
 

 
 

 

Endüstri rehberi: 
genel çevre görevini yerine 
getirmenize size destek 
sağlar 
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1 Temmuz 2020'de yeni bir yasal çerçevesi yürürlüge girecektir. Bu yasal çerçevesi, her insanın çevre için 
oluşturduğu risklerin sorumluluğunu anlamasına sağlayarak çevresel iyileşmelerin gerçekleşmesine yardımcı 
olacaktır. Environment Protection Amendment Act 2018’in (Kanun) temeli genel çevre görevidir (General 
Environmental Duty) (GED). Bu görev Viktoryalıların kirlilik ve atık sebebiyle çevre ve insan sağlığına zarar 
verme risklerini anlamaları ve en aza indirgemelerini gerektiren bir görevdir. 

Yükümlülüklerini nasıl yerine getireceklerini anlamalarına yardımcı olmak için, EPA rehberlik, öneri ve başka 
desteklerI sağlayarak işletmelerle birlikte çalışacaktır. 

GED'ye uymak için işletmeler etkin ve pratik adımlar atmalı ve olumlu çevresel iş uygulamalarını kullanmalıdır. 

GED’ye bağlı olarak çalışmak 
İşletmelerin çoğu GED kapsamında farklı bir şey yapmak zorunda kalmayacaktır. Birçoğu halıhazırda GED'ye 
uymalarına yardımcı olan iyi yönetim uygulamalarını takip etmektedir. Bu uygulamalar şunları içerir: 

• iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının yerine getirilmesi 
• endüstri standartlarının karşılanması 
• en iyi endüstri yönetimi uygulamalarının kullanılması 
• çevreyle ilgili diğer yasaların takip edilmesi.  

GED, işletmenizi çevreye olan riskleri azaltacak şekilde yönetmenizin sizin sorumluluğunuz olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır.  

Çevreyi korumak için ne yapması gerektiği konusunda emin olmayan işletmelere yine GED yardımcı olabilir. 
GED, nasıl çalıştığınızı göz önünde bulundurarak, size ve bize riskleri anlamak ve azaltmak için gerekli 
adımları atma konusunda izlenecek açık bir çerçeve sunmaktadır. 

Bu Kanun, doğru olanı yapmayan işletmelere yükümlülüklerini açıkça belirtir ve aynı zamanda bu tür 
işletmeleri bulmak ve yasalara uymalarını sağlamak için bize araçlar sağlar. Böylece herkes için fırsat eşitliği 
sağlanmış olur.  

GED nedir? 

  
 

 

 
 
 
 

 

 

Tanım: " Bir kişinin yürütmekte olduğu faaliyetlerden dolayı insan 
sağlığına veya çevreye kirlilikten veya atıklardan zarar gelme ihtimali 
varsa bu kişi, makul olarak uygulanabilir olduğu sürece bu riskleri en aza 
indirgemekle yükümlüdür." 

Daha fazla bilgi 

Bizimle iletişime geçin: 
www.epa.vic.gov.au 
1300 372 842 (1300 EPA VIC)  
 
Endüstri yönergeleri: 
www.epa.vic.gov.au/business-
and-industry/guidelines 
  
Yeni yasalara geçiş: 
www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 
Yeni yasaları anlamak: 
engagement@epa.vic.gov.au 

Makul olarak uygulanabilir, riskin yönetimi için risk ile orantaılı 
denetimlerin uygulanması anlamına gelir.  

Zarar oluşma olasılığı ve zararın çevreye olası etkileriyle 
bağlantılıdır. Aynı zamanda şunlarla da bağlantılıdır: 

• hangi denetimlerin mevcut olduğu 
• bu denetimlerin maliyeti 
• işletmelerin risk ve bu riskin denetim seçenekleri hakkında 

genel olarak bildikleri. Buna ‘mevcut bilgi durumu’ denir. 
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Mevcut bilgi durumunu anlama  
Mevcut bilgi durumu, çevre ve insan sağlığına ve çevreye verdilecek zarar veya zarara yol açabilecek riskler 
ile bu riskleri azaltacak ya da ortadan kaldıracak denetimler hakkında bilinen veya makul şekilde bilinmesi 
beklenen bigi birikimini tanımlar.  

GED’ye göre, yaptığınız faaliyetlerin taşıyabileceği riskler ve bunların nasıl azaltılacağı konusunda makul bir 
bilgi birikimine sahibi olmanız gerekir.  

Bu bilgiyi edinebilmek için sağlam ve güvenilir kaynaklar kullanmanız gerekir. Bu bilgiler aşağıdaki 
kaynaklarda mevcut olabilir: 

• işletme ve endüstri bilgisi 
• devlet ve mevzuat düzenleyici kurum bilgisi 
• bağımsız kuruluş bilgisi. 

İşletme ve endüstri bilgisi şunları içerebilir:  

• faaliyetleri güvenli bir şekilde yürütmek için ticari belgeler ve prosedürler 
• tedarikçi ve taşeronlardan kullanma kılavuzları ve bilgiler 
• güvenlik bilgi formları ve etiketleme 
• ürünlerin güvenli kullanımı için üretici talimatları 
• ekipmanın nasıl kullanılacağı konusunda eğitim 
• faaliyetlere katılanlar arasında sözleşme düzenlemeleri 
• sanayi birlikleri ve zirve kuruluşlarından belgeler, kılavuzlar ve rehberlik. 

EPA ve diğer resmi kurumlardan (Sustainability Victoria ve WorkSafe dahil) edinebileceğiniz devlet ve 
mevzuat düzenleyici kurum bilgisi şunları içerebilir: 

• kılavuzlar ve teknik notlar 
• uyum ve uygulama sonuçlarına ilişkin kararlar 
• tavsiye (özellikle işinizle ilgili verilen tavsiyeler dahil).  

Bağımsız kuruluşların bilgileri aşağıdaki kuruluşlardan gelen raporları içerebilir: 

• Standards Australia  
• üniversiteler  
• çevre mühendisleri.   

Mevcut bilgi yapısı, yeni teknoloji, sistemler ve süreçler geliştikçe ya da yeni bir risk doğduğunda 
değişecektir. 

 

Mevcut bilgi durumunda nasıl katkıda bulunabiliriz  
İşletmelerin riskleri tanımlamasına ve denetim 
altına alınmasına yardımcı olacak rehberler 
geliştirme gereksimini doğduğunda EPA olarak 
endüstri ve ilgili kimseler ile birlikte ve ortaklaşa 
çalışacağız.  

Çalışmalarımız şunları içerebilir:  

• önemli sağlık ve çevre sorunları hakkında 
bilgi sağlamak  

• rehberliğin eğitime yararlı olacağı 
durumlarda yasal ve düzenleyici girişimleri 
desteklemek 

• işletmelerin ciddi ya da tekrar eden 
ihlallerinden dolayı eğitilmesi.  
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Ayrıca, bağlı olduğunuz endüstri derneğiyle de iletişime geçebilirsiniz. 
  

Çevreye etki edecek çalışmalarınızı nasıl yöneteceğiniz konusunda daha fazla bilgi için 
 

epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 
 
 


