
 
 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI AÇIKLAMA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
HİZMETİN 

TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ) 

GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARLA İLGİLİ ŞİKÂYET VE TALEPLER 

1 Ambalaj atıklarının alınması talebi  

Kâğıt, karton, plastik ve metal kutu gibi 
biriktirilmiş ambalaj atığı olanların araması 
veya bu atıkların toplanması için bölgeye 
dağıtılan büro tipi kutu, ünite ve 
konteynerlerin dolması halinde    

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

3 GÜN 

2 Cam atıklarının alınması talebi  

Cam kumbaralarına konulamayan atıklar veya 
cam kumbaranın olmadığı yerlerde biriktirilmiş 
olan cam şişeler, cam çerçeveler, açık cam 
plakalar vs.   

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

5 GÜN 

3 Cam Kumbaraların boşaltılması  Cam kumbaranın dolması halinde 
Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 

ile yapılan talepler yeterli 
5 GÜN 

4 Pil atıklarının alınması talebi 
İlçe genelinde dağıtılmış olan atık pil kutusu ve 
pil bidonların dolması veya vatandaşın kendi 
imkânları ile biriktirmesi halinde  

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

3 GÜN 

5 Bitkisel atık yağların alınması talebi 

İlçe genelinde (camiler, muhtarlıklar, okullar, 
site yönetimleri vs.) dağıtılmış olan atık yağ 
bidonlarının dolması veya vatandaşın kendi 
imkânları ile en az 5 litrelik pet bidonlarda 
biriktirmesi halinde 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

1 HAFTA 

6 Elektronik atıkların alınması talebi 
Elektronik (küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, 
bilgisayar vs.) atığı olan vatandaşların 
bildirimde bulunması halinde 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

3 GÜN 

7 Ambalaj atığı büro tipi kutu talebi 
Ofis ortamında ki ambalaj atıklarının 
toplanmasında kullanılmakta olup, uygunluk 
durumuna bakılarak gereği yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

5 GÜN 

8 Ambalaj atığı konteyner / ünite talebi 
Ambalaj atıklarının toplanmasında 
kullanılmakta olup, uygunluk durumuna 
bakıldıktan sonra gereği yapılmaktadır.  

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

5 GÜN 

9 Cam kumbara talebi 

Ambalaj atığı kapsamındaki cam atıkların 
toplanmasında kullanılmakta olup, uygunluk 
durumuna bakıldıktan sonra gereği 
yapılmaktadır.  

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

5 GÜN 

10 Atık pil bidon ve kutu talebi 
Atık pillerin toplanmasında kullanılmakta olup, 
uygunluk durumuna bakıldıktan sonra gereği 
yapılmaktadır.   

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

5 GÜN 

11 Bitkisel atık yağ bidon talebi 
Bitkisel atık yağların toplanmasında 
kullanılmakta olup, uygunluk durumuna 
bakıldıktan sonra gereği yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

1 HAFTA 

12 
Geri Dönüşüm konteyner ve Ünitelerinin tamir 
ve bakımlarının yapılması 

Hasar görmüş veya bakım gerektirenlerinin 
gereği mobil tamir ekibince sahada 
yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

5 GÜN 



ÇEVREYLE İLGİLİ ŞİKÂYET VE TALEPLER 

13 Genel süpürme / Mıntıka temizliği yapılması 

İlçe genelinde ki kapalı siteler ve özel alanların 
dışında kalan yerler ile alakalı gelen taleplerin 
uygunluk durumuna bakılarak gerekli çalışma 
yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli (uygunluk 

durumuna göre) 
4 SAAT 

14 Yıkama ve fıskiye yapılması 

İlçe genelinde ki kapalı siteler ve özel alanların 
dışında kalan yerler ile alakalı gelen taleplerin 
uygunluk durumuna bakılarak gerekli çalışma 
yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

8 SAAT 

15 
Çöplerin alınması (Evsel ve evsel nitelikli 
endüstriyel atıklar) 

İlçemizde bu atıklar bazı istisnaların dışında 
(Pazar günü bazı siteler ile Sanayi siteleri hariç) 
günlük toplanmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

4 SAAT 

16  Semt pazarlarının yıkanması ve temizlenmesi  
Semt pazarının kapanması ve tahtaların 
toplanmasından sonra ekiplerimiz gerekli 
temizlik ve yıkama işlemini yapmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

4 SAAT 

17 Kurban atıklarının alınması 
Çöp konteynerleri dışında çevreye gelişi güzel 
atılan kurban atıkları toplanmaktadır.    

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

1 GÜN 

18 Görüntü kirliliğinin giderilmesi  
Duvarlara yazılan uygunsuz yazıların silinmesi 
ve çeşitli yerlere yapıştırılan afişlerin sökülmesi 
tarafımızca yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 

19 
Cami avlusu ve bahçesinin yıkanması / 
temizlenmesi 

Her hafta Perşembe veya Cuma günü camilerin 
çevresi ve bahçelerinin temizliği uygunluk 
durumuna göre yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 

20 
Resmi okullar ile kurumların avlusu ve 
bahçesinin yıkanması / temizlenmesi 

Her hafta Cumartesi veya Pazar günü resmi 
okulların bahçe temizliği uygunluk durumuna 
göre yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 

21 Çöp konteynerlerinin yıkanması 
3 adet çöp konteyneri yıkama aracı ile Pazar 
günü hariç günlük ortalama 130 adet çöp 
konteyneri program dâhilinde yıkanmaktadır.  

