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Görüş Bildiren Kurum:  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme 

 

 

 

Mevcut Metin Taslak Metin 
Öneri/Teklif Metni (Revizyonlar yeşil renk ile 

yazılıp sarı renk ile boyanmıştır) 

 

ÇED yeterlik belgesi başvurularında 

aranacak şartlar 
MADDE 5 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi 

almak isteyen kurum/kuruluşların; 

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile 

ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve en az 

yirmi beş PTD/nihai ÇED Raporu 

hazırlanmasında veya en az on İDK 

toplantısında görev almış olan en az iki çevre 

mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri, 

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt 

bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, 

kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili 

konularda en az beş yıl çalışmış ve en az yirmi 

beş PTD/nihai ÇED Raporu hazırlanmasında 

veya en az on İDK toplantısında görev almış, 

farklı meslek dallarından olmak üzere lisans 

düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli 

sürekli olarak istihdam etmeleri, 

 

ÇED yeterlik belgesi başvurularında 

aranacak şartlar 
MADDE 5 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi 

almak isteyen kurum/kuruluşların; 

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile 

ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu 

maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 

kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED 

Raporu hazırlanmasında görev almış olan en 

az iki çevre mühendisini sürekli olarak 

istihdam etmeleri, 

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt 

bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, 

kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili 

konularda en az beş yıl çalışmış ve bu 

maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 

kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED 

Raporu hazırlanmasında görev almış, farklı 

meslek dallarından olmak üzere lisans 

düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli 

sürekli olarak istihdam etmeleri, 

ÇED yeterlik belgesi başvurularında 

aranacak şartlar 
MADDE 5 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi 

almak isteyen kurum/kuruluşların; 

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili 

konularda en az beş yıl çalışmış ve bu maddenin 

birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında en az  10 

PTD/ÇED Raporu veya 5 nihai ÇED Raporu 

hazırlanmasında görev almış olan en az iki çevre 

mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri, 

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt 

bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, kamu 

veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az 

beş yıl çalışmış ve bu maddenin birinci fıkrasının 

(ç) bendi kapsamında en az 10 PTD/ÇED Raporu 

veya 5 nihai ÇED Raporu hazırlanmasında görev 

almış, farklı meslek dallarından olmak üzere 

lisans düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli 

sürekli olarak istihdam etmeleri, 
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  Değerlendirme 

25 adet sayısı benzer deneyim kabulü için yüksek bir sayıdır, firmalar için de personel temininde sorun yaratmaktadır. Örneğin 10 adet ÇED 

hazırlama çalışmasına katılmış konusunda yetkin (eğitim seviyesi, yurtdışı deneyimi vb.) görülen uzman yerine 25 adet PTD/ÇED Raporu hazırlama 

çalışmasında görev almış personeli atamak durumunda kalmaktadır. Bu sayılar mevcut metinde de aynı olmakla birlikte bu değişiklik tasarısında 

dikkate alınması önerilmektedir. 

 

Diğer yükümlülükler ve hususlar 
MADDE 9 – (1) Bakanlık ile yapılacak 

tüm yazışmalarda Bakanlık kayıtları esas alınır. 

(2) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde 

ÇED sürecini yürüten personel, bağlı olduğu 

Şube Müdürü ve Daire Başkanından 

oluşturulan ÇED Süreci Değerlendirme 

Komisyonu tarafından her bir proje için bu 

Tebliğin Ek-2’sinde bulunan ÇED Süreci 

Değerlendirme Formu doldurularak ilgili 

birime iletilir. ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşlar, hazırlamış olduğu raporlara 

ait ÇED Süreci Değerlendirme Formlarından en 

az yetmiş puan almalıdır. 

(3) Kurum/kuruluşun, ÇED Yeterlik 

Belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya 

kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça 

proje sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem 

üzerinden bildirilmesinden itibaren doksan gün 

içerisinde, proje sahibi istediği takdirde, ÇED 

Yeterlik Belgesi almış diğer 

kurum/kuruluşlardan herhangi biriyle sözleşme 

yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini 

kaldığı yerden devam ettirebilir. 

