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TUTAK DEVLET HASTANESI

CEVRE YONETIM DA1NI$MANLIK HlZMETI ALIMI TEKNIK §ARTNAMES1

A.i§in Konusu Bu sartname Tutak Devlet Hastanesinin "2872 sayili Cevre Kanununa bagli
olarak 9ikartilan 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Cevre
Denetimi Yonetmeligi ve 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Cevre Kanununca Almmasi gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmelik ve 21.11.2013
tarih ve 28828 sayili resmi gazetede yaymlanan Cevre Gorevlisi, Cevre Yonetim Birimi ve
Cevre Damsmanlik Firmalan Hakkinda Yonetmelik" kapsammda Cevre Damsmanlik
Hi/meti ahmi isini ifade etmektedir.

Tammlar

1.Cevre Damsmanlik Firmalan: Cevre yonetimi hizmeti vermesi i$'m Bakanlik tarafmdan
belgelendirilen tiizel kisiyi,

2.Cevre Damsmanlik Yeterlilik Belgesi(CDYB):Cevre damsmanlik firmasma Bakanlik
tarafmdan verilecek belgeyi,

3.Cevre Gorevlisi: Faaliyetleri sonucu cevre kirliligine neden olan ve/veya neden olabilecek
ve Cevre Kanununa gore yuriirluge konulan duzenlemeler uyannca denetime tabi kurum,
kurulus veya isletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunlugunu, ahnan tedbirlerin etkili
olarak uygulamp uygulanmadigim degerlendiren, tesis ici yillik ic tetkik programlan
dtizenleyen tesiste veya cevre yonetim hizmeti veren cevre damsmanlik firmasmda calisan
gorevliyi,

4.Cevre Gorevlisi Belgesi (CGB): Cevre gorevlilerine Bakanlik tarafmdan verilecek belgeyi,

5-Cevre yonetim hizmeti: Kirlenme ihtimalinin bulundugu durumlarda kirlenmenin onlemesi,
kirlenmenin meydana geldigi hallerde kirlenmenin durdurulmasi, kirlenmenin etkilerini
gidermek veya azaltmak icin gerekli hukuki, ekonomik, sosyal tedbirlerin almmasi,
Bakanhgm ^evreyle i lg i l i cikarmis oldugu mevzuatm uygulanmasi ve Him cevre yonetimine
iliskin islemlerin yiirutulmesini,

6.1c tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Cevre Kanunu ve bu kanuna dayamlarak yururltige giren
yonetmeliklere uygunlugunun, alman tedbirlerin etkili olarak uygulamp uygulanmadigimn
cevre yonetim birimi. cevre gorevlisi veya yetkilendirilmis 9evre dam§manhk firmalan
aracihgi ile degerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesinin saglanmasi,

B.Dani^man Firma Sorumluluklari

l.Sozlesme imzalanmasmdan itibaren sozlesme suresi sonuna kadar Cevre Damsmanlik
hizmeti verecektir. Firma, Cevre Yonetimi Genel Miidurlugiinden almis oldugu Cevre

Damsmanlik Yeterlik Belgesi ve Cevre Gorevli Belgesini teklifi ile birlikte idareye tesltm
edetiektir.
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2.21.11.2013 tarih ve 28828 sayili resmi gazetede yaymlanan £evre Gorevlisi, £evre Yonetim
Birimi ve £evre Damsmanhk Firmalan Hakkmda Yonetmelik" uyarmca 'Saghk tesisimizin
mevcut durumu gosteren inceleme raporu ise baslangic tarihinden itibaren 30 gun i£inde
hazirlanarak incelemenin Hastane' idaresine sunulacak olup, s6zle§me suresince guncelligi
saglanacaktir.

3.£evre Danismanhk Firmasi yururlukte olan 2872 sayili £evre Kanunu, £evre izni, £evre
Gorevlisi yonetmelikleri ve Qevre Denetimi Yonetmeligi dikkate almarak saglik tesisimizin
denetimini ayda en az 1 kez gerceklestirecektir.

4.(^ahsmamn baslangicmda, hastanemiz ile i lg i l i detayli cevresel risk analizleri
yapilacak,9evresel risk analizlerine ait mevcut durumu gosteren rapor hazirlanacak.hastane
idaresine sunulacak olup.sozlesme suresince sevresel risk analizlerinin guncelligi
saglanacaktir.

S.^evre damsmanhk firmasi, (^evre Yonetim Hizmeti kapsammda, yururlukte olan ^evre
kanun, yonetmelikler ve diizenlemeler uyarmca denetime tabi tesis faaliyetlerinin mevzuatlara
uygunlugu ve alman tedbirlerin etkili olarak uygulamp uygulanmadigmi 2872 Sayili £evre
Kanununun 20'inci maddesinde belirtilen $artlara aykinlik a9ismdan degerlendirecek ve
Hastane Yonetiminc aylik rapor olarak sunacaktir.