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 

22 
Çöp konteynerlerinin tamir ve bakımının 
yapılması 

Hasar gören veya bakım gerektiren 
konteynerlerin gereği mobil tamir ekibince 
sahada yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 

23 Çöp konteyner talebi 

Konut sayısı 50 nin üzerindeki yeni konut 
projeleri ile yönetimi olan kapalı sitelerden 
gelen talepler hariç, konteyner talepleri yerinin 
uygunluk durumuna göre gereği yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GUN 

24 
Çöp konteynerinin kaldırılması / yer değişikliği 
talebi 

Uygunluğu yerinde yapılan inceleme 
neticesinde belirlenmektedir. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GUN 

25 Molozların alınması talebi 

Çuvallı olması ve aracın alabileceği uygun bir 
noktaya çıkartılması gerekmekte olup, 
Belediye Meclisince Belirlenen ücret tarifesine 
göre çuval başı 2018/3,00 TL 2019 yılı için 
öngörülen 3,50 TL olan ücretin peşin para 
makbuzu veya Belediye veznelerinden tahsil 
edilmesi halinde alınmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

 

3 GÜN 

26 Kullanılmış atık eşyaların kaldırılması talebi  

Bu eşyaların çöp konteyneri yanlarına veya 
aracın yanaşabileceği uygun noktalara 
bırakılması halinde kaldırılmaktadır. Bu atıklar 
bina içerisinden alınmamaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 

27 
Kullanılabilecek eşyaların alınması talebi 
(ihtiyaç sahipleri için) 

Bu eşyaların kullanılabilecek durumda olup 
olmadığına yerinde bakıldıktan sonra karar 
verilecek ve uygunsa bina içerisinden de 
alınabilir.  

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

2 GÜN 



28 
Katı atık toplama ve taşıma sözleşmesi 
yapılması talebi 

İlgilinin talebi üzerine yerinde yapılan kontrol 
neticesinde yapılmaktadır.  

Dilekçe ile müracaat edilmesi 
gerekmektedir. 

2 GÜN 

29 
Doğal afet sonrası zarar gören malzemelerin 
alınması (sel, yangın, deprem)  

Çöp konteyner yanı veya yol üzerinde uygun 
noktaya bırakılması halinde alınmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli 

1 GÜN 

30 Sel baskını sonrası temizlik çalışması  
Duruma göre diğer Müdürlüklerle koordineli 
bir şekilde çalışılacaktır. (bina içi temizlik hariç) 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli. 

2 GÜN 

31 Karla mücadele çalışması  

Duruma göre diğer Müdürlüklerle koordineli 
bir şekilde çalışılacaktır. Yol ve site içleri hariç 
yaya kaldırımları ve kamusal alanlarda ki 
merdivenlerin karları ve buzlanmasıyla ilgili 
çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli. 

2 GÜN 

SÜREÇ TAKİBİ 

32 Hizmetler hakkında Bilgi 
Birim yöneticilerimizden gerekli bilgiler 
alınabilir. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli. 

1 GÜN 

33 Başvuru durumu hakkında Bilgi Çözüm ortağı gerekli bilgileri vermektedir. 
Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 

ile yapılan talepler yeterli. 
1 GÜN 

34 Diğer (Çevre Koruma ve Kontrol)  
Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 

ile yapılan talepler yeterli. 
1 GÜN 

35 Teşekkür (Çevre Koruma ve Kontrol)  
Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 

ile yapılan talepler yeterli. 
1 GÜN 

36 Şikâyet / ihbar (Çevre Koruma ve Kontrol)  Birim yöneticilerimize gerekli bilgiler 
verilmektedir. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli. 

1 GÜN 

37 Personel şikâyeti (Çevre Koruma ve Kontrol)  Birim yöneticilerimize gerekli bilgiler 
verilmektedir. 

Belge istenmiyor. Telefon veya e-mail 
ile yapılan talepler yeterli. 

1 GÜN 

  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen süre dâhilinde 
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat veya ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:                                                                                                     
İsim                  : Hacı Dursun AĞAÇ                                                               İsim                : Hasan Basri GÜL  
Unvan              : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü                                   Unvan            : Belediye Başkan Yardımcısı 
Adres               : Başakşehir Mah. Mecidiye Cad. Belediye Ek Hiz.           Adres             : Başak Mah. 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3      
                            Binaları Başakşehir / İSTANBUL                                                                  Başakşehir / İSTANBUL 
Tel                    : 444 0 669                                                                  Tel                  : 444 0 669 
Fax                   : 0212 692 5588                                                                      Fax                 : 0212 692 5588 
E-Posta            : hdursun.agac@basaksehir.bel.tr                                      E-Posta         : hasan.gul@basaksehir.bel.tr 
 
 
 
 
 
 


