
 
  T.C. 

……………… VALİLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

 
Sayı  : …………………………-150/           
Konu: İl Müdürlüğü Uygunluk/Muafiyet Yazısı 

 
(Firma İsmi) 

(Firma Adresi) 
 
İlgi : ……… tarihli ve ……… sayılı yazınız. 
 

İlgide kayıtlı yazıda …………………………1 olarak .…………………………………………2 

adresinde ……………….3 faaliyeti yaptığınız, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Ek…..4 

listesi ….5 maddesinde/maddelerinde yer alan faaliyetiniz için çevre izin/çevre lisans (…… tarihli ve 
….. sayılı Çevre İzin Belgesi /Çevre İzin ve Lisans Belgesinin , ÇİLY’nin 11. Maddesi 1. Fıkrası 
çerçevesinde belge yenileme/ÇİLY’nin 11. Maddesi 2. Fıkrası çerçevesinde işletmede yapılan 
…………. değişiklik/artış nedeniyle yenileme) başvurusuna esas olmak üzere “İl Müdürlüğü 
Uygunluk/Muafiyet Yazısı” nın tarafınıza verilmesi talep edilmektedir. 

 
Bu kapsamda işletmenizde yerinde yapılan incelemede; 
 …………………..6  konulu çevre izni ve ………….6 konulu çevre lisansına tabi olduğu, 
 
 

- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hüküm ve 
esasların (ölçüm ve analiz sonuçları dışındaki, işletmede alınması gereken tedbirler 
ve fiziksel şartlar) sağlandığı; 

-  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olduğu;  
- ……………..……..7 belirtilen fiziksel şartların sağlandığı;  
- Çevresel Etki Değerlendirmesik Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme 

sonucunda, ……………………..……..8 kararı/belgesinin olduğu, verilen 
karar/belge çerçevesinde herhangi bir değişikliğe yada kapasite artışına gidilmediği, 

- İşletmenin Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16. Maddesi çerçevesinde Tehlikeli 
Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırma 
zorunluluğu bulunduğu/bulunmadığı ve sözkonusu poliçenin ibraz 
edildiği,(zorunluluk bulunan işletmeler için belirtilecektir.) 9 

Ayrıca, ………………………………………………….6 konulu çevre izninden muaf olduğu, 
tespit edilmiştir. 
 

 Bu belge, çevre mevzuatı açısından nihai bir izin niteliği taşımamakta olup, yalnızca ÇİLY 
gereğince gerçekleştirilecek Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusunda sunulmak üzere verilmiştir.  
 Bu kapsamda, bu belgenin alınmasına müteakip Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan 
diğer belgeler ile birlikte ivedilikle GFB başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, bu 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili 
maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 

          
     ………………… 

                                 İl Müdürü 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres:…………………………..            Ayrıntılı bilgi için irtibat:  
Tel: ………………..                                                    Faks:  …………………………… 
Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr,                                          Elektronik posta: ……………….@csb.gov.tr    
 



 
  T.C. 

……………… VALİLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

 
 

1 İşletmenin Ticari Unvanı 
2 İşletmenin Açık Adresi 
3 Faaliyetin Konusu 
4 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri 
5 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri İlgili Maddesi/Maddeleri 
6 Yönetmelik Kapsamında Alınması Gereken İzin ve Lisans Konuları  
7  İlgili Yönetmeliğin Adı Yazılacak 
8  ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir/ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında 
9 Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri 
kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici 
depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla 
üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası 
yaptırmak zorundadırlar. 

Adres:…………………………..            Ayrıntılı bilgi için irtibat:  
Tel: ………………..                                                    Faks:  …………………………… 
Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr,                                          Elektronik posta: ……………….@csb.gov.tr    
 