Diğer yükümlülükler ve hususlar 
MADDE 9 – (1) Bakanlık ile yapılacak 

tüm yazışmalarda Bakanlık kayıtları esas 

alınır. 

(2) ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED 

Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlara 

yönelik kapsamını belirleyeceği konularda 

düzenleyeceği eğitimlere uygun sayı ve 

nitelikte personelinin katılımını sağlamakla 

yükümlüdür.    

 (3) Kurum/kuruluşun, ÇED Yeterlik 

Belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya 

kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça 

proje sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem 

üzerinden bildirilmesinden itibaren doksan gün 

içerisinde, proje sahibi istediği takdirde, ÇED 

Yeterlik Belgesi almış diğer 

kurum/kuruluşlardan herhangi biriyle sözleşme 

yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini 

kaldığı yerden devam ettirebilir.  

(4) PTD veya ÇED Başvuru Dosyasının 

inceleme değerlendirmesi sonucu Bakanlıkça 

Diğer yükümlülükler ve hususlar 
MADDE 9 – (1) Bakanlık ile yapılacak 

tüm yazışmalarda Bakanlık kayıtları esas alınır. 

(2) ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED 

Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlara 

yönelik kapsamını belirleyeceği konularda 

düzenleyeceği ücretsiz eğitimlere uygun sayı ve 

nitelikte personelinin katılımını sağlamakla 

yükümlüdür.    

 (3) Kurum/kuruluşun, ÇED Yeterlik 

Belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya 

kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça proje 

sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem üzerinden 

bildirilmesinden itibaren doksan gün içerisinde, 

proje sahibi istediği takdirde, ÇED Yeterlik 

Belgesi almış diğer kurum/kuruluşlardan 

herhangi biriyle sözleşme yapıp Bakanlığa 

bildirerek ÇED sürecini kaldığı yerden devam 

ettirebilir.  

(4) PTD veya ÇED Başvuru Dosyasının inceleme 

değerlendirmesi sonucu Bakanlıkça veya İl 

Müdürlüğünce dosyada istenilen eksikliklerin 
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veya İl Müdürlüğünce dosyada istenilen 

eksikliklerin giderilmesi amacı ile aynı konu 

ile ilgili iki defanın üzerinde eksiklik 

bildirilmesi durumunda ilgili ÇED Yeterlik 

Belgesine sahip kurum/kuruluşa ceza puanı 

uygulanır. 

giderilmesi amacı ile aynı konu ile ilgili iki 

defanın üzerinde eksiklik bildirilmesi durumunda 

ilgili ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşa ceza puanı uygulanır. 

Değerlendirme 

Eğitimlere katılım sayı ve süre talebi ilgili kurumdan geliyor, bu durumda İdarenin sektöründeki kapasiteyi güçlendirmek için eğitimleri 

ücretsiz kılması hususunun vurgulanması.  

İki defadan fazla düzeltmenin neden ve niçin yapıldığı konusunun üçüncü bağımsız bir merci tarafından değerlendirilmesi veya hukuk 

kararının bulunması koşullarına bağlanmadan yazılan madde kötü niyetli uygulama ile firmaların karşılaşmasına neden olur. Kaldırılması 

tavsiye edilmiştir. 

 

 

  ÇED yeterlik belgesi alan 

kurum/kuruluşların denetlenmesi, 

belgelerinin iptali ve askıya alınması 
MADDE 10 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi 

alan kurum/kuruluşlar, Bakanlıkça ya da 

Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde İl 

Müdürlüğünce denetlenir. ÇED Yeterlik 

Belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli 

denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve 

talep edilmesi halinde istenilen personelin hazır 

bulundurulması, istenilen bilgi ve belgelerin 

ibrazı zorunludur. 

(2) Kurum/kuruluşların, ÇED Yeterlik 

Belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin 

yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun 

tespiti halinde ÇED Yeterlik Belgesi iptal 

ÇED yeterlik belgesi alan 

kurum/kuruluşların denetlenmesi, 

belgelerinin iptali ve askıya alınması 
MADDE 10 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi 

alan kurum/kuruluşlar, Bakanlıkça ya da 

Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde İl 

Müdürlüğünce denetlenir. ÇED Yeterlik 

Belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli 

denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve 

talep edilmesi halinde istenilen personelin 

hazır bulundurulması, istenilen bilgi ve 

belgelerin ibrazı zorunludur. 

