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ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE
USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 ‐ Bu Yönetmelik, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın taşra teşkilatının görevleri ile
çalışma esas ve usullerini düzenlemektedir.
Dayanak
Madde 2 ‐ Bu Yönetmelik, 9/8/1991 tarihli ve 444 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik
19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 5 inci maddelerine,
27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 ‐ Bu Yönetmelikte geçen;
Başkanlık : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,
Başkan : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,
Müdürlük : Özel Çevre Koruma Müdürlüğünü,
Müdür : Özel Çevre Koruma Müdürünü,
Şube Müdürlüğü : Özel Çevre Koruma Müdürlüğü Şube Müdürlüğünü,
Bölge : Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş olan Özel Çevre Koruma Bölgelerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler
Özel Çevre Koruma Müdürlüğünün Merkezi ve Hizmet Yeri
Madde 4 ‐ Doğrudan merkeze bağlı Özel Çevre Koruma Müdürlüğü'nün il sınırları içindeki merkezi ve
hizmet yeri/yerleri Bakan'ın Olur'u ile Başkanlık tarafından belirlenir.
Müdürlüğün Görevleri
Madde 5 ‐ Müdürlüğün görevleri şunlardır;

a) Bölgesinde Başkanlığın görev alanına giren faaliyetleri denetlemek, takip ve koordine etmek, plan
ve projeleri uygulama ve araştırma hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli
çalışmaları yapmak,
b) Bölgenin etüd, plan, proje, uygulama ve araştırma programlarını Başkanlığa teklif etmek,
c) Bölgesi dahilindeki harcamaları takip etmek ve denetlemek,
d) Bölgede yatırım ve hizmet programlarına göre araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzeme ve
imkanların verimli kullanımını sağlamak, hizmetlerin envanterini yapmak,
e) Bölgede plan kararlarının uygulanmasını ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediye
sınırlarında ve mücavir alanlarında belediyeler, bu alanlar dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ve gerekli işlemlerin
yapılmasında işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,
f) İmar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapının, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanunundaki esaslar dahilinde durdurulması ve yıktırılmasının ilgili kuruluşlara bildirilmesini
sağlamak, takip ve kontrol etmek,
g) Bölgede izinsiz ve ruhsatsız olarak madencilik faaliyetlerinde bulunan taş ve kum ocağı işletenler
veya ruhsatlı da olsa çevreye zarar veren işletmeler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması için
ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak, takip ve kontrol etmek,
h) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kurum Başkanlığına verdiği
görevlerin mahallinde yürütülmesi ile ilgili olarak merkeze bilgi vermek,
ı) Müdürlük ve Şube Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yürütmek,
j) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü araç, gereç ve malzemeyi temin etmek, bakım ve onarımlarını
yaptırmak, kiralama işlemlerini yürütmek,
k) Müdürlük ve Şube Müdürlüklerinin muhasebe, bütçe ve her türlü tahakkuk ile fon harcama
işlemlerini yürütmek,
l) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Madde 6 ‐ Şube Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) Şubesi kapsamına giren faaliyetleri denetlemek, takip ve koordine etmek,
b) Şubenin etüd, plan, proje, uygulama ve araştırma hizmetleri ile ilgili program tekliflerini
hazırlayarak, Müdürlüğe sunmak,
c) Müdürlüğün bilgisi çerçevesinde hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, mahalli idare, kamu
ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin Sorumlulukları
Madde 7 ‐ Başkanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları
hizmet ve görevleri, mevzuata, plan, program ve projeleri uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten
bir üst yöneticiye karşı sorumludurlar.
Şube Müdürlüklerine bağlı personel, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Müdüre, Müdürlüğe bağlı
personel ile Şube Müdürleri ise, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esas ve Usulleri
Program ve Projeler
Madde 8 ‐ Taşra teşkilatının çalışmaları ve uygulamaları, hizmet ve görevlerin zaman ve kaynak
israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden hazırlanmış ve yetkili mercilerce
onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
Program ve projeler kalkınma planları ve yıllık programlar ile Hükümetin genel politikası çerçevesinde
hazırlanır. Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılır.
Başkanlıkça önceden tesbit edilen ilkeler çerçevesinde hazırlanan program ve projeler, onaylanmak
üzere Müdürlükçe Başkanlığa gönderilir.
Başkanlıkça onaylanan program ve projeler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Müdürlüğe
gönderilir. Program ve proje değişiklikleri program ve projelerin tetkik ve tasdikindeki esas ve
usullerine göre yapılır.
İl seviyesindeki mahalli imkanlarla gerçekleştirilecek plan, program ve projeler de hazırlanabilir. Bu
projeler Başkanlıkça onaylandıktan sonra uygulanır.
Çalışma Esasları ve Yazışmalar
Madde 9 ‐ Taşra teşkilatının çalışma esas ve usullerine dair diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak
yetki devri ve iş bölümü talimatı ile düzenlenir.
Yazışmalar, Başkanlıkça verilecek yetki devri esasları dahilinde yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 10 ‐ 2/12/1990 tarih ve 20713 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 11 ‐ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 ‐ Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