6.Bu aylik raporda Qevre Mevzuati'na uygun olmayan durumlarm tespiti yapilarak ^b'zum
onerileriyle birlikte uygunsuzlugun giderilip giderilmedigi, degerlendirmeyi takip eden 10
giin icerisinde hastane idaresine bildirilecektir.

7.Szolcsme suresince en az bir kez olmak iizere (Hastane idaresince belirlenen tarihlerde}
ilgili yasal sartlar dikkate almarak i? tctkik gerceklestirilecek olup. i? tetkik sonucunda bir
rapor hazirlanarak, idare yetkilisine sunulacaktir.

S.^evre Damsmanhk Firmasi, (^evre Kanunu ve bu kanuna dayamlarak yururltige giren
Yonetmelikler kapsammda; hastanemizin cevresel konularda almasi gerekli izin,lisans ve
buna benzer bclgcleri alma,elektronik ortamda basvuru,takip,guncellemc ve yenileme
cahsmalarim yiiriitecektir.

9.Bir onceki madde ile baglantlll olarak hazirlanan bilgi, beige ve raporlar eksiksiz bir sekilde
degerlendirilecek,dosya icerigindeki tiim bilgi,beige ve raporlarm teknik i9eriginin ilgili
mcvzuata uygunlugu ve dogrulugu saglanacaktir.

lO.Qevrc Mevzuati cercevesinde yapilmasi gereken elektronik veya yazih beyanlarm (atik
yag, tehlikeli alik, tehlikcli kimyasal, ambalaj atiklari...vs.) bildirimi, idare ile birlikte
yapilacaktir.

1 l.Hastane faaliyetlerinden kaynaklanan atlklarla ilgili;(Tibbi, Tehlikeli, Radyoaktif ve Evsel
Atik vb...) yuriirlukteki mevzuatlar dogrultusunda zorunlu olan 'Atik Yonetim Planlarmi *
ilgili personellerle birlikte hazirlayacak, tehlikeli atik sahasimn ruhsatlandirma surecini
yonetece^tir.
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12. Auk cinslerine gore uygun depolama kaplan, konteynirlar ve depolama aJanlanmn yerleri,
tasima sekilleri konusunda yururlukteki mev/uatlara gore damsmanhk destegi sunarak,
gerekli tiim dokiimanlan hazirlayaeaktir.

13. Saghk tesisinde olusan tehlikeli atiklann, tesis i$'mde ve tasmmasi sirasmda olusabilecek
kazalar icin *'AciI Yonetim Plam" hazirlanacaktir.Bu plan; cahsan saghgi ve 9evre guvenligi
acismdan yapllacak islemleri aynntili olarak kapsayacaktir.

14. Cevre Damsmanlik Firmasi ,BeIediyeler,Cevre ve $ehircilik il Mudurlugii.Bakanhk vb.
kurum ve kuruluslar ilc gerektiginde cevresel konular hakkmda yazisma ve goru$meler
yapacak olup sonucundan Hastane Idaresini bilgilendirecektir.

15.S6zlesme kapsammdaki cevre etkilerine paralel olarak,9ah$anlarm £evre bilincinin
arttinlmasma yonelik en az 1 defa egitim(9evre mevzuati,atik yonetimi,su,toprak ve hava
kirliligi kontrolii,kimyasal yonetimi ve dokuntii kontrolu,acil durum vb. konularda)
faaliyetleri gercekles?tirilecektir.Egitim faaliyetinin yetersi/ oldugu tespit edildiginde veya
Hastane Idaresinin talebi uzerine tekrar egitim diizenleyecektir.

16.(^evre ve ^ehircilik Bakanhgi /(^evre ve §ehircilik II Miidurlugu ve Saghk Bakanhgi
tarafindan yapllacak planli denetimlerde tesisler ile ilgilenen en az bir Qevre Gorevlisi'nin
saghk kurumunda hazir bulunmasi saglanacaktir.

1 7-Denetim ve cah?ma sirasmda cevre gorevlisi ile birl ikte saghk tesisi bunyesinde bir
bulundurulacaktir.Bu ^ahsmalar sirasmda is saghgi ve guvenligi acismdan gerekli ekipmanlar
kurum tarafindan saglanacaktir.

IS.Yiiklenici ; Cevre ve §ehircilik Bakanhgi ve yetkili diger kuruluslarm
denetimlerinde;(7evre Mevzuatma i l i sk in islemlerin usulune uygun yiirutuldugunu
belgelemekle yukiimludiir.

19. Yiiklenici ; Kurumla . i lgil i ogrendikleri ticari sir mahiyetindeki bilgileri sakh tutmakla
yukiimludiir.

20. Cevre Damsmanhk Firmasi ; yeni ve degisen 9evre mevzuati hakkmda bilgi ve
gerekhlikleri idareye diizenli olarak iletecektir.

