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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 

ve bağlı Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

(MUSKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görevleri ile Daire Başkanı ve Şube  

Müdürünün görev yetki ve sorumluluklarını, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek usul ve 

esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 20/11/1981 tarih 2560 sayılı İSKİ Kanununun 12, Ek 5, 

Geçici 10. Maddeleri ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve 

Esasları Yönetmeliği 8. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergenin uygulamasında; 

a) İdare /MUSKİ                         : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü 

b) Yönetim Kurulu                      : MUSKİ Yönetim Kurulunu, 

c) Üst Yönetici / Genel Müdür : MUSKİ Genel Müdürünü, 

ç) Genel Müdür Yardımcısı        : MUSKİ Genel Müdür Yardımcısını 

d) Daire Başkanı                         : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını 

e) Şube Müdürü                          : Çevre Koruma Şube Müdürünü 

f) Personel /Çalışan                 : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 

ilgili personeli, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Yönetim 

Teşkilat 

MADDE 5- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 

a) Daire Başkanı, 

b) Çevre Koruma Şube Müdürü, 

(2) Daire Başkanlığının sorumluluk sahası, memuriyet mahalli, Genel Müdürlüğün 

hizmet verdiği Muğla İlinin tüm ilçe ve mahalleleridir. 

 

Yönetim 

MADDE 6-  

(1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür 

Yardımcılarından emir alır, Başkanlığı’na bağlı amir, memur ve işçilere emir verir.  

         (2) Şube Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanından emir alır, Müdürlüğüne 

bağlı amir, memur ve işçilere emir verir.  

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görevleri 

MADDE 7- 1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır:  

a) İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını temin etmek, koruma alanlarını tespit 

etmek ve havzaların konum tespitlerini yapmak ve/veya yaptırmak,  

b) Su havzalarında kirletici faaliyetlerin yapılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak, havzalardaki her türlü ruhsat müracaatları hakkında diğer ilgili 

birimlerden gelecek görüşlerle birlikte MUSKİ görüşü vermek,  

c) Su havzalarının kirliliğe karşı korunması amacıyla, mutlak koruma alanları içerisinde 

kalan ve zararlı atık üreten konut, tesis ve işletmelerin kamulaştırma işlemlerinin 

yapılması için ilgili Daire Başkanlığına görüş bildirmek, 

ç) İdarenin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ile çevre düzeni planları için 

ilgili Daire Başkanlığına görüş bildirmek, 

d) Su temin edilen havza, baraj, sondaj kuyuları ve su kaynaklarını korumak amacıyla 

kirlilik yüklerini belirlemek ve bertaraf etmek için bilimsel çalışmalar yapmak ve/veya 

yaptırmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 

e) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan 

proje ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

f) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerinin yapılarak 

ilgili daire başkanlığına işletilmesi için bildirimini yapmak, 

g) İlimiz sınırları içerisinde bulunan yeraltı ve kaynak sularının kiralanması için gerekli iş 

ve işlemleri yapmak, kiralama işlemlerinin sonuçlandırılması için ilgili Daire 

Başkanlığına göndermek, 
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ğ) Su kaynakları ile ilgili talepler hakkında İdaremiz adına koordineyi sağlayarak görüş 

vermek, 

h) Başkanlığına ait Bütçe ve Stratejik Planların hedeflerini belirlemek, hedeflere            

ulaşmak için gerekli organizasyonu sağlamak ve sonuca ulaşmak için gereken çalışmaları 

gerçekleştirmek 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı; Genel Müdür ve ilgili Genel 

Müdür Yardımcılarından emir alır, Başkanlığı’na bağlı amir, memur ve işçilere emir verir 

a) İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını temin etmek, koruma alanlarını tespit 

etmek ve havzaların konum tespitlerini yapmak ve/veya yaptırmak,  

b) Su havzalarında kirletici faaliyetlerin yapılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak, havzalardaki her türlü ruhsat müracaatları hakkında diğer ilgili 

birimlerden gelecek görüşlerle birlikte MUSKİ görüşü vermek,  

c) Su havzalarının kirliliğe karşı korunması amacıyla, mutlak koruma alanları içerisinde 

kalan ve zararlı atık üreten konut, tesis ve işletmelerin kamulaştırma işlemlerinin 

yapılması için ilgili Daire Başkanlığına görüş bildirmek, 

ç)    İdarenin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ile çevre düzeni planları için 

ilgili Daire Başkanlığına görüş bildirmek, 

d) Su temin edilen havza, baraj, sondaj kuyuları ve su kaynaklarını korumak amacıyla 

kirlilik yüklerini belirlemek ve bertaraf etmek için bilimsel çalışmalar yapmak ve/veya 

yaptırmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 

e) İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan 

proje ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

f) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerinin yapılarak 

ilgili daire başkanlığına işletilmesi için bildirimini yapmak, 

g) İlimiz sınırları içerisinde bulunan yeraltı ve kaynak sularının kiralanması için gerekli iş 

ve işlemleri yapmak, kiralama işlemlerinin sonuçlandırılması için ilgili Daire 

Başkanlığına göndermek, 

h) Su kaynakları ile ilgili talepler hakkında İdaremiz adına koordineyi sağlayarak görüş 

vermek, 

 ı) Başkanlığına ait Bütçe ve Stratejik Planların hedeflerini belirlemek, hedeflere            

ulaşmak için gerekli organizasyonu sağlamak ve sonuca ulaşmak için gereken çalışmaları 

gerçekleştirmek 

i) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı görev ve yetki dahilindeki iş ve işlemlerle 

ilgili Yasalara, yönetmeliklere ve teknik kurallara uygun olarak yürütmekle sorumlu olup, 

