1. Çevre Mühendisleri Odasının Yeterlilik Testi Gerçekleştirmesi Hakkında

Çevre Mühendisleri Odasının ana amaçları arasında 14 02 2005 tarihli ve 25727 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri
Odası Ana Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesine göre; "Mesleğe ilişkin, ülke ve toplum yararı
çerçevesinde önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak, toplumsal alanı ilgilendiren üretim
süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata
geçirilmesi için uğraşılarda bulunmak, çevre alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun bir
şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak, ve çalışmalar gerçekleştirmek, çevre mühendisliği
hizmetlerine ilişkin olarak, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların kanuni
düzenlemeler doğrultusunda çalışmalarını tescil etmek, denetlemek, izlemek ve buna ilişkin
belge, ödül, uyarı, ceza ve benzeri iş ve işlemlerde bulunmak" yer almaktadır.
"Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği" Çevre Mevzuatı
kapsamında, çevre laboratuvarları ile ilgili olarak, 05.09.2008 tarihli ve 26988 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve
analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 35 inci
maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde; Bakanlığın laboratuvarların uzaktan denetimini
laboratuvarların ulusal veya uluslararası kuruluşlarca düzenlenen yeterlilik ve karşılaştırma
testlerine katılmalarını ve sonuçlarını bildirmelerini sağlayarak gerçekleştireceğine yer
verilmektedir.
Önümüzdeki dönemde TURKAK'ın ISO/IEC 17043 standardı kapsamında bu
standarttan akredite olmak mutlak hedef olmak üzere, Bakanlık görüşü (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın konu ile ilgili görüşü linki) doğrultusunda o döneme kadar yine
ISO/IEC 17043 standardına uygun nitelikte çevre laboratuvarları sektörüne yönelik olarak
Yeterlilik Testi düzenleme kararını almış bulunmaktayız. Çevre Mühendisleri Odasının kamu
tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olması ve ayrıca
üstlendiği misyon açısından tarafsızlığını ve şeffaflığını açıkça ortaya koyması, Odamızca
gerçekleştirilecek bu testlerin doğruluğunun, bilimselliğinin ve tarafsızlığının mutlak
garantisi olacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda Çevre Mühendisleri Odası olarak çevre ve
yapı laboratuvarları sektörüne yönelik olarak Standart Numuneler ile Yeterlilik Testleri
düzenleme kararını almış bulunmaktayız.