21. Cevre Damsmanhk Firmasimn yuriittiigu i§ ve islemler; Hastane idaresi tarafindan
olusturulacak bir kurul tarafindan denetlenecektir.

22. Yiiklenici firmamn sorumlulugunda olan konularda ii/erine du^enleri yapamamasi ve
gecikmcsinden dolayi, gecici faaliyet belgesini ve cevre izninin almamamasi , atik yonetim
planlarmin belirlenen stire icerisinde hazirlanarak ilgili makamlara sunulmamasi durumunda
saghk tesisi hakkmda uygulanacak yasal , idari ve maddi yaptinmlardan sorumlu olacaktir.
Konu ile ilgili olarak Cevre Kanunu'nun ilgili htikUmleri yiiklcniciye uygulanacaktir.

23. Hi/met alimi so/.lesmesi yapilmasi veya fesh edilmesi durumunda, hizmet verdigi
isletmenin durumundaki degisikligi en ge? 20 i$ gunii icerisinde yetkili makama bildirecektir.



24. Bu sartnamede olmayan huklimler i^in "Cevre Kanununca Ahnmasi Gereken izin ve
Lisanslar Hakkmdaki Yonetmelik " ve ilgili mevzuatlar ge9erli olacaktir.

I). Gcnel Hususlar

£evre gorevlisi personel, ayda en az 1 tarn gun hastanede 9ahsacaktir. Hastane icerisinde bir
defadan az olmamak uzere ilgili mevzuat hiikiimlerine gore 19 tetkik yapilacak ve 19 tetkik
raporu hazirlanarak yetkililere bildirilecektir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde
uygunsuzluklarm duzeltilmesi i9in ( mevzuat 9er9evesinde ) gerekli duzenlemeyi yapacaktir.
Faaliyetimiz ile ilgili Cevresel konularda gerekli izin. lisans belgeleri alma ,guncelleme ve /
veya yenileme 9ahsmalan ile hastaneye geri bildirim yapilacaktir. Bakanhk ve/veya diger
kurumlar tarafmdan istenecek bilgi ve belgelerin istenilen formatta . zamamnda ve eksiksi/
olarak iletilmesi saglanacaktir. Saglik tesisi adma Belediyeler. Mahalli idareler, II
Mudiirlukleri ve Bakanhk ile gerektiginde cevresel konular hakkmda Hastane idaresinin
bilgisi dahilinde yazisma ve gorusmeler yapacaktir. Yapilacak denetimler sirasmda 9evre
gorevlisi, saghk tesisinde hazir bulunacaktir.Hastane personeline cevresel konularda
bilgilendirici , egitici egitimler verilecek ve ozendirici faaliyetlerde bulunulacak ve hastanenin
cevre yonetim faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu egitim programimn i9erigi ve siiresi
hastane idaresi ile belirlenecektir. Saglik tesisi i9indeki 9evresel konularda iaaliyetler yonetim
ile ortaklasa belirlenen arallklarla kontrol edilecektir. Saglik tesisi tarafmdan verilen bilgi ve
belgeler ile firma uzmam tarafmdan diizenlenecek raporlar, gizlilik prensipleri geregi hastane
izni olmadan 90galtilmayacak ve 3. $ahislara verilmeyecektir. Yapilacak turn islemlerde
Hastane Idaresi ile koordinasyon i9erisinde 9ahsacaktir. Basvuru dosyasmin yetkili mercilere
sunulmasmdan basvurunun sonuglanmasma kadar olan s(ire9 ile bilgi , beige ve raporlann
dogrulugu . mevzuata uygunlugu ve dogacak hukuki sonu9lar konusunda firma sorumlu
olacaktir. Sdzle^me imzalanmasmdan itibarcn en ge9 1 ay i9crisinde yetkili makamlara
bildirim yapma yukiimlulugu firmaya aittir. hastanede olusan tehlikeli atiklarm tesis icinde ve
tasmma islemleri esnasmda olusabilecek kazayi sonu9lanyla berabcr degerlendirerek kaza
olusumunda yapilacak islemleri aynntih olarak a9iklayan ilgili acil yonetim plam
hazirlanacaktir. Firmanm yeterlilik belgesinin askiya ahnmasi veya iptali durumunda , en ge9
1 hafta i9crisinde Hastane Idaresine geri bildirimde bulunulacaktir. Firma anlasma
saglandiktan sonra gerekli belgeleri hastane denetimleri oncesinde hazirlayacaktir. Firmanm
sorumlulugu olan konularda uzerine diiseni yapmamasi , yapamamasi veya gecikmesinden
dolayi gerekli belgelerin almamamasi , atik yonetim planlanmn belirlenen sure i9erisinde
hazirlanarak ilgil i makamlara sunulmamasi durumunda hastanemiz hakkmda uygulanacak
yasal , idari ve maddi yaptinmlardan firma sorumlu olacaktir.