çalışmalarından dolayı ilgili yasalara, yönetmeliklere ve Genel Müdürlüğe  karşı 

sorumludur. 
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Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Bağlı bulunduğu Daire Başkanından emir alır, Müdürlük çalışanlarına 

emir verir. 

a) İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını temin etmek, koruma alanlarını tespit 

etmek ve havzaların konum tespitlerini yapmak ve/veya yaptırmak,  

b)  Su havzalarında kirletici faaliyetlerin yapılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak, havzalardaki her türlü ruhsat müracaatları hakkında diğer ilgili 

birimlerden gelecek görüşlerle birlikte MUSKİ görüşü vermek,  

c)   Su havzalarının kirliliğe karşı korunması amacıyla, mutlak koruma alanları içerisinde 

kalan ve zararlı atık üreten konut, tesis ve işletmelerin kamulaştırma işlemlerinin 

yapılması için ilgili Daire Başkanlığına görüş bildirmek, 

ç)   İdarenin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ile çevre düzeni planları için ilgili 

Daire Başkanlığına görüş bildirmek, 

d)    Su temin edilen havza, baraj, sondaj kuyuları ve su kaynaklarını korumak amacıyla kirlilik 

yüklerini belirlemek ve bertaraf etmek için bilimsel çalışmalar yapmak ve/veya 

yaptırmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

e)    İdarenin görev alanındaki derelerin ıslahı, yağmursuyu hatları ile ilgili etüt, fizibilite, plan 

proje ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak, 

f) Derelerin tespiti, tescili ile ıslahı yapılmış derelerin devir alınması işlemlerinin yapılarak 

ilgili daire başkanlığına işletilmesi için bildirimini yapmak, 

g) İlimiz sınırları içerisinde bulunan yeraltı ve kaynak sularının kiralanması için gerekli iş 

ve işlemleri yapmak, kiralama işlemlerinin sonuçlandırılması için ilgili Daire 

Başkanlığına göndermek, 

ğ)  Su kaynakları ile ilgili talepler hakkında İdaremiz adına koordineyi sağlayarak görüş 

vermek, 

h)    Daire Başkanlığına bağlı tüm birimlerin arşiv çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, 

ı)  Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak biriminde taşınır kayıt ve kontrol işlerini                 

yürütmek.       

i)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış ikincil 

mevzuatlar doğrultusunda, ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak biriminde her türlü 

tedbiri almak ve/veya aldırmak, 

j) Yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda ve bunlara dayanılarak Bakanlık, Valilik, 

Kaymakamlık, AKOM vb. idari basamaklardan, afet, acil durum ile sivil savunma ve 

seferberlik konularında verilecek talimatlar ile istenecek bilgi, belge ve hizmetleri ilgili 

Daire Başkanlığının koordinasyonunda yerine getirmek, 

 k) Başkanlığına ait Bütçe ve Stratejik Planların hedeflerini belirlemek, hedeflere            

ulaşmak için gerekli organizasyonu sağlamak ve sonuca ulaşmak için gereken çalışmaları 

gerçekleştirmek, 

l)  Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarının koordinasyonu, Genel Müdürlükteki 

birimler arası ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan tüm yazışmalar ile Daire Başkanlığında 

yapılan tüm işlemleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek 

ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, 

m) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik, yönerge, 

genelge ve emirlerin incelenerek daire başkanlığının işlerliği konusunda gerekli 

hazırlıkları yapmak, 
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n)    Müdürlük personelinin geliştirilmesini sağlamak üzere ilgili birimlerle iş birliği  yaparak, 

meslek içi eğitime yönelik kurs, seminer vs. eğitim programı uygulamak. 

  o)   Müdürlük personelinin göreve geliş-gidiş durumlarını takip etmek, çalışma ve üretim  

durumunu denetlemek, verimli çalışmalarını sağlamak üzere sevk ve idare etmek. 

ö)  Şube Müdürlüğü tarafından üzerinde çalışılması gereken konuları incelemek, en iyi  

şekilde sonuçlanmasını sağlamak, gecikme ve aksamalara meydan vermeden    

uygulamasını sağlamak. 

p)    Müdürlüğe bağlı personeli denetleme ve karşılaştıkları aksaklıkları gidermek. 

  r)    Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, amirleri tarafından verilecek diğer   

görevleri yürütmek. 

  s)   Çevre Koruma Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki işlerle ilgili Yasalara, yönetmeliklere 

ve teknik kurallara uygun olarak yürütmek üzere yetkili olup, çalışmalarından dolayı ilgili 

yasalara, yönetmeliklere ve Daire Başkanına karşı sorumludur. 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

MADDE 10- Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Muğla Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri 

uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 11- Bu yönerge MUSKİ Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE12- Bu yönerge MUSKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.   

 


