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Alanında uzman ve tecrübeli

mühendis kadrosuyla, tüm çevre sorunlarınıza profesyonel yaklaşım ile

mevzuat ve standartlara bağlı kalarak kalıcı çözümler üretiyoruz.
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YETKİ
BELGELERİMİZ

Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi OSGB Yetki Belgesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yetki Belgesi Toprak Kirliliği Kontrolü Yetki Belgesi
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Çevre danışmanlık hizmeti, "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve 
Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve " Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği " kapsamın-
da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge 
ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:
Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz 
olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakta, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz 
bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve 
raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakladır.

İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak 
temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Mü-
dürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci 
tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir 
çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır.

Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı 
tutmakta, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin duru-
mundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmektedir. 

ÇEVRE DANIŞMANLIK
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YEŞİL  KURULUŞ 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” adı altında bir 
proje başlatılmış olup, havaalanlarındaki havaalanı işletmecilerinin ve hizmet sağlayıcıların belli 
gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, o havaalanı “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” olarak 
adlandırılacaktır. Bu gereklilikleri yerine getiren kurum ve kuruluşlara SHGM tarafından, Hizmet 
Tarifesinde indirim sağlanacaktır.
• Bir havaalanının Yeşil Havaalanı olabilmesi için bünyesinde yer alan tüm kuruluşların “Yeşil Kuruluş 
Sertifikasını” alması gerekmektedir.
• Bu kapsamda, şirketimiz tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen stan-
dartlar dahilinde, Yeşil Kuruluş Sertifikalandırmaları yapılmakta ve konu ile ilgili Çevre Yönetim Hiz-
meti verilmektedir.

YEŞİL YILDIZ

TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNE ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BEL-
GESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belge-
si sahibi tesislerin (otel, konaklama tesisi, tatil köyü vb.), Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi 
(Yeşil Yıldız) başvurularının, yapılması, izlenmesi konusunda hizmet vermekteyiz. 

YEŞİL YILDIZ & YEŞİL KURULUŞ
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Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 tarih ve 29003 Sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin Ek-1‘inde tanımlı faaliyeti yapan işletmelere “Sera 
Gazı İzleme Planı” hazırlama ve “Sera Gazı Raporlama” yükümlülüğü getirildi. 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına (Tablo-1’deki faaliyetler) faaliyet 
gösteren tesisler, 22.07.2014 tarih ve 29068 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliği” kapsamında İzleme Planı 
hazırlayarak bakanlığa onaylatma ve raporlandırma yükümlülüğü bulunmaktadır

SERA GAZI RAPORLARI

Sera gazı emisyonu oluşturan tesislerin izleme 
ve raporlarıyla ilgili sürecinin kurumlar arası 
döngüsü Şema.2’de verilmiştir.
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1-BİYOGAZ PROJELERİ
Oksijensiz ortamda organik atıkların ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımı “Biyogaz” olarak 
adlandırılır. Biyogaz genellikle hayvan atıkları, tarımsal faaliyet sonucu ortaya çıkan atıklar, evsel katı 
atıklar, arıtma çamuru ve yiyecek atıklarının ayrışması sonucu elde edilmektedir. Biyogaz prosesleri 
yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve çok düşük oranda karbon ayak izi ortaya çıkarır. Biyogaz tesisi 
fizibilite çalışmaları, projelendirme ve yapım konularında hizmet vermekteyiz.

2- ATIK VE ATIKSU ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Endüstrinin gelişmesi ile beraber atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdigi zarar her geçen 
gün artmaktadır. Endüstriyel kuruluşlarda oluşan atıksuyun özelliği, üretilen ürünün farklılıgına, 
atıksuyun kaynaklandığı prosese, üretimin kesikli veya sürekli olmasına bağlıdır. Bu nedenle proje 
ve yapım aşamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalışmaları firmamızda titizlikle uygulanmaktadır. 
Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesisinde kullanılacak kimyasal maddelerin cinsleri ve dozaj mik-
tarları belirlenir ve her fabrika için özel bir arıtma prosesi tasarlanır ve uygulanır. Evsel ve endüstriyel 
nitelikli atık ve atıksularınız için, laboratuvar ve pilot ölçekli olmak üzere renk, organik madde, ağır 
metaller, VOC, yağ ve gres, katı madde, BOİ ve KOİ, siyanür, krom, ve benzeri diğer kirletici paramet-
relerle ilgili her türlü arıtılabilirlik çalışmaları yapmaktayız.

3- EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
Firmamız aşağıdaki hizmetleri anahtar teslimi olarak vermektedir.
-Atıksu Arıtma Tesisleri Proses Tasarımı
-Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
-Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
-Paket Arıtma Tesisleri
-Evsel Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

ARITMA VE BİYOGAZ PROJELERİ
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14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak 
ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan ber-
tarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için hayati öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre 
oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. Tam bu nokta-
da 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Endüstriyel Atık Yöne-
tim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde 
oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür. 3 aşama-
lı olarak gerçekleşen planda;

Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini,

Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor,

Aşama: Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir 
çevre bırakabilmek için elzemdir. Tesis atıklarınızın yönetimini bırakın biz yapalım siz geleceğe yaşa-
nabilir bir çevre bırakın.

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Hizmeti

ÇED Raporu süreci Yönetmeliğin EK-I Listesinde yer alan faaliyetleri ve EK-II listesinden “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen faaliyetleri kapsar. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından sürdürülebil-
mektedir.

ÇED sürecinin başlaması adına ÇED Başvuru Dosyası (ÇBD) 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-III’ ünde yer alan Genel 
Format (gerçekleştirilmesi planlanan projelerin; yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri 
içeren, projenin genel boyutları ile tanıtıldığı format) esas alınarak hazırlanır.

Hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası (ÇBD) Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygunluk yönünden 3 gün 
içerisinde incelenen dosyanın bir örneği halka duyurulmak üzere Valiliğe gönderilir.

İnceleme değerlendirme komisyonu (İDK); Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini 
belirlemek ve bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunu 
inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyondur. Komisyon Bakanlıkça 
süreci yöneten birim ve ilgili kamu kurum/kuruluşları personelinden oluşturulur.

Halkın katılımı toplantısı, kapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında 
bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje mahallinde yapılan toplantıdır. 
Toplantının yeri, tarihi ve saati en az 10 gün öncesinden, yerel ve ulusal yayım yapan gazetelerde 
ilan edilir.

ÇED Hizmetleri
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 OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 
sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği"nde 
tanımlanmıştır.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) hizmetine ulaşmanın yolu artık eskisine göre çok daha kolaydır. Nitekim 
50–499 arasında çalışanı olan işveren, yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını dilerse işletme 
dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen bir OSGB’den hizmet satın alarak da yerine getirebilecektir. 
Diğer yandan; çalışan sayısı 50’nin altında olan işyerleri ise zaten -küçük bir bedelle- bir OSGB’den 
hizmet satın almak zorunluluğu bulunmaktadır. Hatta 10’dan az çalışanı işyerlerinin hizmet bedelle-
ri Devlet tarafından karşılanmasıyla ilgili karar alınmak üzeredir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet almanın avantajları aşağıda sıralanmıştır
* Serra OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli 
olarak koordinatörümüz tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan 
kaldırılacaktır.
* Deneyimli bir kadro tarafından işletmenizdeki eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulacaktır. 
* işletmenizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir 
* Bakanlıkla ilgili yasal süreç Serra OSGB tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacak-
tır. 
* İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık elemanı görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. 
* İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken odaları ve "Asgari Malzeme Listesi"ndeki mal-
zemeleri bulundurma zorunluluğunuz olmayacak. 
* İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak 
yerine tek noktadan hizmet alabileceksiniz. 
* Hizmet karşılığı verilen faturanın gider olarak gösterilebilmesi. 
* Serra OSGB tarafından sürekli ve kaliteli hizmet sunumu. 
* Serra OSGB gizlilik ilkesini esas alarak çalışan ve tarafsız olarak denetimlerini yapabilecektir. 

OSGB HİZMETLERİ
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Serra Mühendislik olarak, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışılan işyerlerinde patlamadan korun-
ma dokümanı; hazırlıyoruz. 

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi 
gereğince, hazırlanması istenen doküman Patlamadan Korunma Dokümanı olarak anılmıştır, bu 
belgede özellikle;
Bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
İçinde patlayıcı ortam oluşma riskine göre sınıflandırılmış yerler, Çalışanların patlama riskinden 
korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler için gereklidir.

Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının 
güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği” ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer 
alacaktır.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA AŞAMALARIMIZ 
1. Çalışma komitesi oluşturulması, (Tüm birimleri temsil edecek şekilde , ağırlıklı olarak bakım, 
üretim bölümleri yetkilileri, kimya mühendisleri ve teknikerleri tarafınızdan oluşturulacaktır.)
2. Emisyon Noktalarının bulunması
3. İşletme Verilerinin toplanması
4. Zon hesaplamalarının yapılması ve ekipman uygunluğunun tespiti
5. Haritalama yapılması 
6. Patlama Esaslı Risk değerlendirmenin işletme Risk Değerlndirme Ekibiyle birlikte yapılması 
7. Patlamadan Korunma Dökümanının yazılması, Düzeltici , Önleyici önlemlerin belirlenmesi
8.Projenin teslim edilmesi

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
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 Havza Koruma Eylem ve Yönetim Planlarının hazırlanması

• Havza izleme programlarının oluşturulması, izleme yapılacak istasyonlarının, izlenmesi gereken 
parametrelerin [fiziko-kimyasal, kimyasal (genel kimyasal parametreler, mikrokirleticiler, öncelikli 
maddeler, pestisitler, diğer metaller/yarı metaller), biyolojik ve hidromorfolojik kalite parametreleri-
nin], izleme periyotlarının belirlenmesi,

• Su kaynakları ve kütleleri ile izleme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili fiziko-kimyasal, kimyasal, 
biyolojik, hidrolojik ve hidromorfolojik parametreler için Ar&Ge çalışmalarının yapılması
• Yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularının miktar ve kalitesinin izlenmesini sağlamak, verileri işlenmesi, 
değerlendirilmesi ve raporlanması,

• Tablosal ve mekansal su verilerinin ilişkilendirilerek analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve Coğrafi 
Bilgi Sisteminde kullanılacak şekilde sunulması,

• Havzaya özgü sucul flora ve fauna listelerinin oluşturulması, bu listelerle uyumlu olarak havza 
koşullarına uygun biyolojik metrik ve indekslerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

• Havza bazlı yönetim planlamaları çerçevesinde uygun tedbirler oluşturarak yönetim planlarının 
ekonomik analizinin yapılması

• İçme Suyu Havzaları için Havza Koruma Planlarının ve Özel Hüküm belirleme çalışmalarının yapıl-
ması

• Su yönetimi, planlaması ve verimliliği hakkında her türlü Ar&Ge ve eğitim çalışmalarının yapılması 

HAVZA İZLEME VE YÖNETİMİ
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08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE 
NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK, 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe 
girdi. Bu kapsamda toprak kirliliğine neden olabilecek işletmelere (ilgili yönetmelik Ek-2 Tablo-2’de 
tanımlı faaliyeti yapanlar), ön değerlendirme sonucu, “Saha durum ve risk değerlendirme ön 
raporu” , “saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu” , “Temizleme faaliyet planlama ve değer-
lendirme raporu” ve “temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu” hazırlatma 
yükümlülüğü doğabilmektedir. 

İşletmeler bu raporları bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara hazırlatmakla yükümlüdürler. Bu kap-
samda “Serra Çevre Danışmanlık ve İnşaat San. Tic. Ltd Şti.” olarak, oluşturduğumuz uzman kadro-
muz ile bakanlıktan “TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHA-
LARA DAİR YETERLİLİK BELGESİNİ” aldık. Türkiyede bu belgeye sahip 15 firmadan birisiyiz. Türkiye’ye, 
Amerika’da toprak ile ilgi çalışmalar yaparak bu mevzuatı getiren uzmanlardan oluşan kadromuz ile 
yeni olan bu alanda, konuya deneyimli kadromuzla siz değerli müşterilerimize en kalite hizmeti ver-
mekten gurur duyarız. 

Aynı zamanda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip şirketimizden hizmet alacak KOSGEB üyesi işlet-
meler, %40’a kadar KOSGEB desteklerinden faydalanabilmektedir. İlgili belgemiz web sitemizde 
mevcuttur.

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
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