
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 

Kuruluş 

 

MADDE 13.1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen 

görevlerin ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediye Meclisinin 07.05.2014   tarih ve 2014/37 

sayılı kararı ile  kurulmuştur. 

 

Tanımlar 

 

MADDE 13.2. Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir. 

 

Müdürlük : Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

 

Müdür : Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 

 

Çalışma İlkeleri : 

 

MADDE 13.3. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı 

gibidir. 

 

13.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı 

ilkelere uygun hareket etmek. 

 

13.3.2. Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak. 

 

13.3.3. Çevreyi koruma bilincini yükseltici çalışmalar yaparak herkese yaşanabilir ve 

sürekliliği olan kaliteli kent hayatı sağlamak. 

 

Personel Yapısı 



 

MADDE 13.4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro 

Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli 

personelden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

Organizasyon Yapısı 

 

MADDE 14.5. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye 

Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına 

bağlı olarak çalışır. 

 

Müdürlük bünyesindeki; Çevre Denetim Bürosu, Kentsel Çevre Düzenleme Bürosu, Enerji 

Verimliliği Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur oluşur.  

 

Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye 

Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. 

 

Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir. 

 

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün Görevleri 

 

MADDE 13.6. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

13.6.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu ve Yönetmelikleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararları,  ilgili Bakanlıklar, Belediye Meclis ve Encümen 

Kararları ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda verilen görev ve yetki 

çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirmek. 

13.6.2. Çevre bilincini yükseltici eğitim çalışmaları ve yayınlar yapmak. 

13.6.3 Çevrenin korunması, 1iyileştirilmesi konularında plan, proje, etüd, inceleme ve 

araştırma yapmak ve yaptırmak. 

13.6.4. Çevreye rahatsızlık veren görüntü, koku vb. kirliliklerin kaldırılması veya mevzuatın 

öngördüğü değerlere çekilmesi için stratejiler belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak. 

13.6.5. Gürültü kirliliği oluşturan her türlü faaliyetin  “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi 

ve Yönetimi Yönetmeliği “ kapsamında değerlendirilmesini, gürültünün kontrol altına 

alınmasını ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak. 

13.6.6. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü yapmak; çevre ve insan 

sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için planlama yapmak, ilgili birimler arasında 

koordinasyonu sağlamak, gerekli izinleri vermek ve gerekli cezai işlemlerin 

uygulanmasını sağlamak, 

13.6.7. Ambalaj Atıklarının ve Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının toplanması, 

taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak; 

yapılan projelere katkıda bulunmak. 



13.6.8. Bitkisel atık yağların ve atık pil ve akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve 

bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

13.6.9. Ömrünü tamamlamış araç lastikler konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle 

işbirliği yapmak. 

13.6.10. Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği 

yapmak. 

13.6.11. Çevre ile ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek, gerekli iş ve işlemleri 

yapmak, 

13.6.12.  Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda 

görüş bildirmek, gerektiğinde talep beklenmeksizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere 

sunmak. 

13.6.14. Çevre ile ilgili bilgileri toplamak ve bilgisayar ortamında arşiv oluşturmak. 

13.6.15. Sürekli ve dengeli kentsel gelişme için çeşitli nedenlerle bozulmuş olan çevre 

koşullarının restore ve rehabilite edilebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 

13.6.16. Çevresel sorunlarla ilgili olarak belediye birimleri, diğer belediyeler, kamu 

kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm koşullarını oluşturmak; akademik ve 

araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

13.6.17. Çevre bilincine yönelik olarak belediyede hizmet içi eğitim çalışmaları 

düzenlemek, 

13.6.18. Belediye sınırları içinde, imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış ve 

mülkiyet sorunu çözülmüş alanların, mülkiyeti Belediyeye ait alanların amacına uygun 

olarak çocuk oyun parkı, park, spor sahası, mahalle parkı düzenlemelerini planlamak ve 

peyzaj çalışmalarını projelendirmek, projeleri uygulamak veya uygulatmak. 

13.6.19. İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak denetimlere katılım sağlamak. 

13.6.20. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

a. Ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları 

uygulamaya koymak.  

b. Ambalaj atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri 

almak. 

c. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. 

d. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipmanı, 

poşetleri, kumbaraları usulünce temin ederek gerekli yerlere koymak, bilgilendirme veya 

yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak. 

e. Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde 

toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, okullarla, eğitim 

kuruluşlarıyla, hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, spor salonlarıyla, stadyumlarla, mağaza – 

market - süpermarket -hipermarket ve benzeri iş yerleriyle, iş merkezleriyle, alışveriş 

merkezleriyle, otellerle, lokantalarla, büfelerle, otobüs-minibüs ve taksi duraklarıyla, metro 

istasyonlarıyla işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal 

işlemlerin uygulanmasını sağlamak. 

