Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak
2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte
Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık
hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir.
PUSULA tüm hizmet ve faaliyetlerinde yüksek kalite,
dürüstlük, hızlı, zamanında ve optimize çözümlerini müşterilerine
insan odaklı yaklaşımını prensip edinmiştir.
İnsan odaklı çalışma stratejisi ile Çevre Sektöründe “lider” olmayı
hedeflemek, teknolojik yenilikler ve inovasyona önem vermek, büyümenin en değerli kaynağının bilgi sermayesi olduğunu unutmamak,
dürüstlük ve doğruluk ahlak ilkelerini unutmadan sektörünün lideri
olmak en temel ilkelerimizdir.

Misyonumuz
Doğa, insan ve çevre arasındaki dengeyi sağlamak için bilgiyi,
tecrübeyi ve teknolojiyi kullanarak mühendislik ve danışmanlık
hizmetlerinde öncü kuruluşlardan birisi olmak.

Vizyonumuz
Çevre konusundaki problemleri çözmek amacıyla; yüksek kalitede
mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

HİZMETLERİMİZ
Atık Yönetimi
Çevre Danışmanlık
Su ve Atıksu Arıtma
Yeşil Yıldız
ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
Green Airport Danışmanlık

ATIK YÖNETIM DANIŞMANLIĞI
Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf
edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara
benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması depolanması
suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.
PUSULA atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan
sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik
danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda PUSULA ÇEVRE olarak tesislerde;
Tesisten çıkan atıkların envanterinin çıkarılması
Tesislerden çıkan atıkların kaynağında azaltılması
Uygun depolama/etiketleme çalışmalarının yapılması
Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye
tekrar kazandırılması
Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai
bertarafının sağlanması
Çevre Takviminde belirtilen zaman dilimlerinde ilgili atıklarla ilgili
beyanların yapılması

İşlemlerini gerçekleştirilmektedir.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HIZMETLERI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları
Hakkında Yönetmelik ve 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 listesinde faaliyetini sürdüren işletmeler kendi
bünyelerinde çevre görevlisi bulundurmayacaklarsa Çevre Danışmanlık Hizmeti Almak Zorundalar.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamında
Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç
tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve
tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi
için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/
veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
Öğrendiği ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak.

Sizlere nitelikli hizmet vermek adına yükümlülüklerimizdir.

SU VE ATIKSU ARITMA SISTEMLERI
Pusula Çevre olarak tarafımızca yapılan Su ve Atıksu Arıtma Tesisi
Projeleri, Çevre mevzuatına ve mevzuata bağlı yönetmeliklere uygun
olarak hazırlanmaktadır.
Su ve Atıksu Arıtım Projeleri haricinde verdiğimiz hizmetler aşağıdaki
gibidir:

Arıtma tesisleri ve ilgili sistemleri
Projelendirme hizmetleri
İnşaat işleri danışmanlığı
Bakım-onarım işlemleri
Performans testleri ve devreye alma hizmetleri
Tesis işletmecilik ve danışmanlık hizmetleri
Su ve atıksu kalite değerleri çözümleri

YEŞIL YILDIZ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye
duyarlı konaklama tesislerine verilen bir tür «Çevre Etiketi» uygulamasıdır.
19.06.2017 tarih ve 30101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine
Dair Tebliğ doğrultusunda verilmektedir.
Pusula Çevre olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış
olan “Turizm İşletmesi Belgesi” sahibi tüm tesislere başvuru sürecinden başlayarak gerekli kriterleri bir araya getirerek “Yeşil Yıldız
Belgesi” edindirmeye ve tüm bu süreç boyunca siz değerli müşterilerimize nitelikli hizmet vermeye hazırız.

ÇED VE PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve
olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için
alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve
kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içeren rapora ÇED (Çevresel
Etki Değerlendirmesi) Raporu denilmektedir.

İşletmeler, herhangi bir projeye başlamadan önce ya da mevcut işletmelerinde kapasite artışı tasarladıklarında Mevcut ÇED Yönetmeliğinin EK-I listesinde yer alan işletmeler için yetkilendirilmiş bir kuruluşa ÇED Raporu hazırlatmakla Yönetmeliği EK-II listesinde yer alan
işletmeler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmakla yükümlüdürler.

Bu kapsamdaki taleplerinizde Pusula olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

GREEN AIRPORT DANIŞMANLIK HIZMETI
SHGM tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi
için çalışmalar başlatılmıştır.
Bir havaalanında, gerekli şartları yerine getiren Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kuruluşun, o havaalanı için ödeyeceği
yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılacaktır. Eğer, bir havaalanındaki tüm kuruluşlar
bu şartları yerine getirirse; o havaalanına “Yeşil Havaalanı (Green
Airport)” unvanı verilecek ve bu havaalanında hizmet veren, havaalanı işletmecisi dahil, tüm kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki
belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50
indirim yapılacaktır.
Green Airport Belge başvuruları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne sahip şirketler tarafından
yapılabilmektedir. Pusula Çevre olarak söz konusu proje kapsamında
danışmanlık hizmeti yürütmekteyiz.
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