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ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA  

YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞLERİ 

 

Taslak Kriter Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif 

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, 

çevrenin korunması hususlarındaki kaliteyi özendirecek bir yapıda olmalıdır.  

Aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması halinde 

söz konusu kalitenin de gelişmesine katkı sağlanabilir.  

Taslak Kriter Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

e) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre 

kirliliğine neden olan ve/veya neden 

olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler 

uyarınca denetime tâbi tesislerin 

faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan 

tedbirlerin etkili olarak uygulanıp 

uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık 

denetim programları düzenleyen Çevre 

Mühendislerini ve bu yönetmelik ile 

belirlenen görevliyi, 

 

Çevre mühendislerinin önünde Çevre Görevlisi 

olma hususunda hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla 

böyle bir görevi tanımlarken tekrar Çevre 

Mühendislerini hatırlatmanın herhangi bir yararı 

da yoktur. Bu görev için öngörülen koşulları 

taşıyan herkes Çevre Görevlisi olabilmelidir. 

Çünkü çevrenin ve doğanın korunması sadece 

çevre mühendislerinin değil, çevre ve doğa 

duyarlılığı olan herkesin ortak ereğidir ya da 

öyle olmalıdır. Yapılacak düzenleme de bu 

konuda geniş kapsamlı olduğu zaman, çevre 

duyarlılığı olan diğer uzmanlara da açılırsa daha 

etkili olur ve çevrenin korunması da kolaylaşıp 

yaygınlaşır.  

 

Denetim hizmeti devletin asli görevi olup, 

bunun devredilmesi düşünülemez. Bu konuda 

Anayasa mahkemesinin çok sayıda kararı 

mevcuttur. Bir firmanın bedelini ödeyerek 

denetin faaliyetini satın alması düşünülemez. Bu 

nedenle madde metninden çıkarılmalıdır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

e) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre 

kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve 

Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe 

konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi 

tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, 

alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp 

uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık 

denetim  faaliyet programlarını düzenleyen 

görevliyi, 
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ğ) Çevre yönetim hizmeti: Kirlenme 

ihtimalinin bulunduğu durumlarda 

kirlenmenin önlenmesi, kirlenmenin meydana 

geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, 

kirlenmenin etkilerini gidermek veya 

azaltmak için gerekli hukuki, ekonomik, 

sosyal tedbirlerin alınması, Bakanlığın 

çevreyle ilgili çıkarmış olduğu mevzuatın 

uygulanması ve tüm çevre yönetimine ilişkin 

işlemlerin yürütülmesini, 

 

ğ) Taslaktaki ifade yapılacak işin özünü 

yansıtmıyor. Kirlilik ortaya çıkmışsa, bu 

kirliliğin hangi ortamda olduğu ve o ortamın 

niteliklerini tanımlamak gerekir. Yani, hizmetin 

neler gerektirdiğini teknik açıdan da ortaya 

koymak lazımdır. Aksi halde, kirliliğin 

önlenmesi mümkün olmaz. Bu da uzmanlık 

gerektirir.  

Ayrıca çevre yönetim hizmetlerini yürütecek 

firmaların sorumluluğu yürüttüğü hizmetin 

sınırları yetkisi ve sorumluluğu ile 

sınırlandırılmalıdır. O nedenle tüm çevre 

yönetim işlemlerinin yürütülmesi bölümüne 

sınırla getirilmelidir. 

ğ) Çevre yönetim hizmeti: Kirlenme 

ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmenin 

kirlenmenin hangi ortamlarda olabileceğinin 

belirlenip önlenmesi, kirlenmenin meydana geldiği 

hallerde kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin 

etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli 

teknik, hukuki, ekonomik, sosyal tedbirlerin 

alınması, Bakanlığın çevreyle ilgili çıkarmış olduğu 

mevzuatın uygulanması ve tüm sorumlu olduğu 

konularda çevre yönetimine ilişkin işlemlerin 

yürütülmesini, 

 

