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Tarih ve No 27.05.2014  /  637 

Konusu Çevre Denetim Birimi Kurulması ve Yönetmeliğe ilave yapılması. 

               K  A  R  A  R : 

            Başkan, Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarihli ve 11 numaralı kararı ile Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü kaldırılmış olup, 20 numaralı kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Temizlik 

İşleri Müdürlüğüne bağlanmış olup, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çevre Denetim Birimi 

Kurulması ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ek madde 

konulmasına ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarihli ve 11 numaralı kararı ile 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kaldırılmış olup, 20 numaralı kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol 

İşleri Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.05.2014 tarihli ve 51148829- 249 Sayılı yetki devri konulu 

yazısında “Çevre Denetim Biriminin bulunması gerekmektedir.” Denilmekte olup, Temizlik İşleri 

Müdürlüğünde Çevre Denetim Birimi Kurulması ile; Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma 

Esasları Yönetmeliğinin 11. Maddesine ilave olarak; 

 

             Çevre Denetim Birimi Görev ve Çalışma Esasları 
 

a) İl sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını 

sağlar. 

 

b) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm 

denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini 

yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak. 

 

 

c) Bitkisel atık yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan 

firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama 

verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle 

sözleşme yapmalarını sağlar. 

 

d)  Belediye sınırları içindeki alanlarda yakma tesisleri ve satışa sunulan yakıtların denetimini 

yapmak. 

 

 

e) Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını 

sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 

 

 

 



 

f)  Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere 

destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak. 

 

g) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak. 

 

h) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak 

verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 

 

i) İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin 

değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek. 

 

j) Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak. 

 

k) Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, 

yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek. 

 

l) Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar 

vererek önerileri dinlemek. 

 

m) Yürürlükte bulunan Kanun, Tüzük, Yönetmelikler doğrultusunda hareket ederek yapılan 

değişikliklere uyum sağlamak ve mevzuatlara uygun hareket etmek. 

 

n) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla 

ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler 

konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak. 

Şeklinde ilave edilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı   Katip                 Katip 

Muzaffer KÜLCÜ                             Süreyya DAŞCI COŞGUNSU           Erdem Burak BAKIRCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