 

13.6.21. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, pil ve 

akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

 

a. Pil ve akümülatör atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları 

uygulamaya koymak. 



b. Pil ve akümülatör atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik 

tedbirleri almak.  

c. Pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik 

işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları 

desteklemek.  

d. Pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü 

ekipmanı, poşetleri, kumbaraları usulünce temin ederek gerekli yerlere koymak, 

bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak 

veya astırmak.  

e. Pil ve akümülatör atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin 

istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, 

okullarla, eğitim kuruluşlarıyla, hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, iş merkezleriyle, alışveriş 

merkezleriyle, otellerle, otobüs-minibüs ve taksi duraklarıyla, elektronik aletlerin tamir ve 

bakım servisleriyle, araç tamir ve bakım servisleriyle, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını 

yapan işletmelerle, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerle işbirliği 

yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını 

sağlamak. 

 

13.6.22. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, 

elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

a. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, 

bu planları uygulamaya koymak. 

b. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına 

yönelik tedbirleri almak.  

c. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda 

ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları 

desteklemek.  

d. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her 

türlü bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere 

asmak veya astırmak.  

e. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve  

belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site 

yönetimleriyle, okullarla, eğitim kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, iş 

merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, otellerle, elektrikli ve elektronik aletlerin tamir 

ve bakım servisleriyle, elektrikli ve elektronik eşyaların dağıtımını ve satışını yapan 

işletmelerle işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen 

yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.  

 

13.6.23. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak;atık motor yağları, atık 

şanzıman ve diferansiyel yağları,atık gres ve hidrolik sistem yağları, atık trafo yağları, atık 

türbin ve kompresör yağları ile diğer endüstriyel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını 

sağlamak. Bunun için;  

a. Yağ atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya 

koymak.  

b. Yağ atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri  

almak.  

c. Yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. 

d. Yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya 

yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak. 



e. Yağ atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde 

toplama sistemine verilmesi konusunda; resmi kurum ve kuruluşlarla, elektrik ve 

doğalgaz  dağıtım kuruluşlarıyla, şantiyelerle, atık yağ üreten sanayi kuruluşlarıyla, 

araç tamir ve bakım servisleriyle, akaryakıt istasyonlarıyla işbirliği yapmak, aykırı 

hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını 

sağlamak. 

 

13.6.24. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, bitkisel yağ atıklarının 

kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için; 

a. Bitkisel yağ atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları 

uygulamaya koymak. 

b. Bitkisel yağ atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik 

tedbirleri almak. 

c. Bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler 

veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.  

d. Bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü 

bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak 

veya astırmak. 

e. Bitkisel yağ atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği  

şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, 

yemekhanesi bulunan kurum ve kuruluşlarla, okullarla, yurtlarla, eğitim kuruluşlarıyla, 

hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, otellerle, yemek fabrikalarıyla, lokantalarla, 

pastanelerle ve benzeri tesislerle işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında 

mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak. 

 

13.6.25. Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak; enfeksiyöz atıklar, patolojik 

atıklar, kesici ve delici atıklar gibi tıbbi atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. 

Bunun için; 

a. Tıbbi atıklar yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya 

koymak. 

b. Tıbbi atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri 

almak. 

c. Tıbbi atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya 

yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. 

d. Tıbbi atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya 

yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak. 

e. Tıbbi atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde 

toplama sistemine verilmesi konusunda; hastanelerle ve diğer sağlık kuruluşlarıyla, 

huzurevleriyle, askeri birliklerle, sosyal hizmet kuruluşlarıyla doğrudan işbirliği 

yapmak; okullarla ve diğer eğitim kuruluşlarıyla dolaylı olarak işbirliği yapmak, aykırı 

hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını 

sağlamak. 

 

13.6.26. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak; 

a. ÖTL atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri 

almak. 

b. ÖTL atıkları için geçici depolama alanlarının oluşturulması için gerekli çalışmaları 

yapmak. 

c. Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemek. 

d. ÖTL atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler 



veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. 

e. ÖTL atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme 

veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya 

astırmak. 

f. ÖTL atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde 

toplama sistemine verilmesi konusunda; resmi kurum ve kuruluşlarla, şantiyelerle, 

nakliye şirketleriyle, lastik değişimi yapan işyerleriyle, askeri birliklerle işbirliği 

yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin 

uygulanmasını sağlamak. 

 

13.6.27. Buzdolabı, çamaşır makinesi, dolap, yatak, masa, sandalye, koltuk ve kanape gibi 

evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan iri hacimli katı atıkların 

ortadan kaldırılmasını sağlamak ve iri katı atık sahipleri hakkında mevzuatta öngörülen yasal 

işlemleri yapılmasını sağlamak. 

 

13.6.28. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün 

Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” 

başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek. 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Görevleri 

 

MADDE 13.7. Çevre Koruma Kontrol Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

13.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün 

Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” 

başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek. 

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Yetkileri 

 

MADDE 13.8. Çevre Koruma Kontrol Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

13.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan 

Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler. 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Sorumlulukları 

 

MADDE 13.9. Çevre Koruma Kontrol Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

13.9.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan 

Bütün Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine 

getirmek. 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları 

 

MADDE 13.10. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler 

çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda 

belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. 

 

a. 2872 Sayılı Çevre Kanunu. 



b. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun. 

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

d. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

e. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu. 

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 

h. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

i. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

j. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

k. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 

l. 4857 sayılı İş Kanunu, 

m. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  

n. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

o. 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

ö. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat 

 

 

 

 

 


