
30 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30847

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, çevre yönet�m� h�zmet� verecekler�n taşıması gereken şartları,

belgelend�r�lmeler� ve mükellef�yetler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 21/11/2008 tar�hl� ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

Denet�m� Yönetmel�ğ� ve 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans
Yönetmel�ğ� uyarınca çalışacak çevre görevl�ler�n�n, çevre mühend�sler�n�n, çevre yönet�m b�r�mler�n�n ve çevre
danışmanlık f�rmalarının taşıması gereken şartları, mükellef�yetler�, çalışma usul ve esasları, yeterl�k belges�
başvurularının yapılması ve değerlend�r�lmes�, yeterl�k belgeler�n�n ver�lmes�, denetlenmes�, askıya alınması ve �ptal�
�le �lg�l� konuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 2 nc� maddes�ne

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Aylık faal�yet raporu: İşletmeler�n çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� veya çevre

danışmanlık f�rmaları aracılığı �le 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe g�ren yönetmel�klere
uygunluğunun ve alınan tedb�rler�n etk�l� olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlend�r�ld�ğ� aylık raporu,

b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) Çevre danışmanlık f�rması: Çevre yönet�m� h�zmet� vermes� �ç�n Bakanlık tarafından belgelend�r�len tüzel

k�ş�y�,
ç) Çevre danışmanlık f�rması yeterl�k belges�: Çevre danışmanlık f�rmasına Bakanlık tarafından ver�len

yeterl�k belges�n�,
d) Çevre görevl�s�: Faal�yetler� sonucu çevre k�rl�l�ğ�ne neden olan veya neden olab�lecek, 2872 sayılı Çevre

Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe g�ren düzenlemeler uyarınca denet�me tâb� tes�sler�n faal�yetler�n�n
çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedb�rler�n etk�l� olarak uygulanıp
uygulanmadığını değerlend�ren, çevre mühend�s� dışındak� çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges�ne sah�p görevl�y�,

e) Çevre mühend�s�: Faal�yetler� sonucu çevre k�rl�l�ğ�ne neden olan veya neden olab�lecek, 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe g�ren düzenlemeler uyarınca denet�me tâb� tes�sler�n faal�yetler�n�n
çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedb�rler�n etk�l� olarak uygulanıp
uygulanmadığını değerlend�ren, çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges�ne sah�p çevre mühend�sler�n�, 

f) Çevre yönet�m�: İdarî, tekn�k, hukukî, pol�t�k, ekonom�k, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve
yapay çevre unsurlarının sürdürüleb�l�r kullanımını ve gel�şmes�n� sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel
düzeyde bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�ler�n uygulanmasını,

g) Çevre yönet�m b�r�m�: 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe g�ren düzenlemeler
uyarınca denet�me tâb� tes�sler�n faal�yetler�n�n, çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemelere uygunluğunu, alınan
tedb�rler�n etk�l� olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlend�ren ve �şletme bünyes�nde kurulan b�r�m�,

ğ) Çevre yönet�m b�r�m� yeterl�k belges�: Çevre yönet�m b�r�m�ne Bakanlık tarafından ver�len yeterl�k
belges�n�,

h) Çevre yönet�m� h�zmet�: Çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� ve meydana geld�ğ� hallerde k�rlenmen�n
durdurulması, k�rlenmen�n etk�ler�n� g�dermek veya azaltmak �ç�n gerekl� hukukî, ekonom�k, sosyal tedb�rler�n
alınması, çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler ve bütün çevre yönet�m�ne �l�şk�n �şlemler�n çevre görevl�s�,
çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� veya f�rmalar tarafından yürütülmes�n�,

ı) Çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges�: Çevre yönet�m� h�zmet� vermek üzere, çevre mühend�sler�ne veya
çevre görevl�ler�ne Bakanlıkça ver�len yeterl�k belges�n�,

