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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  ve  Kapsam  

MADDE 1 

Bu Yönetmeliğin amacı; Buca  Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-

lüğü’nün Kuruluş, Görev Yetki ve Çalışma Esaslarını belirlenmesidir. Bu Yönetmelik, Buca  Bele-

diye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumlulukları 

ile Çalışma Usul ve Esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 15/b , 18/m, ve 48. maddesi ile ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 

Bu yönetmelikte geçen; 

a)Belediye:   Buca Belediyesini 

b)Başkan:   Buca  Belediye Başkanını 

c)Başkanlık:   Buca  Belediye Başkanlığını 

ç)Başkan Yardımcısı:  Buca  Belediye Başkan yardımcısını 

d)Belediye Meclisi:  Buca  Belediyesi Meclisini 

e)Belediye Encümeni: Buca Belediyesi Encümenini 

f)Müdürlük:   Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü 

g)Müdür:   Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü 

ğ)Birim Sorumlusu: Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Birim 

                                   Sorumlusunu 

h)Birim:  Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Birimlerini 

ı)Müdürlük Personeli:Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli 

        çalışanları ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat  

 

Kuruluş ve Teşkilat  

MADDE 4 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 07.08.2009 Tarih ve 106 Sayılı Meclis Kararı ile ihdas 

edilmiştir. Müdürlük 18.03.2010 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlük,  Müdür, Birim Sorumlusu, 3 birimden oluşmaktadır. 

Birimler; 

a)Yazı İşleri Birimi 

b)Denetim Birimi 

c)Atık Yönetimi Birimi 
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Diğer Birimlerle İlişkiler  

                    MADDE 5 

                   Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli 

olarak çalışır.  

 

Bağlılık 

MADDE 6 

Müdürlük, Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan 

Yardımcısına bağlı olarak çalışır.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün görevi 

MADDE 7 

a)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri, İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararları, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye 

Meclis ve Encümen Kararları ve  diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak. 

b)Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlen-

dirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek, 

c)Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iş-

birliği ve koordinasyon sağlamak, 

ç)Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini 

izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, 

çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, 

d)Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler ko-

nusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek  ve kanuni yet-

kileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

e)İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlen-

dirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak. 

f)Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi 

temsil etmek. 

g)Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri be-

lirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yar-

dımcı olmak, 

ğ)Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları ince-

lemek ve arşivlemek. 

h)Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazır-

layıp, yürütmek. 

ı)Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, 

iş ve işlemleri yürütmek. 

i)Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası gibi...) belediye adına ilgili ku-

rumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak. 

j)Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’, Atık bitkisel 

yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği", Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin 

Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, 

taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları 

yapmak. 
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Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 8 
a)Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı 

ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzu-

at  hükümlerine uygun olarak yerine getirir. 

 b)Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder. 

c)5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir. 

ç)Müdürlüğün sevk ve yönetiminden yetkili, sorumlu kişidir. 

d)Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir. 

e)Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı 

sağlar, Başkanlık Makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda bütün yasal mevzuat hüküm-

leri doğrultusunda  çalışma ve uygulamaları yapar. 

f)Belediyenin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ar-ge konularında ilgili Müdür-

lükler ve Başkanlık Makamıyla koordineli olarak çalışmalar yapar. 

g)Kendisinin ile personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere 

eğitim planlamasını yapar, 

ğ)Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı 

olmaya teşvik eder. 

h)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, 

çalışmaları değerlendirir. 

ı)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutul-

masını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu 

konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. 

i)Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. 

j)Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar, varsa 

ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur. 

k)Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-

sını sağlar. 

l)Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 

m)Yokluğunda Belediye Başkanının onayacağı bir kişi müdüre vekalet eder. Vekil, müdürün 

tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.  

 

Birim Sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9 

Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı dahilinde;  kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, 

Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin 

mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam 

yetkili ve sorumlu kişidir. Birim Sorumlusu, Müdürlük Makamı’na bağlı olarak aşağıdaki iş ve 

işlemleri yerine getirir. 

a)Müdürlükte çalışan personelin devamlılığını takip etmek. Personelin düzenli çalışmasını 

denetleyerek disiplini sağlamak. 

b)Müdürlüğe gelen evrakların havalesini yapmak, yazışmaları takip etmen, havale edilen 

evrakların yasal sürelerinin takibini oluşturmak, gerekli tekitleri yerine getirmek. 

c)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun 

görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak. 

ç)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak. 

d)Müdür tarafından verilen mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

e)Evrakların arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek. 

f)Birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. 

g)Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlar. 
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ğ)Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde 

bitirilmesini sağlar. 

h)Gerektiğinde Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve 

koordinasyonu sağlar. 

ı)Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve 

elemanlar arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir. 

i)Belediye Başkanlığı’nca aksi atama olmadığı sürece Müdür olmadığı zamanlarda müdür 

vekili olarak görev yapar. 

 

Birimlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10 

Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı gö-

zetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli ev-

rakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini gerçekleştir-

meden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. Uygulamalarda 

adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Yazı İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Müdürlük Makamına karşı sorumlu olup şefe bağlı olarak aşağıdaki iş ve işlemleri yerine 

getirir. 

a)Gelen evrakları kayda alarak sevkleri için Birim Sorumlusuna sümenle teslim eder, sevk 

işlemlerinden sonra İlgililere zimmetle evrakları teslim eder. 

b)Değerlendirilen evrakların yazışmalarını yaparak onay ve kontrolü için birim sorumlusuna 

teslim eder. 

c)Gelen giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin Belediye için oluşturulan genel 

evrak programıyla bilgisayarda kaydını yapar. 

