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Fethiye Çevre Şube Müdürlüğü

Konu : Çevre Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Görüş

 Odamıza üye zeytinyağı imalatı yapan firma yetkilileri tarafından iletilen şifai talepte; Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü'nün kendilerine ‘Çevre Danışmanlık Hizmetleri' konulu bir yazı gönderdiği; yazıda Çevre İzin Ve Lisans 
Yönetmeliği Ek-2 listesi madde 7.14 hükmü doğrultusunda, ilgili firmaların çevre danışmanlık hizmeti almaları 
gerektiğinin bildirildiği belirtilerek söz konusu zorunluluk hakkında Odamızdan görüş istenmiştir.
 
30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi gazetede yayınlanan‘Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 
5 inci maddesi 2 inci fıkrasında; ‘Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre 
görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre 
danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.' ve aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ‘Çevre 
İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 listesinde yer alan mevsimlik çalışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl 
Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti almak 
zorundadır.' hükümleri yer almaktadır.
  
Yine 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği'nin 7 inci 
maddesinde ‘Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre 
danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre 
danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.' hükmü 
amirdir. 
Aynı yönetmeliğin ‘Çevre iznine tabi olmayan işletmeler' konulu 17 inci maddesi 1 inci fıkrasında ise 
‘Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı 
olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili 
merci tarafından yapılır.' ifadesi mevcuttur.

Ayrıca;  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu'nun 22 inci maddesinde ‘Ek-1'de belirlenen gıda 
ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak 
zorundadır.'hükmü amir olup; Ek-1'de zeytinyağı imalatçısı firmalar için ‘Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten 
iş yerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)'nde gıda 
mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager bulundurma zorunluluğu yer almaktadır.
 
Bu kapsamda çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusundan muaf olan ve/veya 30 beygir altı motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden az personel çalıştırması nedeniyle iş yerlerinde ilgili lisans eğitimi almış en az bir 
personel çalıştırmak zorunluluğu bulunmayan firmaların çevre danışmanlık hizmeti almalarının zorunlu olup 
olmadığı hususunda kurumunuz görüşünüzü arz ederim.

Saygılarımla,

14/11/20197807

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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