�) F�rma: Çevre danışmanlık f�rmalarını,
j) İç tetk�k: İşletmeler�n, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe g�ren yönetmel�klere

uygunluğunun, alınan tedb�rler�n etk�l� olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre
yönet�m b�r�m� veya çevre danışmanlık f�rmaları aracılığı �le değerlend�r�lmes�n� ve rapor hâl�ne get�r�lmes�n�,

k) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
l) İşletme: Tes�s ve faal�yetler�,
m) Koord�natör: Çevre danışmanlık f�rmasının ve f�rmada çalışan d�ğer çevre görevl�ler�n�n ve çevre

mühend�sler�n�n bu Yönetmel�kte tanımlanan mükellef�yetler uyarınca sağlıklı ve faal b�r şek�lde çalışması �ç�n gerekl�
organ�zasyonu yapan, Bakanlığa ve �şletmelere karşı sorumlu olan çevre görevl�s�n� veya çevre mühend�s�n�,

n) Personel: Çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges� bulunan çevre mühend�sler�n� veya çevre görevl�ler�n�,



o) S�stem: Bu Yönetmel�k uyarınca, yürütülecek tüm �ş ve �şlemler�n yapıldığı Bakanlık tarafından hazırlanan
elektron�k ortamı,

ö) V�ze dönem�: Çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� ve f�rmaların çevre yönet�m� h�zmet�
vermek üzere Bakanlıkça yetk�lend�r�ld�kler� tar�hten sonrak� dört yıllık sürey�, 

p) Yeterl�k belges�: Çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges�, çevre yönet�m b�r�m� yeterl�k belges� ve çevre
danışmanlık f�rması yeterl�k belges�n�,

r) Yetk�l� makam: Bakanlık merkez ve taşra teşk�latını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönet�m� H�zmet� Alma Şartları, Yeterl�k Belges� Başvuru

Şartları ve Mükellef�yetler

Çevre yönet�m� h�zmet� alma şartları 
MADDE 5 – (1) Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 l�stes�nde yer alan �şletmeler; çevre yönet�m

b�r�mler�n� kurmak veya çevre danışmanlık f�rmalarından çevre yönet�m� h�zmet� almak zorundadır.
(2) Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-2 l�stes�nde yer alan �şletmeler; b�r çevre görevl�s�n� veya çevre

mühend�s�n� sürekl� �st�hdam etmek veya çevre yönet�m b�r�mler�n� kurmak veya çevre danışmanlık f�rmalarından
çevre yönet�m� h�zmet� almak zorundadır.

(3) Beled�yeler, �l özel �dareler�, mahâllî �dare b�rl�kler�, organ�ze sanayî bölgeler�, �ht�sas organ�ze sanayî
bölgeler�, endüstr� bölgeler� ve serbest bölgeler�n yönet�mler� veya bunların �şt�rakler�, Çevre İz�n ve L�sans
Yönetmel�ğ� ek-1 l�stes�nde yer alan �şletmeler �ç�n b�r�nc� fıkrada, ek-2 l�stes�nde yer alan �şletmeler �ç�n �se �k�nc�
fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmek zorundadır. 

(4) Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 veya ek-2 l�stes�nde yer alan mevs�ml�k çalışan �şletmelerden,
çalışma süreler�n� İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, �şletmen�n sadece çalıştığı dönem �ç�nde çevre yönet�m�
h�zmet� almak zorundadır.

(5) İşletme sah�pler� veya sorumluları; bünyeler�nde görev yapan personel�n ayrılması, kurdukları çevre
yönet�m b�r�m�n�n �ptal ed�lmes� veya askıya alınması, çevre danışmanlık f�rmasıyla yapmış oldukları çevre yönet�m�
h�zmet� alımı sözleşmes�n�n �ptal ed�lmes� durumunda; bu tar�hlerden �t�baren en geç 30 gün �ç�nde başka b�r personel
�st�hdam etmek, çevre yönet�m b�r�m� kurmak veya çevre danışmanlık f�rmasından yen� b�r çevre yönet�m� h�zmet�
almak zorundadır.

Yeterl�k belges� başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Çevre Yönet�m� H�zmet� Yeterl�k Belges�;
a) Ün�vers�teler�n çevre mühend�sl�ğ� bölümü mezunlarına ve çevre mühend�sl�ğ�, çevre b�l�mler� veya çevre

teknoloj�ler� konularında l�sansüstü eğ�t�m almış olanlara, mezun�yet belgeler� �le başvuru yapmaları hal�nde ver�l�r.
b) En az dört yıllık ün�vers�te mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve

Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşk�latlarının; çevre yönet�m�, çevresel etk� değerlend�rmes�, çevre �zn�, çevre �z�n
ve l�sansı ve çevre denet�m� �le �lg�l� tekn�k b�r�mler�nde çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler uyarınca en az
beş yıl çalışmış olanlara, durumlarını belgelend�rerek başvuru yapmaları hal�nde, çevre görevl�s� olarak çalışab�lmeler�
�ç�n ver�l�r.

c) Ün�vers�teler�n mühend�sl�k bölümler�nden veya fen fakülteler� ve fen edeb�yat fakülteler�n�n f�z�k, k�mya,
b�yoloj�, b�yok�mya, jeoloj� bölümler�nden veya veter�nerl�k fakülteler�nden mezun olanlardan, Bakanlıkça yapılacak
veya yaptırılacak temel çevre b�l�mler� ve çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler konusunda eğ�t�me katılarak,
düzenlenecek sınavdan 100 üzer�nden 70 ve üzer� puan alarak başarılı olanlara, başvuru yapmaları hal�nde çevre
görevl�s� olarak çalışab�lmeler� �ç�n ver�l�r.

