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Konu : Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Hk.
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere,   1 Kasım 2022 tarih ve 32000Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, çevre mevzuatı ve 10/9/2014
tarihli ve 29115  sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre  İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre
yönetimi  hizmeti  verecek  personelin,  çevre  yönetim  birimlerinin  ve  çevre  danışmanlık  firmalarının
taşıması  gereken  şartları,  yükümlülüklerini,  çalışma  usul  ve  esaslarını,  yeterlik  belgesi  başvurularının
yapılması ve değerlendirilmesi ile yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali
ile ilgili konuları kapsar.
 

Çevre  İzin  ve  Lisans  Yönetmeliğine  tabi  tesislerin,  Çevre  Yönetimi  Hizmetleri  Hakkında
Yönetmelik kapsamında "çevre yönetim hizmeti" alması gerekmektedir.
 

Hizmet  alınan  çevre  yönetim  birimi/çevre  danışmanlık  firmalarının  yönetmelik  kapsamında
aşağıda  yükümlülükleri  belirtilen  iş  ve  işlemleri  yerine  getirmesi,  tesis  yetkililerinin  de  bu  konularda
çevre yönetim hizmeti veren firmalara destek olması gerekmektedir.
 
-Personelin etkin bir şekilde çalışması için gerekli araç, gereç ve uygun çalışma mekânını sağlamak ve bu
hususta gerekli düzenlemeleri yapmak, çevre yönetimi hizmeti kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri
zamanında temin etmek.
- Aylık  faaliyet  raporları,  iç  tetkik  raporları  ve  eğitim dokümanları  başta olmak üzere  çevre yönetimi
hizmetine ilişkin bilgi, belge ve raporların onaylı örneklerini elektronik veya fizikî olarak işletmede en az
beş yıl süre ile muhafaza etmek.
- İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğu gidermek.
- Bünyesinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi,
kurdukları  çevre  yönetim  biriminin  yeterlik  belgesinin  askıya  alınması  veya  iptal  edilmesi,  firmayla
yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin
askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir
personel  istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından çevre
yönetimi  hizmeti  almak,  bu  süre  içinde  çevre  kirliliğine  neden  olmayacak  şekilde  gerekli  tedbirleri
almak.
- İşletmede görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak çevre mevzuatı  ile
ilgili eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılmasını sağlamak.
-  İşletmede  tam süreli  olarak  istihdam edilen personel,  o  işletme bünyesinde  çevre mevzuatı  ve diğer
mevzuat  kapsamında  görevlendirilebilir,  ancak  bu  personelin  farklı  bir  işletmede  veya  firmada  veya
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kuruluşta  çevre  mevzuatı  veya  çevre  mevzuatı  dışında  başka  bir  mevzuata  ilişkin  yetkilendirmeler
kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.
- evre yönetimi hizmeti alan işletmeler Yönetmelikte yer alan "Asgari Fiyat Tarifesi" ile ilgili Madde Ç
17'de yer alan hükümler göz önüne alınarak hizmet verilecek her işletme için ayrı ayrı fiyat belirlenmesi
gerekmektedir.

Bu  bağlamda  odanıza/kuruluşunuza  bağlı  üyelerinizin,  Yönetmelik  uygulamalarıyla  ilgili
bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgilerinize arz/rica ederim.
 

 
Dağıtım:
Bilgi:
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge
Müdürlüğüne
Ceyhan Yolu 25.Km. SARIÇAM ADANA
Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğüne
KEMAL DENİZ GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ
YÖNETİM KURULU.NA
Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi, Sarıhamzalı
Mahallesi Seyhan/ADANA
Adana Sanayi Odası Başkanlığına
KOZAN ORGANİZE SANAYİ YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Sokak No:4 Ticaret
Odası 1 Kat KOZAN / ADANA
Adana Ticaret Odası Başkanlığına
Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanlığına
Kızılay Caddesi Hükümet Konağı Kat: 1 .No:77
CEYHAN / ADANA
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