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ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE
DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA
YÖNETMELİK YAYIMLANDI
Değerli Meslektaşımız,
Oda yönetimine geldiğimiz günden beri durmadan,
yorulmadan gece gündüz demeden çalıştık.
Bu çalışmalarımız sonucunda bugün, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi Ve Çevre
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik sonucunda
Çevre Mühendisleri sınava ya da eğitime girmeyecektir.
Yaklaşık 50 meslek grubuna verilen Çevre Görevliliği
hakkı mücadelemiz sonucunda 20 meslek grubuna kadar
düşürülmüştür. Hiç kuşku yok ki, Çevre Görevlisi olabilme
hakkı sadece Çevre Mühendisleri’ne ait olmalıdır. Bu
sebeple kurulacak çevre danışmanlık firmalarında Çevre
Mühendisi sayısı oranını 2/3’e getirttik. Aynı zamanda
bu firmaların Odamız tarafından tescil olması şartı
yönetmeliğe ekletilerek, meslektaşlarımızın alacakları
ücretleri yükseltmek için firmaları kontrol yetkisini de
kazanmış olduk.
Bu süreçte ne yazık ki bizi engellemeye çalışan
meslektaşlarımız da oldu. TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu olarak bu engellemelere kulak
asmadık, çalışmalarımıza devam ettik.
Aradan geçen altı ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığı
başta olmak üzere, diğer ilgili bakanlıklar, kamu kurumları
ve siyasi partiler ile defalarca görüşerek mesleki haklarımız
ile ilgili hiç bir şekilde geri adım atmayacağımızı
kararlılıkla aktardık.
Bu yoğun süreçte Odamızın hukuk müşavirleri ile
yönetmelik süreci gün be gün değerlendirilmiş
ve Oda görüşleri bu doğrultuda şekillendirilmiştir.
Yönetmelik ile ilgili meslektaşlarımızdan gelen görüşler,
Oda görüşü hazırlanırken, kurulan özel komisyon
tarafından göz önünde tutulmuştur. Çevre Mühendisleri
Odası Birimleri’nin katıldığı olağanüstü toplantı ile
eylem planı oluşturulmuş ve bu eylem planı Oda
Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulmuştur.
Çevre Mühendisliği Bölümlerinde görev yapan
Akademisyenlerimiz ile görüşülmüş ve konu ile ilgili
yapılması gerekenler tartışılmıştır. Akademisyenlerimizin
büyük bir çoğunluğunun katılımı ile bir imza kampanyası
düzenlenmiş ve hazırlanan metne 130 öğretim üyesinin
imza atması sağlanmıştır.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 10. Dönem Oda
Yönetim Kurulu, Odamızı meslektaşları ile beraber
yönetmek için çıktığı bu yolda, Çevre Mühendisleri’nin
gündemine giren ve tüm meslektaşlarımızı bir anda
gelecek kaygısı ile yüz yüze bırakan ilgili yönetmelik
sürecini başarı ile tamamlamıştır. Yayımlanan

yeni yönetmeliği aşağıdaki adresten indirerek
inceleyebilirsiniz.
Bu zor günlerimizde her zaman yanımızda olan değerli
Çevre Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerine, sadece
bizleri mezun ettikleri için değil, aynı zamanda mezun
ettikleri Çevre Mühendisleri’nin mesleki bilgilerini
sorgulatmadıkları ve üniversitelerimiz tarafından verilen
diplomaların arkasında durdukları için teşekkür ederiz.
Oda Yönetim Kurulu’nu yalnız bırakmayan Birim
Yönetim Kurullarımıza, Çevre Mühendisleri Odası’nın
örgütlü gücünü tek vücut, tek yürek olarak gösterdikleri
için; Çevre Mühendisleri Odası personellerine, mesai
mevhumu tanımadan çevre mühendislerinin idari işlerini
yetiştirebilmek uğruna seferber oldukları için teşekkür
ederiz.
Değerli üyelerimize, Çevre Mühendisliği mesleğinin içinde
bulunduğu bu zor günlerde odaya olan aidat borçlarını
ve hatta önümüzdeki yılların aidatlarını bile peşin
yatırarak destek oldukları için; Odamıza kayıt yaptıran
meslektaşlarımıza, Çevre Mühendisleri Odası’nın, Çevre
Mühendisliği mesleğinin çıkarları uğruna çabaladığına
inandıkları ve bizlere güvendikleri için teşekkür ederiz.
Mücadelemiz, mesleki haklarımızın tamamını alana dek
devam edecektir.
Bu süreçte yanımızda gördüğümüz her meslektaşımız bir
can daha katıyor bize, bu süreçte gelen her destek mesajı
biraz daha umutlandırıyor, biraz daha yüreklendiriyor
bizleri. Bu süreçten “dalgaları karşılayan gemiler gibi,
gövdemizle karanlıkları yara yara çıktık”.
Çevre Mühendisleri Odası, yılmadan, yorulmadan,
vazgeçmeden, tek vücut ve tek yürek mesleki
haklarımızı savunmaya devam edecektir.
Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.
Saygılarımızla,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

http://rega.basbakanlik.gov.tr
eskiler/2010/11/20101112-10.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/
eskiler/2010/11/20101112-9.htm