(2) Çevre yönet�m b�r�m� yeterl�k belges�; Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 veya ek-2 l�stes�nde yer alan
�şletmeler�n bünyes�nde kurulan, sürekl� �st�hdam ed�lmek üzere en az �k� personelden oluşan ve bu personellerden en
az b�r�n�n bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) veya (b) bend� uyarınca belgelend�r�ld�ğ� ve d�ğer�n�n �se çevre �le �lg�l� en
az üç yıllık meslek� tecrübey� ha�z olduğu b�r�mlere, başvuru yapmaları hal�nde ver�l�r.

(3) Çevre danışmanlık f�rması yeterl�k belges�; 
a) Sürekl� �st�hdam ed�lmek üzere en az dört personelden oluşan;
1) En az 3/4’ünün bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) veya (b) bend� uyarınca belgelend�r�ld�ğ�,
2) En az b�r�n�n çevre �le �lg�l� beş yıl ve üzer� meslek� tecrübey� ha�z koord�natör olduğu,
3) En az b�r�n�n çevre �le �lg�l� üç yıl ve üzer� meslek� tecrübey� ha�z olduğu,
4) En az b�r�n�n çevre �le �lg�l� �k� yıl ve üzer� meslek� tecrübey� ha�z olduğu,
b) Çevre �le �lg�l� mühend�sl�k, müşav�rl�k, araştırma gel�şt�rme, etüt, f�z�b�l�te, proje, rapor, eğ�t�m ve benzer�

konularda çalıştığını gösteren Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’n�n bulunduğu,
c) Ver�len h�zmet�n özell�ğ�ne, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şek�lde çalışma mekânları,

toplantı salonu, arş�v odası ve h�zmet aracına sah�p,
f�rmalara, başvuru yapmaları hal�nde ver�l�r.
(4) Şahıs ş�rketler�ne çevre danışmanlık f�rması yeterl�k belges� ver�lmez.
Mükellef�yetler
MADDE 7 – (1) Çevre görevl�s� ve çevre mühend�s�n�n mükellef�yetler� şunlardır:
a) Çevre yönet�m� h�zmetler�n� çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemelere uygun b�r şek�lde yürütmek,

koord�ne etmek, çevre yönet�m� h�zmet� çalışmalarını düzenl� aralıklarla �zleyerek �lg�l� mevzuatta bel�rt�len
mükellef�yetler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� tesp�t etmek.



b) İşletmeye h�zmet vermeye başladığı tar�hten �t�baren Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 l�stes�ndek�
�şletmeler �ç�n ayda en az �k� adet, Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-2 l�stes�ndek� �şletmeler �ç�n ayda en az b�r
adet aylık faal�yet raporunu hazırlamak, bu raporları aylık çalışma takv�m�nde bel�rt�len tar�hten �t�baren 15 gün �ç�nde
�şletme sah�b�ne veya sorumlusuna sunmak.

c) İşletmeye h�zmet vermeye başladığını gösteren h�zmet alımı sözleşmes� tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde ve
sözleşme tar�h�n� tak�p eden her 12 ay �ç�nde �se en az b�r adet olmak üzere �şletmen�n genel durumunu kapsayacak
şek�lde �ç tetk�k raporunu hazırlayarak �şletme sah�b�ne veya sorumlusuna sunmak. 

