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İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi:03.06.2015
Karar Sayısı: 84516765-301-05/49
Meclis Başkan V.: Şeref BEKTAŞ Meclis Üyesi

MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER:

SEMRA AKSU, MEHMET TAŞTAN, HASAN ÖZTÜRK, VEZİR ASLAN,  
ERKAN TUNCER, DR. DERVİŞ ENGİN, YÜKSEL ARDUÇ, HALUK 
ÖZGÜR, GÜVEN DURSUN, HALİS ALKAN, DİLEK FIRAT, İTİLAL 
GÜNDÜZ, MUSTAFA AVDAN, MELTEM ERGÜN, HÜSEYİN GÜNDÜZ, 
SÜLEYMAN KARADAĞ, NERİMAN YURTSEVER, YUSUF ÇOBAN, 
HÜSEYİN KALKAN, TEKİN SÖNMEZ, MESUT DEMİRKAYA, ATİLLA 
ATLI, NEDİM ASLAN,  ERDAL POLAT, BÜLENT TURAL, FUAT 
ÇANKAYA, AYŞE KÜÇÜK, YETER GÖREN, GÜRLER ÇELEBİ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: 

HARUN DURSUN.

KONU: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev,  Yetki,  Çalışma 
Usul ve Esaslarına  Dair Yönetmeliği. 

       Belediyemiz Meclisinin 05.05.2015 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale 
edilen; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 13.04.2015 tarih ve 37796475-010-
03/84516765-301-05-02/172 sayılı Yazısı. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik 84516765-301-05/20 sayılı Meclis Kararı ile 06/02/2015 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gürültü yetki devri alınabilmesi için, 
yönetmeliğin aşağıda yazılı bölümlerinde değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
a- Yönetmeliğimizdeki 7. Maddenin k bendinde Ayrıca; dan sonra  
 Çevresel Gürültü Kontrolü 
Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh 

sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, 
işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar. Yapılan 
denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belirli periyotlarda 
bilgi verir. 

şeklinde eklenmesi,
b- 1. maddenin aşağıdaki gibi yenilenmesi,

Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesinde 
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.” denilmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi sınırları dâhilinde 
çevrenin korunmasını, iyileştirilmesini, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasının 
sağlanmasını ve çevre bilincinin geliştirilmesini 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu ile düzenlenen mevzuat kapsamında amaç edinerek Çiğli Belediyesi Çevre 
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Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemektir.
c- 4. maddenin Müdürlüğün Tanımı kısmının son satırındaki,

          “birimidir.” yerine “müdürlüktür.” olarak değiştirilmesi,
      ç-   7. maddenin Ambalaj Atıkları Yönetimindeki;
            Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi için 
gerekli denetimleri yaptırır.
cümlesinin çıkartılması,

d- 7. maddenin Genel Atık Yönetimindeki;
      Son cümleye atıkların kelimesinden sonra “geri kazanımının ya da” kelimelerinin 
eklenmesi hususlarında Meclis Heyetinizce görüşülerek bir karar alınmasını tensiplerinize 
arz ederim. Denilmekle konu komisyonlarımızda görüşüldü.

        Yapılan görüşme sonucunda;
        Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
84516765-301-05/20 sayılı Meclis Kararı ile 06/02/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İzmir 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gürültü yetki devri alınabilmesi için, yönetmeliğin 
aşağıda yazılı bölümlerinde değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

e- Yönetmeliğimizdeki 7. Maddenin k bendinde Ayrıca; dan sonra  

 Çevresel Gürültü Kontrolü 
Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh 

sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, 
işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar. Yapılan 
denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belirli periyotlarda 
bilgi verir. 

şeklinde eklenmesi,

f- 1. maddenin aşağıdaki gibi yenilenmesi,
Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesinde 

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.” denilmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi sınırları dâhilinde 
çevrenin korunmasını, iyileştirilmesini, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasının 
sağlanmasını ve çevre bilincinin geliştirilmesini 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu ile düzenlenen mevzuat kapsamında amaç edinerek Çiğli Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemektir.
g- 4. maddenin Müdürlüğün Tanımı kısmının son satırındaki,

          “birimidir.” yerine “müdürlüktür.” olarak değiştirilmesi,
      
      ç-   7. maddenin Ambalaj Atıkları Yönetimindeki;
            Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi için 
gerekli denetimleri yaptırır.
cümlesinin çıkartılması,
h- 7. maddenin Genel Atık Yönetimindeki;

            Son cümleye atıkların kelimesinden sonra “geri kazanımının ya da” kelimelerinin 
eklenmesinin kabulüne komisyonlarımızca oy birliği ile karar verildi. Meclis sayın heyetinin 
tensiplerine arz olunur. Denilmektedir.      
          Yukarıda metni yazılı Hukuk ve Çevre Komisyonlarının Raporları Meclisimizde okunarak 
müzakere edilmiş olup; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün Çalışma Usul Ve Esaslarına 
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Dair Yönetmelik 84516765-301-05/20 sayılı Meclis Kararı ile 06/02/2015 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gürültü yetki devri alınabilmesi için, 
yönetmeliğin aşağıda yazılı bölümlerinde değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

i- Yönetmeliğimizdeki 7. Maddenin k bendinde Ayrıca; dan sonra  

 Çevresel Gürültü Kontrolü 
Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh 

sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, 
işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapar. Yapılan 
denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belirli periyotlarda 
bilgi verir. 

şeklinde eklenmesi,

j- 1. maddenin aşağıdaki gibi yenilenmesi,
Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesinde 

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.” denilmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi sınırları dâhilinde 
çevrenin korunmasını, iyileştirilmesini, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasının 
sağlanmasını ve çevre bilincinin geliştirilmesini 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu ile düzenlenen mevzuat kapsamında amaç edinerek Çiğli Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemektir.
k- 4. maddenin Müdürlüğün Tanımı kısmının son satırındaki,

          “birimidir.” yerine “müdürlüktür.” olarak değiştirilmesi,
      
      ç-   7. maddenin Ambalaj Atıkları Yönetimindeki;
            Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi için 
gerekli denetimleri yaptırır.
cümlesinin çıkartılması,
l- 7. maddenin Genel Atık Yönetimindeki;

            Son cümleye atıkların kelimesinden sonra “geri kazanımının ya da” kelimelerinin 
eklenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

MECLİS BAŞKAN V.                     KÂTİP ÜYE                  KÂTİP ÜYE

Şeref BEKTAŞ                         Dilek FIRAT                  Meltem ERGÜN                                 
Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi                    Meclis Üyesi


