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İlgi: a) 21/11/2008 tarih ve 27061 say ılı  Çevre Denetimi Yönetmeli ğ i. 

b)12/11/2010 tarih ve 27757 say ı lı  Çevre Görevlisi ve Çevre Dan ışmanlık Firmalar ı  

Hakkında Yönetmelik. 
c)30/06/2011 tarih ve 28616 say ılı  yazımız. 

Bilindiği üzere tesis veya faaliyetin çal ışmaya başlamas ından sona erdirilmesine kadar olan 

süreçte çevre denetiminin usul ve esaslar ı, denetim yapacak personel, çevre yönetim birimi/çevre 

görevlisinin ve çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmi ş  firmalar ın nitelikleri ile yükümlülüklerini 

düzenlemek amac ıyla Çevre Orman Bakanl ığı 'nca ilgi (a) ve (b)'de kay ıtlı  yönetmelikler 

yayımlanmıştır. 
İlgi (a)'de kay ıtl ı  Yönetmelik gere ği 01.01.2009 tarihinden itibaren 24 ay içerisinde, yatak 

kapasitesi 20 ve üzerinde olan sa ğlık kuruluşları  ve hastanelerde en az 1 çevre görevlisi çal ıştırmak 

veya çevre yönetim birimi kurmak yada yetkilendirilmi ş  çevre danışmanlık firmalarından hizmet 

alma zorunluluğu getirilmiştir. 
Bu nedenle ilgi (c) de kay ıtlı  yazımız ile çevre toplum sağlığının korunmas ı  ve hastanelerin 

cezai' duruma dü şmemesi için öncelikli olarak hastanelerde çal ışan ve çevre görevlisi belgesine 

sahip kişilerin görevlendirilmesi, bu kapsamda an ılan Yönetmeliğin 5. Maddesinde say ılan meslek 

gruplar ından, ilinizdeki sağlık kurum ve kurulu şlarında görevli personelin çevre görevlisi olabilmesi 

için Çevre ve Orman Bakanl ığına gerekli ba şvurunun yap ılmas ı , yapılmamış  ise mezkur Yönetmelik 

hükümlerine haiz çevre dan ışmanlık hizmeti satın alınmas ının uygun olacağı  bildirilmi ştir. Bu 

çerçevede konuya aç ıklık getirilmesi bakımından aşağıdaki hususlar ın belirtilmesinde lüzum ve yarar 

görülmüştür. 
1- İlgi (b) de kay ıtl ı  Yönetmeliğin 6'nc ı  maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen, "Çevre 

mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisans üstü eğitime sahip kişilere istekleri halinde sınav 

şartı  aranmaksız ın çevre görevlisi belgesi verilir" hükmü gereği; var ise müdürlüğünüzde ve bağ lı  
hastaneler bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri ile çevre mühendisli ği alanında lisans üstü 

eğitime sahip personelin çevre görevlisi belgesi alabilmesi için ba şvurularının çevre il 

müdürlükleriyle de irtibata geçilerek Müdürlü ğünüz vas ıtas ıyla yap ılmas ı  ve söz konusu belgelerin 

ivedilikle al ınmas ının sağlanmas ı , 
2- Bu personelden çevre görevlisi belgesi alanlar ın Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde 

sayılan görevleri yerine getirmek üzere a şağıdaki maddede tarif edildi ği üzere müdürlük bünyesinde 

kurulacak olan çevre yönetim biriminde görevlendirilmeleri, 
3- Yönetmeliğin 7. maddesi gere ği; "Çevre yönetim biriminin nitelikleri" ba ş lıklı  8'inci 

maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, ilinizde mevcut 20 ve üzeri yatak kapasitesi bulunan, 

Bakanlığa ait sağlık kurumların tamamına hizmet vermek üzere sağlık müdürlükleri bünyesinde en 

az bir adet çevre yönetim birimi (büyük illerde belgeli personel say ısının yeterli olmas ı  ve ihtiyaç 

duyulmas ı  halinde birden fazla çevre yönetim birimi kurulabilir.) kurulmas ı , 

4-Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkras ında yer verilen; " Ayn ı  vergi numarasına sahip 

tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilirler." 

hükmü gereğince ilgili vergi dairesi ile irtibata geçilerek, Bakanl ığımıza ait 20 ve üzeri yatak 

kapasitesi bulunan ilinizdeki tüm hastaneleri kapsayacak şekilde Müdürlüğünüz vas ıtas ıyla çevre 
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yönetim birimi veya çevre yönetim birimi görevlisi ad ına tek bir vergi numaras ı  alınmas ı  ve 

birimin sorumluluk alanında bulunan hastanelerin ilgili Bakanlığa bildirmesi, 

5) Yukarıda belirtilen nitelikte personel bulunmayan illerde ilgi (c) de kay ıtlı  genel yaz ımız 

doğrultusunda i şlem yap ılmas ını, ayrıca anılan yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkras ının (b) 

ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip personelin çevre görevlisi belgesi alabilmesi için Çevre 

ve Şehircilik Bakanl ığı 'nın internet sitesindeki duyurular ın takip edilerek personel başvurular ının 

Müdürlüğünüz vas ıtas ıyla yap ılması  hususlar ında, 
Bilgilerinizi, uygulamanın buna göre yürütülmesini ve i şlem sonuçlar ının Bakanlığımıza 

bildirilmesi hususunda gere ğini önemle rica ederim. 

Doç. i r. ' uyan BUZG -AN 
Bakan a. 

Müsteşar Yard ımc ıs ı  

Da' ıt ım:  
Gere0:  
81 İ l Valiliğine 	 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

(Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ğü) 
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