ç) İşletmeye h�zmet vermeye başladığını gösteren h�zmet alımı sözleşmes� tar�h�nden �t�baren 90 gün �ç�nde ve
sözleşme tar�h�n� tak�p eden her 12 ay �ç�nde �se en az b�r adet olmak üzere, çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l
düzenlemeler �le �lg�l� �şletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğ�t�m vererek eğ�t�me katılım
tutanaklarını düzenlemek.

d) İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönel�k düzenlenecek eğ�t�mler�, �şletmen�n faal�yet gösterd�ğ�
sektöre, üret�m yöntem�ne, çevresel etk�ler�ne ve tab� olduğu çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemelere uygun
olarak yapmak.

e) Mevs�ml�k çalışan �şletmelere, çevre yönet�m� h�zmet� ver�lmes� durumunda, �şletmen�n faal�yette
bulunduğu süre �ç�nde en az b�r adet �ç tetk�k raporu hazırlamak ve �şletme çalışanlarına ve sorumlularına çevresel
konularda eğ�t�m vermek.

f) İç tetk�k raporlarını, aylık faal�yet raporlarını ve eğ�t�m �le �lg�l� dokümanları Bakanlıkça bel�rlenerek �lân
ed�len formatlara uygun olarak hazırlamak.

g) İşletmede uygunsuzluk tesp�t ed�ld�ğ�nde, tesp�t ed�len uygunsuzluğu aylık faal�yet raporunda bel�rtmek,
�şletme sah�b�ne veya sorumlusuna uygunsuzluğun g�der�lmes� �ç�n öner�lerde bulunarak uygunsuzluğun g�der�l�p
g�der�lmed�ğ�n�n tak�b�n� yapmak, uygunsuzluğun g�der�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde yapılan �şlem ve
uygunsuzluğun g�der�lmes�ne �l�şk�n sonucu aylık faal�yet raporuna yazmak. 

ğ) İşletmen�n Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� uyarınca alması gerekl� çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans
belgeler�n�n alınması ve bu belgeler�n yen�lenmes� çalışmalarını yürütmek.

h) İşletmen�n çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler uyarınca yapılması gereken beyan ve b�ld�r�mler�n�
bel�rt�len formatta, zamanında ve eks�ks�z olarak yapmak. 

ı) Yetk�l� makam tarafından �stenecek b�lg� ve belgeler� bel�rt�len formatta, zamanında ve eks�ks�z olarak
sunmak.

�) Yürüttüğü bütün çalışmaları �mzalı belgeler hal�nde, �şletmeye h�zmet verd�ğ� sürece �şletmede muhafaza
etmek ve bu süre �ç�nde yetk�l� makam tarafından �stend�ğ�nde sunmak.

j) Yetk�l� makam tarafından yapılacak plânlı veya haberl� denet�mler sırasında �şletmede hazır bulunmak ve
�stenen b�lg� ve belgeler� sağlamak.

k) İşletme �le �lg�l� öğrend�kler� t�carî sır mah�yet�ndek� b�lg�ler� saklı tutmak.
(2) Çevre yönet�m b�r�mler�n�n mükellef�yetler� şunlardır:
a) Kend�s� �le aynı verg� numarasına sah�p �şletmeler�ne çevre yönet�m� h�zmet� vermek.
b) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan �ş ve �şlemler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak.
c) Personel�n günde b�r �şletmeden fazla olmayacak şek�lde çevre yönet�m� h�zmet� vermes�n� sağlamak.
ç) Personel�n �şe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün �ç�nde gerekl� değ�ş�kl�ğ� s�stem üzer�nden

yapmak.
d) 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len şartların sağlanamaması hâl�nde 30 gün �ç�nde söz konusu şartları

sağlamak.
e) Personel�n, Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 l�stes�nde yer alan �şletmeler�n her b�r� �ç�n �k� puan, ek-2

l�stes�nde yer alan �şletmeler�n her b�r� �ç�n b�r puan olmak üzere en fazla 16 puana eşdeğer �şletmeye h�zmet
vermes�n� sağlamak.

f) Personel�n �z�n veya rapor alması hal�nde, bu personel üzer�ndek� �şletmelere 16 puanı aşmayacak şek�lde
d�ğer personeller tarafından çevre yönet�m� h�zmet� ver�lmes�n� sağlamak veya bu �şletmeler �ç�n �lave personel
�st�hdam etmek.

g) Personel�n h�zmet vereceğ� �şletmelere �l�şk�n aylık çalışma takv�m�n� hazırlamak ve b�r öncek� ayın
y�rm�nc� günü �le son günü arasında s�stem üzer�nden b�ld�rmek.

ğ) Çevre yönet�m� h�zmet� verd�ğ� �şletmeler �ç�n hazırlamak zorunda olduğu b�lg�, belge ve raporların aslını
�şletmede, b�r örneğ�n� elektron�k veya f�z�kî olarak çevre yönet�m b�r�m�nde beş yıl muhafaza etmek.

