T.C.
OSMANİYE BELEDİYESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
GERİ DÖNÜŞÜM, SIFIR ATIK, GENEL ÇEVRE TEMİZLİĞİ,
SU TASARRUFU VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ İÇİN GÖNÜLLÜ
KATILIM ESASLARI YÖNERGESİ
1- Yönergenin Konusu ve Amacı:
Bu yönerge, Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce
sürdürülen, Geri Dönüşüm, Sıfır Atık, Genel Çevre Temizliği, Su Tasarrufu ve
Ağaçlandırma Faaliyetleri için gönüllülük esaslarını belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
2- Yönergenin Hukuki Dayanakları ve Sorumluluk:
Bu Yönerge, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 65 inci ve
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 inci maddelerine dayanılarak
Hazırlanan ve 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren “ İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Yönetmeliği” kapsamında hazırlanmıştır.
Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, ilgili il özel idaresi
ve belediye aittir. Bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar il özel idaresi ve
belediye ile gönüllüler arasında yapılacak protokol çerçevesinde düzenlenir.
Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili gerekli tedbirler, ilgili il özel idaresi
ve belediye tarafından alınır.
3- Çalışma Alanları ve Faaliyetler :
a) Bu yönergede ifade eden çalışma alanları, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık, Genel
Çevre Temizliği ve Ağaçlandırma Faaliyetlerine yönelik hizmet ve projeleri
kapsamaktadır.
b) Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık projelerinde, eğitim ve uygulama safhaları Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koordine edilecektir.
c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün koordinasyonunda olmak kaydı ile
Genel Çevre Temizliği konularında Osmaniye Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü, Ağaçlandırma Faaliyetleri için Osmaniye Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ve Su Tasarrufu konularında Osmaniye Belediyesi Su ve Kanalizasyon
Müdürlükleri tarafından gönüllü katılım işlemleri yürütülecektir.
4- Ortak çalışma ve İşbirliği
Yönergeye uygum olarak Belediye, kendi özel kanunlarına uygun olarak aralarında
yapacakları protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel
yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.

5- Çalışma usul ve esasları
Çalışma alanlarına ilişkin detayları belediyece tespit edilmek şartı ile
a) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri çalışacakları
alanları belirtmek sureti ile ilgili belediyeye müracaat ederler.
b) Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dâhilinde
sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde
çalışırlar.
c) Gönüllü çalışacaklara kimlik kartı düzenlenir.
d) Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması halinde gönüllülük
ilişkisi sona erer, verilen kimlik kartları geri alınır.
e) Belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekân
sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir.
f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.
6- Gönüllülerde aranacak özellikler:
a) Reşit olması veya reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren küçükler yasal
temsilcisinin iznini almış olması,
b) Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
c) Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
d) Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış
sağlık raporunun bulunması,
e) Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla
mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması, gerekir.
7- Bu yönerge 2 ( iki) sayfa ve 8 Madde’den ibaret olup Belediye Başkanının onayına
müteakiben yayınlanarak yürürlüğe girer
8- Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

