Çevre Yönetimi Ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü
Görev Ve Sorumlulukları
1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde
çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen
hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak,
2) Faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği
yönünden ilgili mevzuat kapsamında görüş vermek, atıksu arıtma tesisleri
derin deniz deşarjı projelerinin onayını yapmak,
3) Yer üstü, yer altı sularına ve içme suyu kaynaklarına, denizlere, havaya
ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek,
4) Piyasaya arz edilen zararlı kimyasalların etiketlerinin ve ambalajlarının,
kimyasalların yönetimi konusundaki mevzuata uygunluklarına ilişkin piyasa
gözetimini ve denetimini yapmak,
5) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve denetimi konusunda Bakanlık tarafından
elektronik ortamda oluşturulan atık, beyan, veri kayıt ve çevresel bilgi
sistemlerinin uygulanmasını sağlamak,
6) Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satışına yönelik
taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, katı yakıtlara
ilişkin Bakanlıkça talep edilen envanter bilgilerini göndermek,
7) Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel
ve sivil toplum örgütleriyle planlanan çalışmaları yürütmek, eğitim
faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek,
8) Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, hava kalitesi planları ve
eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik
çalışmaları yürütmek/koordine etmek, halkın bilgilendirilmesi ve Bakanlığa
raporlama işlemlerini gerçekleştirmek,
9) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi çalışmaları
kapsamında, katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon
projesi, müşavirlik hizmetleri ve çevre kirliliğinin giderilmesi projeleri için
şartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerini incelemek,
yerinde inceleme yaparak tetkik formlarını oluşturmak ve eksikliklerini
gidererek Bakanlığa göndermek,
10) İl sınırları içinde faaliyet gösteren ve çevre izin/lisansına tabi olmayan
araç lisansı ile geçici depolama, ömrünü tamamlamış araç teslim yeri,
ömrünü tamamlamış lastik geçici depolama yerlerine ilgili mevzuat
çerçevesinde izin vermek, takibini yapmak,
11) Katı atık düzenli depolama tesislerinin ÇED aşamasından lisans
aşamasına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimini
yapmak, gerekli görülmesi halinde Bakanlığa rapor etmek,