(3) Çevre danışmanlık f�rmalarının mükellef�yetler� şunlardır:
a) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan �ş ve �şlemler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak.
b) Personel�n günde b�r �şletmeden fazla olmayacak şek�lde çevre yönet�m� h�zmet� vermes�n� sağlamak. 
c) Koord�natörler�n en fazla sek�z puana eşdeğer �şletmeye çevre yönet�m� h�zmet� vermes�n� sağlamak.
ç) Personel�n, Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 l�stes�nde yer alan �şletmeler�n her b�r� �ç�n �k� puan, ek-2

l�stes�nde yer alan �şletmeler�n her b�r� �ç�n b�r puan olmak üzere en fazla 16 puana eşdeğer �şletmeye h�zmet
vermes�n� sağlamak.

d) Personel�n �z�n veya rapor alması hal�nde, bu personel üzer�ndek� �şletmelere 16 puanı aşmayacak şek�lde
d�ğer personeller tarafından çevre yönet�m� h�zmet� ver�lmes�n� sağlamak veya bu �şletmeler �ç�n �lave personel
�st�hdam etmek.

e) Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� ek-1 l�stes�ne g�ren �şletmelere çevre yönet�m� h�zmet� verecek çevre
görevl�s� veya çevre mühend�s�n�n en az üç yıl ve üzer� meslek� tecrübey� ha�z olmasını sağlamak.



f) İşletmeler �le h�zmet alımı sözleşmes�n�n yapılması veya feshed�lmes� durumunda en geç 30 gün �ç�nde
s�stem üzer�nden b�ld�rmek. 

g) Personel�n h�zmet vereceğ� �şletmelere �l�şk�n aylık çalışma takv�m�n� hazırlamak ve b�r öncek� ayın
y�rm�nc� günü �le son günü arasında s�stem üzer�nden b�ld�rmek.

ğ) Çevre yönet�m� h�zmet� verd�ğ� �şletmeler �ç�n hazırlamak zorunda olduğu b�lg�, belge ve raporların aslını
�şletmede, b�r örneğ�n� elektron�k veya f�z�kî olarak f�rmada beş yıl muhafaza etmek.

h) Personel�n f�rmada �şe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün �ç�nde gerekl� değ�ş�kl�ğ� s�stem
üzer�nden yapmak.

ı) 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len şartların sağlanamaması hâl�nde 30 gün �ç�nde söz konusu
şartları sağlamak.

�) F�rmaların devred�lmes� ve ortaklarının değ�şmes� hal�nde, değ�ş�kl�ğ�n Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde
yayımlandığı tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde s�stem üzer�nden b�ld�rmek.

j) Unvan ve adres değ�ş�kl�ğ� hal�nde, değ�ş�kl�ğ�n Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yayımlandığı tar�hten
�t�baren 30 (otuz) gün �ç�nde yen�den yeterl�k belges� başvurusu yapmak.

k) Kend�s� �le aynı verg� numarasına sah�p �şletmelere çevre yönet�m� h�zmet� vermemek.
l) Çevre yönet�m� h�zmet� ver�len �şletmeler�n çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler uyarınca

yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve anal�z h�zmetler�n�, f�rmanın Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde adı bulunan
k�ş�ler tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmamak.

m) F�rmanın ve çevre yönet�m� h�zmet� verd�ğ� �şletmeler�n �let�ş�m adresler�nde yapılan değ�ş�kl�kler� 30 gün
�ç�nde s�stem üzer�nde güncel hale get�rmek.

n) Personel�n Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler
�le �lg�l� eğ�t�mlere katılmalarını sağlamak.

(4) Koord�natörün mükellef�yetler� şunlardır: 
a) Bu madden�n b�r�nc� ve üçüncü fıkralarında sıralanan mükellef�yetler�n faal, doğru ve zamanında

yürütülmes� �ç�n gerekl� organ�zasyonu yapmak ve koord�nasyonu sağlamak.
b) Çevre görevl�ler�n�n veya çevre mühend�sler�n�n hazırladığı �ç tetk�k raporlarını �ncelemek, değerlend�rmek

ve �mzalamak.
c) İşletmelere atanan üç yıldan az meslek� tecrübey� ha�z çevre görevl�ler� veya çevre mühend�sler� �le b�rl�kte

�ç tetk�k ve eğ�t�m çalışmalarına katılmak.
(5) İşletmeler�n mükellef�yetler� şunlardır:
a) Çevre görevl�s�n�n veya çevre mühend�s�n�n faal b�r şek�lde çalışması �ç�n gerekl� araç, gereç ve uygun

