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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞUN GENEL TANITIMI :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04/07/2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve 06/07/2011
tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte faaliyetlerine başlamıştır. 644 Sayılı Kanun Hükmünde
kararnameye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını İl seviyesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
temsil eder.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜGÜNÜN GÖREVLERİ :
04/07/2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Bütçeye dahil Kuruluşlara ait bina ve tesislere, kamu
konutları ve afet ile ilgili daimi iskana ait yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara, İl Özel
İdarelerinin bina ve tesislerine, talep halinde her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu
yararına yaptırılacak bina ve tesislere teknik yardım ve kontrollük hizmeti vermek, 3194 sayılı
yasa çerçevesinde imar ile ilgili hizmetleri yürütmek, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 2872
sayılı Çevre Kanunu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ilişkin iş ve işlemleri mevzuatlar
çerçevesinde yürütmek,
a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatıyla ilgili
uygulamaları izlemek ve denetlemek,
b) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik iş ve işlemleri
yürütmek.
c) Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya
oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı
ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek,
izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.
ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planların uygulanmasıyla ilgili hizmetleri sağlamak, Bakanlar
Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti
kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri
yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon
tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar
planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve
başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde
resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek hususlarında, İl Müdürlüğü sorumluluğundaki işlemleri
yürütmek.
d) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve
mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemekle ilgili çalışmalara
katkı sağlamak.
e) Talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin her türlü etüt, proje ve
maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa,
tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.
f) Yapı denetimi ile yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak.
g) Konut sektörüne ilişkin yapı kooperatifçiliği ile 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca verilen
görevleri yapmak.
ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına
çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve
dönüşüm uygulamaları ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu
uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte
etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,
kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu
alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak hususlarında, İl Müdürlüğü sorumluluğundaki
işlemleri yürütmek.
h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya
kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde
kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince
hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece dört ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita,
her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve
değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine
bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde
yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile
işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.
ı) Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların
ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmakla
ilgili konularda,İl Müdürlüğü sorumluluğundaki işlemleri yürütmek.
i) Mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi
sistemlerinin kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemekle ilgili
çalışmalara katkı sağlamak.
j) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
k) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara
ait analiz ve tariflerin hazırlanmasındaki çalışmalara katkı sağlamak.
l) Tabiat Varlıkları ile tüm korunan alanların tespit, tescil, ilanı ve planlaması ile doğal sit alanları
ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinin planlanması, korunması ve yönetilmesini gerçekleştirmek
amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki başlıca görevleri yapmak

