ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Kapsam,Hukuki Dayanak,Tanımlar
Amaç
Madde 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma
usul ve esasları bu yönetmelikte belirtilmiştir.
Kapsam
Madde 2:-Bu yönetmelik; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işlevini,faaliyet
alanlarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile işyerlerinin yasal
mevzuat hükümleri çerçevesinde denetlenmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması hakkında yasa
ile belediyelerin yetki alanlarında kalan işyerlerinde kontrollerin yapılmasına ilişkin esasları
kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3:-Bu Yönetmelik
·
1596 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
·
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
.
6360 sayılı On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle bazı
Kanun ve Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
·
5393 sayılı Belediye Kanunu
·
2872 sayılı Çevre Kanunu
·
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
·
5237 sayılı Ceza Kanunun Çevreye İlişkin Hükümleri
.
5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu
.
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
.
Atık Yağların kontrolü yönetmenliği
.
Bitkisel atık Yağların kontrolü yönetmenliği
.
Hayvanların Korunmasına Dair uygulama Yönetmenliği
Tanımlar
Madde 4:-Bu yönetmelikte geçen;
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünü
Müdür: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü
Şef : Çevre koruma ve Kontrol Şefini
Memur:Çevre Koruma ve Kontrol Memuru
İşçi : Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü işçi personeli ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
İdari Yapılanma, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
İdari Yapılanma

Madde 5:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Yönetim Basamakları aşağıdaki gibidir.
a-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
b-İdari Birim
c-ilaçlama Birimi
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri
Madde 6: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:
a) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve
araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Müdürlüğe havale edilen plan, proje, etüt, araştırma ve incelemelerin
standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol etmek, gerekli görülenlerin
uygulanmasını sağlamak,
c) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan
ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin,
binaların vs. denetimini yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden
olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
ç) Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nda ilgili
mevzuatlara göre hizmet vermek, geliştirmek ve gerekli analizl eri yapmak,
d) Bitkisel atık yağların Bakanlıktan lisanslı kuruluşlar ile sözleşme yapılarak
toplanmasını sağlamak amacı ile; gerekli denetimleri yapmak, yasal işlem uygulamak,
bitkisel atık yağlar ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
e) Atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve mevzuata uygun olarak
kontrol edilmesi denetlenmesi ve izlenmesini sağlamak,
f) Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara
ulaşabilmemiz için; ısınma, ulaşım ve üretim kaynaklı hava kirliliği konularında
gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
g) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğinin
giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık, gerekli hallerde ilgili
kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içerisinde gerekli çalışmaları yapmak,
ğ) Çevre ilaçlaması yapmak veya yaptırmak
h)Mevzuatların verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
k) Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek,
l) Sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre lisansı almış geri kazanım
tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını
sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme yapmayanlara
gerekli cezai işlemi uygulamakla
m)Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dahilinde
çevre ilaçlaması yapmak
n)Hayvanların Korunmasına dair uygulama yönetmenliğinin verdiği yetkiler
sorumluğunda geçici hayvan barınağının ve sokak hayvanlarının bakımı ve kısırlık
ameliyatlarının yapmak veya yapılmasını sağlamak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Yetki Ve Sorumlulukları:
Madde 7:Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,
657 sayılı D.M.K hükümlerine istinaden belediye başkanınca atanır. Müdürlüğünün
yönetiminden ve personelin bu yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından

sorumludur. Başkanına bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve ilgili yönetmeliklerin yetki ve
sorumlulukları kapsamında bu yönetmelikte belirtilen görevlerle ve ilgili mevzuatların
belediyelere verdiği görevlerin ifasını ifade eder.
Görevleri;
Belediye meclis toplantılarına katılmak,
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek,
Gayri sıhhi müesseseleri ve çevreye zarar veren işyerlerini denetlemek,
Personel haftalık çalışma programını yapmak,
Birimlerle, haftalık olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları
yapmak,
Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla gelen ve kayda girmiş evrakların ilgili birime
havalesini yapmak,
Birimler arası koordinasyonu sağlamak,
İdari Birimi :
Madde 8: Evrak Kayıt Birimi:
Bir büro görevlisinden oluşur .
Görevleri;
Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla gelen tüm yazışma ve dosyaları kayda almak,
tasniflemek,
Müdürlükten gönderilecek tüm yazışmaları kayda almak, Yazı İşleri Müdürlüğüne
nakledilmesini sağlamak,
Başkanlık Makamı’na ve Encümen’e gidecek yazıları göndermek ve sonuçlanan
yazıların takibini yaparak Müdürlüğe getirmek,
Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek,
Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve Müdürlük içi yönlendirmek,
Müdürlükler arası, Müdürlüklerle firma ve şahıslar arası, Müdürlükler ve resmi
kurumlar arası yazışmaların yazılarını yazmak, yazıların kayda alınması için evrak kayda
yönlendirilmesini sağlamak, tasniflemek ve arşivlemek.
Çevre İlaçlama Birimi
Madde 09: çevre ilaçlama birimi:
1 çavuş ve işçi personellerden oluşur. oluşur.
Görevleri;
- Çevre ilaçlaması yapmak
-şikayetleri değerlendirmek
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük,Yürütme
Madde 12:Bu yönetmelik Polatlı Belediyesi Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13: Bu yönetmelik hükümlerini Polatlı Belediye Başkanı yürütür.