çalışma mekânını sağlamak ve bu hususta gerekl� düzenlemeler� yapmak. 
b) Aylık faal�yet raporları, �ç tetk�k raporları ve eğ�t�m dokümanları başta olmak üzere çevre yönet�m�

h�zmet�ne �l�şk�n b�lg�, belge ve raporları dosya hal�nde en az beş yıl süre �le muhafaza etmek.
c) İşletmede uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� durumunda uygunsuzluğu g�dermek.
ç) Bünyes�nde görev yapan çevre görevl�s�n�n veya çevre mühend�s�n�n ayrılması, kurduğu çevre yönet�m

b�r�m�n�n �ptal ed�lmes� veya askıya alınması, çevre danışmanlık f�rmasıyla yapmış olduğu çevre yönet�m� h�zmet�
alımı sözleşmes�n�n �ptal ed�lmes� durumunda, en geç 30 gün �ç�nde yen�den çevre yönet�m� h�zmet� almak ve bu süre
�ç�nde çevre k�rl�l�ğ�ne neden olmamak ve bu yönetmel�ğ�n yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek �ç�n gerekl� tedb�rler�
almak. 

d) İşletmede görev yapan çevre görevl�s�n�n veya çevre mühend�s�n�n Bakanlık tarafından yapılacak veya
yaptırılacak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevreye �l�şk�n d�ğer kanunlar �le bunlara �l�şk�n �k�nc�l düzenlemelere a�t
eğ�t�mlere katılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterl�k Belges� Başvuruları

Başvuruların yapılması ve değerlend�r�lmes�
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k uyarınca Bakanlığa yapılacak başvurular elektron�k veya mob�l �mza �le

s�stem üzer�nden yapılır ve aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) Çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges� başvurusunda;
1) Eğ�t�m durumunu gösteren l�sans veya l�sansüstü mezun�yet belges�,
2) S�stem üzer�nden doldurulan başvuru formu,
b) Çevre yönet�m b�r�m� başvurusunda;
1) S�stem üzer�nden doldurulan başvuru formu,
c) Çevre danışmanlık f�rması başvurusunda;
1) F�rmanın çevre �le �lg�l� mühend�sl�k, müşav�rl�k, araştırma gel�şt�rme, etüt, f�z�b�l�te, proje, rapor, eğ�t�m ve

benzer� konularda çalıştığını gösteren Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�,
2) S�stem üzer�nden doldurulan başvuru formu.
(2) Başvurular 20 gün �ç�nde değerlend�r�l�r. 
(3) Başvuruda eks�k b�lg� ve belge olması durumunda eks�kl�kler�n 15 gün �ç�nde tamamlanması �sten�r,

tamamlanmaması hâl�nde başvuru redded�l�r. 
(4) S�stem üzer�nden sunulan belgeler�n doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâl�nde Bakanlık asıllarını

�steyeb�l�r.
(5) Yeterl�k belgeler� elektron�k ortamda ver�l�r ve geçerl�k süres� dört yıldır. 



(6) Başvuru formunda ve sunulan b�lg�lerde meydana gelecek değ�ş�kl�kler, değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren 30
gün �ç�nde s�stem üzer�nden güncel hale get�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme, Yeterl�k Belgeler�n�n Askıya Alınması ve İptal�

Çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� ve çevre danışmanlık f�rmalarının denet�m�
MADDE 9 – (1) Çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� veya f�rmaların, yeterl�kler�n�n

devam ed�p etmed�ğ� ve mükellef�yetler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ� yetk�l� makam tarafından denetlen�r.
(2) Yetk�l� makam tarafından, f�rmalara veya �şletmelere yapılan haberl� veya an� denet�m sonunda, bu

Yönetmel�ğ�n ek-1’�nde yer alan çevre görevl�s�, çevre mühend�s� değerlend�rme formu veya ek-2’s�nde yer alan çevre
yönet�m b�r�m� değerlend�rme formu veya ek-3’ünde yer alan çevre danışmanlık f�rması değerlend�rme formundan
uygun olanı s�stem üzer�nden doldurulur.