(2) Kurum/kuruluşların, ÇED Yeterlik 

Belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin 

yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı 

olduğunun tespiti halinde ÇED Yeterlik 

Belgesi iptal edilir. 

ÇED yeterlik belgesi alan 

kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin 

iptali ve askıya alınması 
MADDE 10 – (1) ÇED Yeterlik Belgesi 

alan kurum/kuruluşlar, Bakanlıkça ya da 

Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde İl 

Müdürlüğünce denetlenir. ÇED Yeterlik Belgesi 

alan kurum/kuruluşa yapılan haberli 

denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve talep 

edilmesi halinde istenilen personelin hazır 

bulundurulması, istenilen bilgi ve belgelerin 

ibrazı zorunludur. 

(2) Kurum/kuruluşların, ÇED Yeterlik 

Belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin 

yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun 

tespiti halinde ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilir. 

(3) ÇED Yeterlik Belgesi alan 
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edilir. 

(3) ÇED Yeterlik Belgesi alan 

kurum/kuruluşun bu Tebliğin Ek-3’ünde örneği 

verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza 

puanının vize süresi içerisinde 100 puana 

ulaşması durumunda ÇED Yeterlik Belgesi 180 

gün süre ile askıya alınır. ÇED Yeterlik Belgesi 

alan kurum/kuruluşun ceza puanının vize süresi 

içerisinde 200 puana ulaşması durumunda ÇED 

Yeterlik Belgesi iptal edilir. Kurum/kuruluşun 

ÇED Yeterlik Belgesinin iptal edilmesi 

durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED Yeterlik 

Belgesi de iptal edilir. 

(4) ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen ve 

belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ 

kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında 

yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. ÇED 

Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, 

iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile bu 

belgeyi almak için başvuru yapamaz. 

(5) ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen 

kurum/kuruluşun hissedarlarından herhangi 

birisi, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile 

yeni bir ÇED Yeterlik kurum/kuruluşu 

başvurusunda bulunamaz, mevcut ve/veya yeni 

bir ÇED Yeterlik kurum/kuruluşunda hissedar 

olamaz, Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez. 

(6) ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşların ÇED Yeterlik Belgesi 

almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu 

üzerinden Tebliğe konu faaliyetleri 

yürüttüğünün tespiti halinde ÇED Yeterlik 

(3) ÇED Yeterlik Belgesi alan 

kurum/kuruluşun bu Tebliğin Ek-3’ünde 

örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza 

puanının vize süresi içerisinde 100 puana 

ulaşması durumunda ÇED Yeterlik Belgesi 

180 gün süre ile askıya alınır. ÇED Yeterlik 

Belgesi alan kurum/kuruluşun ceza puanının 

vize süresi içerisinde ikinci kez 100 puana 

ulaşması durumunda ÇED Yeterlik Belgesi 

iptal edilir. Kurum/kuruluşun ÇED Yeterlik 

Belgesinin iptal edilmesi durumunda 

şubesinin/şubelerinin ÇED Yeterlik Belgesi de 

iptal edilir. 

(4) ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen ve 

belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ 

kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında 

yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. 

(5) ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşların ÇED Yeterlik Belgesi 

almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu 

üzerinden Tebliğe konu faaliyetleri 

yürüttüğünün tespiti halinde ÇED Yeterlik 

Belgesi iptal edilir. 

 

(6) Bu maddenin 2., 3. ve 5. fıkraları 

gereği ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen 

kurum/kuruluşun hissedarlarından herhangi 

birisi, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile 

yeni bir ÇED Yeterlik başvurusunda 

bulunamaz, mevcut ve/veya yeni bir ÇED 

Yeterlik kurum/kuruluşunda hissedar olamaz, 

Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez. 

kurum/kuruluşun bu Tebliğin Ek-3’ünde örneği 

verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza puanının 

vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması 

durumunda ÇED Yeterlik Belgesi 180 gün süre 

ile askıya alınır. ÇED Yeterlik Belgesi alan 

kurum/kuruluşun ceza puanının vize süresi 

içerisinde ikinci kez 100 puana ulaşması 

durumunda ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilir. 

