ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE
FAALİYETLERİ

 1)Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince

anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif
faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak,
 2)ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek,
 3)ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen “Halkın Katılımı Toplantısı”
yerini proje sahibi ile birlikte belirlemek ve toplantı yeri, günü ve saati
hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili
zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak,
 4)Halkın Katılımı Toplantısı’nı İl Çevre ve Şehircilik Müdürünün veya
görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje
hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve önerilerinin alınmasını
sağlamak ve toplantı tutanağının bir suretini Bakanlığa göndermek,
halkın görüş ve önerilerini belirlenen takvim içerisinde komisyona
sunmak,

 5)ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen “ÇED

Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararının içeriğinin, karara esas
gerekçelerin ve halkın görüş ve önerilerinin nihai ÇED Raporuna
yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak,
 6)ÇED Yönetmeliği’nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini
inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak “ÇED
Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek,
 7)“Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Bakanlıkça verilen iş ve
işlemleri yapmak,
 8)ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki
değerlendirmesi uygulanacak projelerle ilgili olarak, süresi içerisinde
halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

 9)Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il
düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak,
çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak,
çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin hazırlanması çalışmalarını
yapmak,
 10)Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda
veri girişini sağlamak,
 11)İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet
belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını
değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda
geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi
düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek,

 12)İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni

ve lisansı işlemlerinde kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında
ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk yazıları, valilik tespit
raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması
durumunda bu belgeleri vermek,
 13)Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın
uygulanmasına
esas
teşkil
eden
yazılım
programının
uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek,
 14)Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen
numuneleri almak veya alınmasını sağlamak,
 15)Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili
iş ve işlemleri yapmak, yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon
ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç listeleri ve aylık pul ve
ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 16)Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık

su izleme sistemlerinin devreye alınması için kabul ve onay
işlemlerini yapmak,
 17)İkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık
Geçerlilik Testini (YGT) incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri
Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite, KGS2 ve YGT raporlarını
Bakanlığa sunmak,
 18)Serbest bölgeler de dahil olmak üzere il sınırları içerisinde; büyük
endüstriyel kaza riski taşıyan tesislerin denetimi, piyasa gözetimi ve
denetimi de dahil tüm denetim, gözetim işlerini yapmak/yaptırmak,
mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımları
uygulamak,

 19)Görev alanına ilişkin plan, proje ve yıllık denetim programını

hazırlamak, onay için Bakanlığa sunmak, denetim raporlarını
hazırlamak, Bakanlığın hazırlayacağı çevre denetim planlarına katkı
sağlamak, onaylanmış programları kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve
koordinasyonu sağlayarak uygulamak,
 20)Çevre Kanunu kapsamında kurum/kuruluşların denetim yetki
devrine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,
 21)Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak,
 22)Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ÇED Yeterlik ve Çevre
Danışmanlık Belgesi alan firmaların denetimlerini yapmak ve/veya
Bakanlıkça yapılacak denetimlere katılmak,

 23)Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin çalışmasını

kontrol etmek, denetlemek,
 24) Bakanlıkça belirlenen alıcı ortamlarda izleme çalışmaları yapmak
ve/veya yaptırmak,
 25)Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları
kapsamında; sistemlerin düzenli çalışmasını kontrol etmek,
denetlemek,
 26)Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki
denetimleri yapmak, egzoz emisyon yetki belgesi almış
işletme/tesisleri denetlemek, asayiş birimleri ile koordineli egzoz
emisyon pulu denetimi yapmak,

 27)Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının bakım, onarım ve kalibrasyon

işlerini düzenli olarak kontrol etmek, istasyonların elektrik kesintisi,
güvenlik, kabin fiziksel kontrolü, istasyon teknik arıza durumlarını ve
ölçüm sonuçlarını takip etmek,
 28)Alınan numuneye ait şahit numuneleri belirli aralıklarla Bakanlık
laboratuarına ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer laboratuarlara
göndermek, analiz sonuçlarını karşılaştırarak olası uygunsuzluklarda
Bakanlığa bilgi vermek,
 29)ÇED Yönetmeliğine göre kabul edilen projeleri; inşaat,
gerçekleşme ve işletme süreçlerinde yönetmelik hükümlerine göre
izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu
sağlamak,
 30)Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılmayan alanlarda gürültü
kaynaklarına ilişkin şikâyetlere istinaden denetim yapmak,
gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel
gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları
incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde idari yaptırım uygulamak,

 31)Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her

türlü faaliyet ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme
süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, tesis ve
faaliyetleri denetlemek,
 32)Kış sezonunda ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini önlemeye
yönelik olarak Belediyelerle koordineli şekilde bina/apartman/sitelerin
yakıt ve emisyon denetimlerini yapmak,
 33)2872 sayılı Çevre Kanununun Geçici 4 üncü maddesi
kapsamında atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini
kurmamış belediyeler ile atıksu arıtma tesisini kurmamış organize
sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin
atıksu arıtma tesisi ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesislerinin iş
termin planlarını takip etmek, gerekli denetimleri ve işlemleri yapmak,

 34)2872 sayılı Çevre Kanununa göre ceza kesme işlemlerini

yapmak,
 35)Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.

