Bahse konu şahıslar, belirlenen zaman dilimlerinde ve mevcut sıfır atık

sistemine zalar vermeyecek şekilde çalrşacaktır. Ek olarak, bu şahısların Belediyenin belirlediği
esasların drşında faaliyet gösteİmesi halinde izinleıi iptal edilecek ve bağrmslz srfir atlk toplayıcısr

kartları geri almacaktır.

(9) Bağımsız sıflİ atık toplayıcılan taİafindan toplanan at*lar öncelikle Belediye'nin
kontrolündeki Geıi kazanılabilir Atık Aktarına Merkezine teslim edilecektir.

(10) Bağımsız slfir atık toplayıcılan tarafindan kağıVkarton, plastik, metal gibi değerlendirilebilir

atıklal türlerine göIe ayn ayn toplanacaktf.

(1l) Attklaİın, izin kişiler talafindan toplanmasl, taşınma§t ve depolaıımasına

z

yasaktır



(l2) Atıklal bağımslz sıfır atık toplayıcıları tarafindaİı toplanırken, çevreye rahatsElık
vermeyecek ve gürültü yapmayacak şekilde. karıştınlmadan ve dağ]ttlmadan toplaİıacaktf.

üÇüNcü BöLüM
Cezıi HükümIer

cezıi Hükümler
MADDE 6 - (l) Belirlenen kuıallara aykırı davranan şahıslara, 1608 sayılı Kanunun l. maddesi
gereğinçe 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32, maddesinin l. fikasında yazılı idari para cezası
veriIir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
yürürlük vc yürütmc

Yürürlik
MADDE 7 - (l) Bu usul ve esaslar, Menderes Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonıa
}üitrlüğe girer.

Yürlıtme
MADDE 8 - (l) Bu usul ve esaslara ilişkin hükümleri, Belediye Başkanı yürütilr.

a?..p3...ızozz

Erkan ÖZKAN
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KARAR TARİHİ:03.08.2022 KARAR NIJMARASI:l87 Ağustos Ayl olağan Toplantısı 2.Birleşimı
MECLiS BAŞKAN V Erkan öZKAN

Giiİsel RÜZGAR, Erdoğan YALÇIN, cumali ÖNDER, Fatma MAKAS,
Hüseyin ÇoLAK, Amine ÇlÇEK, Bülent TAŞKIRAN, alper SÜRÜCÜ,
Hasan Yücel KARA, Mümin BAYRAM, Cemil Az, Halis MACİT, Ayhan
PEHLIVAN, Mustafa AKIN.

TOPLANTIDA HAZIR
BULINAN ÜYELER

rıaıiı ŞpN, ayşegiıı ounaN TÜRKER, Mohmet civEK, Hazal DENiZ
GEZER. süleyman SARIKAYA, ilker KAYHAN, Fatrna EKİc[oĞLU,
Mehmet SARIKAYA, İbrahirn BINEK.

TOPLANTİDA
BIJI-1JNMAYAN ÜYELER

Komisyondıı Gelen Rıporlar-2;

01,o8.2022 tarihliMeclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen;

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı l8/l beodinde:, "Nonn kadro

çef çeve s inde be ledilen in ve bağlı klrfıluşlannm kadrolannın ihdas, iplal 1üe değişı irilmesine karur venfiek." HukInij

bulunmakta, Çevre Şehirc ilik ve iklim Değişikliği Bakanlığınca |'l/04/2022 tarih ve 3l8l2 saytlı Resmi cazete de

yayımlanarak yürürlüğe g iren Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalle idare Birlikleri Norm kadro ilke ve

standaİtlanna Dair Yönetmeliği n Kadrolann Te§piti başllklt 9/2 bendinde; "Bır Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2

Belediye ve Bağll Kurulıışları ile Mahalli idare Birlikleri Norm kadfo standanlaı l cetve llerinde belirtil€n birim

müdürlüğü ve
i idare

üstü yönetici kadro unvarıları ile Yönetrneliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağıl Kuruluş|aİı ile

Mahall Birlikleri kadro unvanlaıı L
idari bi.imleı olusturulur. ldari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları araslnda yetki ve görov mükerTerliğine yer

verilemez ve bıı kadro unvan larından aynı mahiyetteki hizmet ve görevlerl ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro

ıjnvanı ihdas edilemez. Birim müdüİlüğü ve üstu yönetici kadro unvanları hizınet gereklerine uygun oIaİak b€lirlenir

ve fiilen icra edilmeye n hizmetlere ilİşkh kadro unvanları kullanılamaz. " Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro

ihdasl' başllğını taşüyan l0. Maddesinin l. Bendinde;' l417/1965 tarihli ve 657 sayülı Devlet Memurlafı Kanununa

tabi memur kadrolan Yönetİneliğe trygun olarak meclis ler tarafından ihdas edilir. Memıır kadrolarının ihdası için

Yönetrneliğin ekinde ye. alan Ek- 5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare BiflikleriKadro cetvellerinden (I)

sayllı cetvel, sayılı cetvel eksiks iz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriy le birlilıe meclise sırnulur. kadroların

iptalinde de aynı usul uygulanır Kadrolarln ihdas, iptal ve değişikliklerind€ Yönetme|iğin ekinde yer alan Ek-5

Beledil,e ve Bağlı Kuruluşlar! ile Mahalli idare Birlikleri Kadro cetvellerinden (lV) (VII) sayıll cetveller

düzenlenir.' Hükmü il€ birlikte aynl Yönetm eIiğin "kadro değişikliği" başhğml taşlyan l l maddesinin (l) bendinde

"Boş memu. kadıolannda smıt unvan ve de.ec€ değişikliğ i ile boş memur kadrolannın iPtali ve dolu kadrolarda

derece değiş ikliği meçli§ karaİı ile yapıllr Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayıl ı cetvel ve Dolu kadıo

değişikliklerinde (Ill) sayllı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte rneclise sunulur"'

Denilmektedir. Yukarıda belinilen Dladde hüküm lerine göre ihJas edlIen ve Müdiirlükler aİasl dolu ve boş ola.ak

aktarımı yapılan kadrolan ilişkinl (llII sayllı dolu kadro (Memur) değiş ik]iğine ilişkin hususun uygunluğuna dair Plan

ve Bütçe Komisyonu ve Hııkuk Komisyonunun oy biİliği ile kabulüne ilişkin raporunun 8öriış lmesi, d€nilmekle:

Mecli§imizc€ yapılan görüşmeler neticesinde; yukartda metn i yaz. rlı 8{ndem maddesinin, Plın ve Bütçe

K.*ir;';;;;;İ İ"İİs'y.n,ınaaı gelaigi şekliyİe kabulüne oy birliği ile kar6, verildi,

Hasan KARA Hüsey LAKE
ekili n
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MECLiS KARARI

KARAR T |03.08.2022 KARAR NUMARASI: l88 o T lanhsl2.B ml
Erkan ZKAN
Giırsel R ZGAR, Erdo ğan YALÇIN Cumali ER, Fatma MAKAs,
Huseyın ÇoLAK, Amine ÇiÇEK Bülent TAŞKlRAN Alper süRücü
Hasan Yücel KARA, Mumm BAYRAM, cemil Az, HalIs MAcİT yhan
PEHLlVAN Mustafa AKIN

MEcLis BAŞKAN V.

ToPLANTIDA }iAZIR
BULL NAN ÜYELER

TOPLANTIDA
BULIJNMAYAN ÜYELER

Halil ŞEN, Ayşegül DURAN RKİR, Mehmet ciVEK, Hazaı DENiz
GEZER, Süleyman SARIKAYA, ilker KA.YHAN. Fatma EKiCioĞLU.
Mehmeı SARlKAYA. İbrahim BiNEK_

Komi§yondan Gelen Raporlar-3;

01.08.2022 tarihli Meclis Toplantısında imar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen;

_ Plaııll, Alan|aI İmar YOnetmeliği, Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve İzmiı Büytikşehir
Belediyesi lmar yönetmeliği çerçevesinde izmfu ili, Menderes İlçesi, Gölcüklel Mahallesi sııııdan
iÇerisinde. .700 ada 4 parse|in gtineyinde yapllacak olan trafo alanına ilişkin hazırlanan l/1000 ölçekli
Uy_gulama lrnar Planı değişik]igi teklifinin uygunluğuna dair imar Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy
birliği ile kabultine ilişkin rapoıunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 1ukarıda metni yazılı gündem maddesinin, İmar
Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile karar verildi.

Hasan KARA Hüsey
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