Kurum/kuruluşun ÇED Yeterlik Belgesinin iptal 

edilmesi durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED 

Yeterlik Belgesi de iptal edilir. 

(4) ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen ve 

belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ 

kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında 

yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. 

(5) ÇED Yeterlik Belgesine sahip 

kurum/kuruluşların ÇED Yeterlik Belgesi 

almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu üzerinden 

Tebliğe konu faaliyetleri yürüttüğünün tespiti 

halinde ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilir. 

 

(6) Bu maddenin 2., 3. ve 5. fıkraları gereği 

ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen 

kurum/kuruluşun hissedarlarından herhangi birisi, 

iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeni bir 

ÇED Yeterlik başvurusunda bulunamaz, mevcut 

ve/veya yeni bir ÇED Yeterlik 

kurum/kuruluşunda hissedar olamaz, Tebliğe 

konu faaliyetleri yürütemez. 

 (7) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

asgari şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun 
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Belgesi iptal edilir. 

(7) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

asgari şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun 

ÇED Yeterlik Belgesi, 180 gün süre ile askıya 

alınır. Askı süresi sonunda yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen kurum/kuruluşun belgesi 

iptal edilir. Personel eksikliğinin giderildiğine 

ilişkin belgelerin Bakanlıkça onaylanmasını 

müteakip mevcut ÇED Yeterlik Belgesi vize 

süresi sonuna kadar tekrar devam eder. 

(8) ÇED Yeterlik Belgesi alan, askıya 

alınan veya iptal edilen kurum/kuruluşlar 

Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. 

 

 (7) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen asgari şartları sağlayamayan 

kurum/kuruluşun ÇED Yeterlik Belgesi, 180 

gün süre ile askıya alınır. Askı süresi sonunda 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

kurum/kuruluşun belgesi iptal edilir. Askı 

süresi içerisinde personel eksikliğinin 

giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça 

onaylanmasını müteakip mevcut ÇED Yeterlik 

Belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam 

eder. 

(8) ÇED Yeterlik Belgesi alan, askıya 

alınan veya iptal edilen kurum/kuruluşlar 

Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. 

(9) Bu maddenin 2., 3. ve 5. fıkraları 

gereği ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen 

kurum/kuruluş, iptal tarihinden itibaren iki yıl 

süre ile yeniden ÇED Yeterlik Belgesi başvuru 

yapamaz. 

 (10) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasındaki (a), (b), (c) ve (ç) kapsamındaki 

personele ilişkin olarak Bakanlığa sunulan 

belgelerin yanlış, yanıltıcı ya da sahte 

olduklarının tespit edilmesi durumunda ilgili 

personel, yeterlik belgesi alan 

kurum/kuruluşlarda iki yıl süreyle görev 

alamazlar. 

ÇED Yeterlik Belgesi, 180 gün süre ile askıya 

alınır. Askı süresi sonunda yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen kurum/kuruluşun belgesi iptal 

edilir. Askı süresi içerisinde personel eksikliğinin 

giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça 

onaylanmasını müteakip mevcut ÇED Yeterlik 

Belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam 

eder. 

(8) ÇED Yeterlik Belgesi alan, askıya 

alınan veya iptal edilen kurum/kuruluşlar 

Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. 

(9) Bu maddenin 2., 3. ve 5. fıkraları gereği 

ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, 

iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeniden 

ÇED Yeterlik Belgesi başvuru yapamaz. 
 (10) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 

(a), (b), (c) ve (ç) kapsamındaki personele ilişkin 

olarak Bakanlığa sunulan belgelerin yanlış, yanıltıcı ya 

da sahte olduklarının tespit edilmesi durumunda ilgili 

personel, yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlarda iki 

yıl süreyle bu yönetmeliğe tabi hükümler 

çerçevesindeki hizmetlerde görev alamazlar. 