Yeterl�k belgeler�n�n askıya alınması ve �ptal�
MADDE 10 – (1) Denet�mler sonunda çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� ve f�rmaların;
a) Yeterl�kler�n� taşımadıklarının tesp�t ed�lmes� hal�nde,
b) Ek-1 çevre görevl�s�, çevre mühend�s� değerlend�rme formu veya ek-2 çevre yönet�m b�r�m� değerlend�rme

formu veya ek-3 çevre danışmanlık f�rması değerlend�rme formunda yer alan ceza puanları toplamının 100 olması
hâl�nde,

c) Çevre yönet�m b�r�mler� veya f�rmaların 6 ncı maddede bel�rt�len personel sayısı �le �lg�l� asgar� şartları
sağlamaması hâl�nde, 

ç) F�rmaların tems�lc�l�k veya �rt�bat bürosu açtığının tesp�t ed�lmes� hal�nde,
yeterl�k belgeler� 180 gün süre �le askıya alınır.
(2) Denet�mler sonunda çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� ve f�rmaların;
a) Yanlış veya yanıltıcı b�lg� verd�ğ�n�n veya belge düzenled�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde,
b) Çevre k�rl�l�ğ�ne sebep olacak şek�lde, �şletmen�n çevre yatırımı yapmamasına veya eks�k yapmasına yol

açacak rapor düzenled�kler�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde,
c) Ceza puanı toplamının v�ze dönem� �ç�nde �k�nc� kez 100 ceza puanı olması hâl�nde,
yeterl�k belgeler� �ptal ed�l�r.
(3) Ver�len ceza puanları b�r v�ze dönem� �ç�n geçerl�d�r. 
(4) Yeterl�k belgeler�n�n askıya alınması veya �ptal ed�lmes� hal�nde;
a) Yeterl�k belgeler� askıya alınan veya �ptal ed�lenler, Bakanlığın �nternet s�tes�nde yer alır. 
b) Yeterl�k belgeler�n�n askıya alındığı tar�hten önce; yetk�l� makama sunulan çevre �zn� veya çevre �z�n ve

l�sans �şlemler�n�n geçerl� yeterl�k belges�ne sah�p çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� veya f�rma
tarafından tamamlanmasına �z�n ver�l�r.

(5) Yeterl�k belges� askıya alınan çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m� veya f�rmaların askı
süres� sonunda eks�kl�kler�n� tamamlamamaları veya v�ze �şlemler�n� yapmamaları durumunda 180 gün süre �le
yeterl�k belgeler� �ptal ed�l�r. 

(6) Çevre yönet�m� h�zmet� verme yetk�s� �ptal ed�len çevre görevl�s�, çevre mühend�s�, çevre yönet�m b�r�m�
veya f�rmalar �k� yıl süre �le çevre yönet�m� h�zmet� veremez.

(7) Yeterl�k belges� �ptal ed�len f�rmalar, t�caret unvanını değ�şt�rse dah�, �ptal tar�h�nden �t�baren �k� yıl süre
�ç�nde başvuru yapamaz. 

(8) Yeterl�k belges� �ptal ed�len f�rmaların sah�b� veya ortağı olarak Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde adı
bulunan k�ş�ler�n, başka b�r t�carî f�rma adı ve unvanı �le �k� yıl süre �ç�nde aynı faal�yet �ç�n yaptıkları başvuruları
kabul ed�lmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
V�ze, Eğ�t�m ve Sınav

Yeterl�k belgeler�n�n v�ze ed�lmes�
MADDE 11 – (1) V�ze �şlemler� �ç�n, mevcut yeterl�k belges�n�n geçerl�k süres�n�n b�t�m�nden en az 30 gün

önce s�stem üzer�nden başvuruda bulunulur. V�ze dönem� sonuna kadar başvuru yapmayanların yeterl�k belgeler�
askıya alınır ve çevre yönet�m� h�zmet� veremezler. 

(2) V�ze başvuruları ücrete tab�d�r. 
(3) Geçerl�k süres�n�n b�t�m�nden en az 30 gün önce v�ze başvurusu yapmayanlar ve askı süres� �ç�nde v�ze

başvurusu yapanlardan, yeterl�k belges� ücret� yüzde 50 fazlasıyla alınır.
(4) Askı süres� �ç�nde v�ze başvurusu yaparak başvurusu uygun bulunanlara yen�den yeterl�k belges� ver�l�r.
(5) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� uyarınca yeterl�k belges� almış çevre görevl�ler�n�n yeterl�k

belgeler�n�n v�ze ed�lmes�nde, v�ze tar�h�nde Bakanlıkta çalıştıklarını belgelend�rmeler� durumunda ücret şartı
aranmaz.

