
 Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri;  

a. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince hava 

kirliliğinin önlenmesine yönelik rutin denetimler yapmak ve Bakanlıkça verilen yetkiler 

çerçevesinde iş ve işlemleri yürütülmesi, 

b. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ve geçerli mevzuat kapsamında rutin olarak Katı Yakıt 

Satıcılarının denetimlerinin yapılması, 

c. Valiliğe bağlı hava kalitesi izleme istasyonlardan alınan verileri istatiksel olarak 

düzenlemek ve arşiv kayıtları tutularak düzenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak, 

d. Satış izin belgesi olan kömürlerden geçerli mevzuat doğrultusunda numuneler alınarak 

analize gönderilmesi, sonuçları yürürlükteki standartlara göre değerlendirerek gerekli yasal 

prosedürün uygulanması,  

e. İlimiz Temiz Hava Eylem Planı doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, 

f. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince Bakanlık 

tarafından verilen yetkiye dayanılarak gelen şikâyetleri zamanında değerlendirmesi,  ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimlerin ve ölçümlerin yapılması, yapılan/yapılacak 

iş ve işlemleri içeren teknik rapor hazırlanması,  

g. Bakanlıkça verilen yetki kapsamında eğlence yerleri ile ilgili ilçe Belediye Başkanlarından 

gelen talepler doğrultusunda canlı müzik izni için görüş verilmesi, 

h. İlimize ait Stratejik Gürültü Haritalarını hazırlanması ve eylem planlarının oluşturulması, 

i. Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği 

konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirilmesi, 

j. Mavi Bayraklı plajlarda çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlanması, 

k. Ulusal ve uluslararası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, kurumsal ölçekte ve İl ölçeğinde gerçekleştirilen 

yetki ve sorumluluklarımız kapsamında belirlenen politikalarının sürdürebilirliğinin 

sağlanması,  

l. İklim değişikliğinin Kurumsal ölçekteki etkilerinin gözlemlenebilmesi için, “Kurumsal 

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması” çalışmalarının yapılması, 

m. Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi çalışmalarında koordinatör Müdürlük olarak görev 

yapılması ve Belediye Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında görüş 

bildirilmesi, 

n. Şube Müdürlüğünün Stratejik plan ve performans programında yer alan proje ve 

faaliyetleri yürütmek ve gerçekleştirilmesi, 



o. Şube Müdürlüklerine gelen şikayet ve talepleri, Daire başkanı ya da Üst Yönetim 

tarafından verilen görevleri mevzuat ve yetkiler çerçevesinde değerlendirerek iş ve 

işlemleri yürütmek, 

p. Yapılan çalışmaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması, 
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