Değerlendirme 

6 nolu maddenin şirkete ait kusurun kişiye atfedilerek faaliyetlerinin kısıtlanmasını getireceği için silinmesi önerilmiştir. 
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9 nolu maddeye bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde ibaresi eklenmiştir. Personelin şirkette çalışması yasaklanmamalıdır. 

 

 

 Önceki yeterlik belgelerinin geçerlik 

süreleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi 

alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar asgari 

yeterlik personeli şartını vize süresi sonuna 

kadar sağlamakla yükümlüdür. Yeni vize 

başvurusunda bu Tebliğ hükümleri dikkate 

alınır. 

(2) Yeterlik Belgesi almış 

kurum/kuruluşların bu Tebliğin yayımlandığı 

tarihte hali hazırda bulunan ceza puanları aynı 

şekilde sisteme aktarılır. 

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce, Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca, 

Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlarda 

çalışması iki yıl süre ile yasaklanan personel 

müracaat etmeleri halinde bu Tebliğ 

hükümlerine göre yeniden değerlendirilir. 

(4) Bu Tebliğin yayımı tarihinden 

itibaren vize süresi bitim tarihine bir aydan 

daha az süresi kalan kurum/kuruluşlara 

başvurmaları halinde bu Tebliğde belirtilen 

asgari personel şartlarını sağlayabilmeleri için 

ilave 60 gün süre verilir. 

(5) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) 

bentleri kapsamında görev almış olan 

Önceki yeterlik belgelerinin geçerlik 

süreleri 
 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yeterlik 

Belgesi almış kurum/kuruluşların bu Tebliğin 

yayımlandığı tarihte hali hazırda bulunan ceza 

puanları aynı şekilde sisteme aktarılır.  

 

Önceki yeterlik belgelerinin geçerlik 

süreleri 
 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yeterlik Belgesi 

almış kurum/kuruluşların bu Tebliğin 

yayımlandığı tarihte hali hazırda bulunan ceza 

puanları aynı şekilde sisteme aktarılır.  

 

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi 

alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar asgari 

yeterlik personeli şartını vize süresi sonuna kadar 

sağlamakla yükümlüdür. Yeni vize başvurusunda 

bu Tebliğ hükümleri dikkate alınır. 

(2)Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) 

bentleri kapsamında görev almış olan personelin 

Tebliğ kapsamında kazanılmış hakları saklıdır. 
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personelin Tebliğ kapsamında kazanılmış 

hakları saklıdır. 

 

Değerlendirme 

Belge almış firmaların ve yeterli bulunmuş olan personelin kazanılmış haklarının korunması gerekir. Hukuksal haklarını aramaları 

durumunda bu hükümlerin eklenmesi gerekir. 

 

 

Mevcut metinde böyle bir husus 

bulunmamaktadır… 

            (5) Bu madde kapsamında 

görevlendirilen tüm personel, çevre ile ilgili 

ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği 

laboratuvarlarda görev alamaz. 

          (6)  Bu madde kapsamında 

görevlendirilen tüm personel, görev aldığı 

kurum/kuruluş bünyesinde bulunan çevre 

mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler 

kapsamında görevlendirilebilir, ancak bu 

personelin farklı bir firma veya işletmede veya 

kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında 

elektronik sistemler üzerinden ataması 

yapılamaz.  

5 (5) maddesinin taslak Tebliğ’den çıkartılması veya 
firma sahipleri için istisnai durumun tanımlanması… 

Değerlendirme 

Taslak Tebliğ’in 5(5) maddesi ile 5(6) maddesi hem danışmanlık hem de Laboratuvar hizmetleri veren şirket sahip veya ortakları için tezat anlamlar 

içermektedir ve kendi şirketlerinin hazırladığı raporlara katkı sağlayamamaları durumu yaratacaktır ki bu durum Türk Ticaret Kanunu’nun asil 

hükümlerine göre mümkün değildir. 

 

 

 

NOT: Mevcut metin ve taslak metin sütunları karşılaştırma cetveli ile aynı renk ve biçimde oluşturulur. Teklif metni ile yapılacak değişiklikler 

ise farklı renkte gösterilir. 