Çevre mühend�s� ve çevre görevl�s� eğ�t�m� ve sınavı
MADDE 12 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) veya (b) bentler� kapsamında yeterl�k belges�

alacaklardan eğ�t�m ve sınav şartı aranmaz.
(2) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında yeterl�k belges� alacakların temel çevre b�l�mler� ve

çevreye �l�şk�n kanun ve �k�nc�l düzenlemeler konusunda yapılacak eğ�t�m ve sınava katılmaları zorunludur. Bu
sınavdan 100 üzer�nden 70 puan ve üzer� alanlar başarılı sayılır. Bu k�ş�ler çevre görevl�s� olarak çalışab�lmeler� �ç�n
çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges�n� almaya hak kazanır. 



(3) Sınav �çer�ğ� Bakanlıkça bel�rlen�r.
(4) Sınav Bakanlığın bel�rled�ğ� usul ve esaslar çerçeves�nde, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(5) Çevre görevl�s� sınavı sonuçları �lân ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl geçerl�d�r.

ALTINCI BÖLÜM
Dev�r, Şube ve Tems�lc�l�k, Mütesels�l Sorumluluk ve B�ld�r�mler

Dev�r, şube ve tems�lc�l�k
MADDE 13 – (1) Yeterl�k belgeler�n�n h�çb�r suretle başkasına k�ralanmasına, kullanımına, satılmasına,

tems�lc�l�k ve �rt�bat bürosu açılması �ç�n kullanılmasına �z�n ver�lmez.
(2) Çevre yönet�m� h�zmet alımı sözleşmes� yapan f�rmalar, bu h�zmet� başka f�rmalara devredemez. 
(3) F�rmaların şube açab�lmeler� �ç�n, şube kuruluşunun Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde �lân ed�lmes� ve

f�rmanın taşıyacağı bütün şartları ve mükellef�yetler� şuben�n de sağlaması gerekmekted�r.
(4) Şube açmak �steyen f�rmalar 8 �nc� madde uyarınca Bakanlığa başvururlar. 
Mütesels�l sorumluluk
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len mükellef�yetler�n çevre görevl�ler�, çevre mühend�sler�, çevre

yönet�m b�r�mler� veya f�rmalar tarafından yer�ne get�r�lmemes�, çevre yönet�m� h�zmet� alanların sorumluluklarını
ortadan kaldırmaz.

(2) B�r �şletmede, çevre yönet�m b�r�m�n�n veya çevre görevl�s�n�n veya çevre mühend�s�n�n yanında, çevre
danışmanlık f�rmasından da çevre yönet�m� h�zmet� alınmış olması hal�nde, h�zmet verenler�n tamamı bu
Yönetmel�kte bel�rt�len mükellef�yetlerden aynı derecede sorumludur.

B�ld�r�mler
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça k�ş�, kurum veya kuruluşlara gönder�lecek yazı veya b�ld�r�mler�n tebl�ğ�nde,

müracaat sırasında s�stemde beyan ed�len �let�ş�m adresler� d�kkate alınır. Bu adreslerde değ�ş�kl�k olması hal�nde bu
değ�ş�kl�ğ� 30 gün �ç�nde beyan etmeyenler�n, daha önce beyan ett�ğ� �let�ş�m adresler�ne yapılan yazışma veya
b�ld�r�mler geçerl�d�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Belge bedel�
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�ğe göre yeterl�k belgeler�, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında talep ed�lenlere

�laveten Bakanlıkça bel�rlenen başvuru ücret� karşılığında ver�l�r. Bakanlığa yapılan başvurudan vazgeç�lmes� hal�nde
başvuru ücret� �ade ed�lmez. Ancak �lk defa çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges� başvurusu yapacak k�ş�lerde,
başvuru ücret� şartı aranmaz.  

Düzenleme yapma
MADDE 17 – (1) Bakanlık gerekl� gördüğü hallerde bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n tebl�ğler

çıkarab�l�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 18 – (1) 21/11/2013 tar�hl� ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevl�s�, Çevre

Yönet�m B�r�m� ve Çevre Danışmanlık F�rmaları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceden alınan belgeler�n geçerl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ver�len çevre görevl�s� belges� bu

Yönetmel�kle tanımlanan çevre yönet�m� h�zmet� yeterl�k belges� yer�ne geçer. Mevcut çevre görevl�s� belges� v�ze
süres�n�n sonuna kadar geçerl�d�r.

Mükellef�yetler�n sağlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce çevre danışmanlık f�rması yeterl�k

belges� almış f�rmalar, 7 nc� maddede bel�rt�len mükellef�yetler�, bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren en geç 90
gün �çer�s�nde sağlamakla mükelleft�r. 

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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