Çevre yönetim hizmeti alma şartları 

MADDE 5 – (1) ÇED Yönetmeliği Ek-1 

listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim 

birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık 

firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,  

Ek-1 listesi, burada yer alan işletmelerin 

yürüttükleri faaliyetler sırasında önemli 

çevresel etkileri olacağı düşüncesiyle 

oluşturulmuştur. İşletmenin Çevre Yönetim 

Birimi; hem faaliyet sırasında çevresel etkilerin 

olmaması için yapılan bütün işleri yerinde 

incelemek ve gerektiğinde engel olmakla 

görevlidir. Ayrıca istenmeyen  bir durum 

olduğunda anında müdahale etmek 

durumundadır. Dışarıdan alınan bir hizmet ile 

bu görevin yerine getirilemeyeceği ve sadece 

bir kirlenme olması durumunda onu 

temizlemekle uğraşacağı açıktır. İstenmeyen 

bir çevre felaketi olduğunda onu geri 

döndürmek çok daha güç olduğundan Ek-1 

listesinde yer alan işletmelerin sadece kendi 

çevre yönetim birimlerini kurmaları ve bu işi 

dışarıdan hizmet alma yoluyla karşılamamaları 

Çevre yönetim hizmeti alma şartları  

MADDE 5 – (1) ÇİLY Ek-1 listesinde yer alan 

işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya 

çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi 

hizmeti almak, 
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daha akılcı olacaktır. 

 

(5) İşletme sahipleri veya yetkilileri; 

bünyelerinde görev yapan çevre görevlisinin 

ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin 

iptal edilmesi veya çevre danışmanlık 

firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi 

hizmeti alım sözleşmesinin iptal edilmesi 

durumunda, iptal tarihinden itibaren en geç 30 

(otuz) gün içerisinde yeni bir çevre yönetimi 

hizmeti almak,  

 

Madde 5’in 1. Fıkrasında önerilen değişikliğe 

uygun bir düzenleme yapılmıştır. 

(5) İşletme sahipleri veya yetkilileri; bünyelerinde 

görev yapan çevre görevlisinin ayrılması, kurdukları 

çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre 

danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre 

yönetimi hizmeti alım sözleşmesinin iptal edilmesi 

durumunda, iptal tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) 

gün içerisinde önceki durumlarına uygun olarak 

yeni bir çevre görevlisi istihdam etmek, yeni bir 

çevre yönetimi birimi kurmak veya yeni bir çevre 

hizmeti almak,  

 

Çevre yönetim hizmeti vereceklerde 

aranan nitelikler 

MADDE 6 – (1) Çevre Görevlisi; 

c) Üniversitelerin çevre mühendisliği 

bölümü mezunları ile çevre mühendisliği, 

çevre bilimleri veya çevre teknolojileri 

konularında yüksek lisans ve üzeri eğitim 

almış olanların mezuniyet belgeleri ile sistem 

üzerinden başvurmaları halinde; çevre 

yönetim hizmeti vermek üzere 

yetkilendirilirler.  

  

 

Çevre yönetim hizmeti özel uzmanlık gerektiren 

bir alandır. Lisans düzeyinde bu hizmetin 

yeterince verilmediği düşünülmektedir. 

Dolayısıyla Çevre Yönetimi konusunda yüksek 

lisans ve üzeri eğitime sahip olanlara bu hakkı 

tanımak daha adil olur. Diğer mesleklerden de 

böyle bir eğitimi alanlara bu hakkı tanımak 

kaliteyi yükseltir.  

Dolayısıyla, Çevre yönetim hizmetine dair 

teklifimiz yan sütundadır. 

Çevre yönetim hizmeti vereceklerde aranan 

nitelikler 

MADDE 6 – (1) Çevre Görevlisi; 

c) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde, 

çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında 

yüksek lisans ve üzeri eğitim almış tüm elemanların 

mezuniyet belgeleri ile sistem üzerinden 

başvurmaları halinde; çevre yönetim hizmeti vermek 

üzere yetkilendirilirler.  

 

(2) Çevre yönetimi birimi;  

En az 2 (iki) çevre görevlisinden oluşacak 

olup, en az  birinin bu maddenin 1. fıkrası b 

veya c bendi kapsamında belirtilen şartları 

taşıması, diğerinin ise kamu veya özel 

Çevre yönetiminde söz ve karar sahibi olmak 

için, çok disiplinli bir anlayışı, yaşama geçirmek 

ve kurumsallaştırmak gerekir. Bu da asgari üç 

ayrı disiplinin yan yana gelmesi ile mümkün 

olabilir. Onun için, böyle bir birimde farklı 

(2) Çevre yönetimi birimi;  

İşletmenin faaliyet alanı dikkate alınarak farklı 

disiplinlerde en az 2 (iki) çevre görevlisinden 

oluşacak olup, en az  birinin bu maddenin 1. fıkrası b 

veya c bendi kapsamında belirtilen şartları taşıması, 
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sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) 

yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, 

zorunludur. 

 

disiplinlerde en az üç kişinin yer almasında 

yarar vardır. 

diğerlerinin ise kamu veya özel sektörde çevre ile 

ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime 

sahip olması zorunludur. 

 
 

Not: Lütfen görüşlerinizi sabahat.bence@csb.gov.tr  eposta adresine ve resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze iletiniz. 
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