ç)Gelen tüm evrakların önceki evraklar ve dosyalar ile bağlantısını kurulmasını sağlar. 

d)İşlemi tamamlanmış evrakların Müdürlüğümüzde kalacak nüshasını dosyalar, diğer 

nüshasının dağıtımını yapar. 

e)Başkan ve Başkan yardımcısına imzaya gidecek evrakların takibini yapar. 

f)İşlemi tamamlanmış evrakların dosyalanması, arşivlenen evrak ve dosyaların daima düzen-

li tutulması ve korunması için gerekli önlemleri alır. 

g)Yıl sonunda dosyaların tasviyesini sağlayarak, klasörlerin arşive kaldırılması, takibinin 

yapılmasını sağlar. 

ğ)Müdürlükte çalışan tüm personelin rapor, izin, puantaj, arazi tazminat vb. işlemlerin dü-

zenler, takip eder. 

h)Personelin özlük  hakları (idari ve mali) ile ilgili çalışmaları yapar. 

ı)Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve kırtasiye malzemelerin tespitinin yapılarak gerekli 

yazışmaları yapar. 

i)Müdürlüğün yıllık gelir gider bütçesini ve ücret tarifesini hazırlar. 

j)Müdürlüğümüze ait stratejik plan ve performans tabloların hazırlar, birimlerin koordinas-

yonu ile tabloların düzenli bir şekilde ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlar. 

k)İç Kontrol Eylem Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin raporların tabloların hazırlar 

ve düzenler. 

l)Müdürlüğün yıllık çalışma raporunun hazırlanmasının diğer birimlerle koordinasyonun 

sağlar. 

m)Günlük ve haftalık raporlarını hazırlayarak gönderilmesini sağlar. 

n)Müdürlüğümüzce düzenlenen etkinliklere ait bilgi, belge ve fotoğrafların Basın Yayın 

Müdürlüğü’ ne bildirir. 
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o)Çevre Komisyonu sekretaryasını yapar. 

ö)Müdürlüğe ait etkinliklerde programın sekretaryasını yapar. 

p)Basında yayınlanan etkinliklerin kayıtlarını tutar. 

r)Probelden gelen şikayetlerin takibini yaparak İlgili birime aktararak ve cevaplandırır. 

 

Denetim Birimi görev ve yetki sorumlulukları 

Denetim Birimi,  Müdürlük Makamına karşı sorumlu olup şefe bağlı olarak aşağıdaki iş ve 

işlemleri yerine getirir. 

a)Müdürlüğümüze dilekçe, telefon, internet aracılığı ile gelen tüm şikayetleri değerlendirir. 

b)Gelen şikayetlerin yerinde kontrolünü yapar, şikayet konusuna uygun işlem tahsis eder. 

Süre verilen şikayetler süre sonunda tekrar kontrolünü yapar. 

c)İlçemizde bulunan boş arsa arazi gibi yerlerin temizlenmesi ve ilaçlanması taleplerinin il-

gili Kurumlara iletir ve takibini sağlar. 

ç)Yetki devri yapılmayan şikayete konu olan, görüntü, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği, 

kokuya sebep olan emisyon gibi konularda şikayetin yerinde denetimi yapılarak İlgili Kuruma 

yazılı olarak bildirir. 

d)Yetki devri yapılmayan şikayete konu olan gürültüye sebep olan konularda, şikayeti İlgi 

Kuruma aktarılması için gerekli yazışmaları yapar. 

 

Atık Yönetimi Biriminin görev ve sorumlulukları 

Atık Yönetimi Birimi, Müdürlük Makamına karşı sorumlu olup şefe bağlı olarak aşağıdaki iş 

ve işlemleri yerine getirir. 

a)Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri ka-

zanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

b)Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun ola-

rak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, 

geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar. 

c)Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ ne uygun olarak kay-

nağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri 

kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar. 

ç)Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak kay-

nağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri 

kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar. 

d)Çevre envanteri oluşturur, çevre istatistikleri tutar, çalışma konuları ile ilgili seminer, pa-

nel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde Belediyeyi temsil eder. 

e)Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikayet, öneri ve taleplerin ge-

reğini yapar. 

f)Çevre ve atık yönetimi konularında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

g)Atık Yönetim Planının oluşturulmasını, revizyonun yapılması ve 6 aylık gelişme rapor-

larının İl Çevre Müdürlüğü’ ne gönderir. 

ğ)Her türlü atık konusunda çalışma ortakları ile koordineli olarak İlçe genelinde gönüllülere 

ve okullara çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenleyerek; yazılı ve görsel dokümanla-

rın halka aktarılmasını sağlar. 

h)Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve kampan-

yalar düzenler. 

ı)Stratejik hedeflere uygun eğitim programlarının oluşturarak, program dahilinde eğitim 

günü, yeri, saati belirler. 

i)Eğitime katılımın sağlanması için davetleri  yapar. 

j)Eğitimlerde kullanılacak sunumları hazırlar. 

k)Çevre bilincininin artırılmasına yönelik hazırlanacak projeleri yöneterek, proje kapsamın-

da tüm iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlar. 
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l)Çevre bilincinin artırılması amacı ile kampanyalar düzenler, kampanyalarda yürütülecek 

tüm iş ve işlemlerin koodinasyonunu sağlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

                  MADDE 11 

                  Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı ve bağlı olunan Başkan 

Yardımcısı tarafından denetlenir. Müdürlük, başkanın ve bağlı olunan Başkan yardımcısının talima 

tı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere 

sunmakla yükümlüdür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Hüküm bulunmayan Hususlar 

                  MADDE 12 

                  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

        

Yürütme 

MADDE 13 

Bu Yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 14 

Bu yönetmelik; 5393 S.K.md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan 

edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 


