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 TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

 

MADDE 1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2018 tarih ve 636 sayılı kararı ile 

yürürlüğe konulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) ve (d) bentleri yönetmelikten çıkartılmış olup, (b) bendi de aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

‘‘b) Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’’ 

 

MADDE 2-  Aynı yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f), (g) ve (ğ) bentleri yönetmelikten 

çıkartılmıştır. 

 

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile (j), (k) ve (m) 

bentleri aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir: 

‘‘ (1) Atık yönetimi ve işletmeler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır;’’ 

 ‘‘ j) Atık yönetimi ve işletmeler şube müdürlüğü bünyesinde bulunan makine, ekipman, 

araç, bina ve tesislerin bakım, onarım, tamir, yenileme, hurdaya ayırma, araçlara ait iş ve 

işlemlerini yürütmek, 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan taşınır mal 

yönetmeliği yükümlülüklerini sağlamak,’’ 

 ‘‘k) Milli-dini bayramlar, açılış - kapanış törenleri, konser, etkinlik, temel atma ve 

karşılama faaliyetlerinde atık yönetimi ve işletmeler şube müdürlüğünden talep edilen 

çalışmaların yapılmasını sağlamak/sağlatmak,’’ 

 ‘‘m) Atık yönetimi ve işletmeler şube müdürlüğüne ait müdürlük ve ambar ihtiyaçlarını 

belirlemek ve ihtiyaçların teminini sağlamak,’’ 

  

 MADDE 4- Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesi yönetmelikten çıkartılmıştır. 

 

 MADDE 5- Aynı yönetmeliğin 12/A- (EK MADDE: Büyükşehir Belediye Meclisi-

13/7/2018-636) maddesi yönetmelikten çıkartılmıştır. 

  

MADDE 6- Aynı yönetmeliği 15 inci maddesinin (c) ve (d)  bentleri aşağıda belirtildiği 

şekilde değiştirilmiştir: 

‘‘c) Disiplin Amiri olarak personele mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme 

yetkisini kullanmak,’’ 
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 ‘‘d) Emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde rapor 

düzenlemek, mazeretine binaen mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi 

personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,’’ 

 

MADDE 7- Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince kabulünün 

ardından ilan tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen yönetmeliğin;  

Tarihi Sayısı Revizyon N. 

27.11.2008 585 R.00 

12.04.2010 153 R.01 

08.05.2012 264 R.02 

09.02.2015 104 R.03 

07.11.2016 1179 R.04 

06.03.2017 199 R.05 

08.05.2017 371 R.06 

13/07/2018 636 R.07 

.05/R.07/1.1 


