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YÖNETMELİK 

             Çevre ve Orman Bakanlığından: 

 

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

 

             MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

             “a) İşletmelerin kurulması ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden 
çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin 
önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin 
üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları 
kapsar.” 

             “3) İşletme, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında yer almıyorsa, işletmeyi oluşturan 
tesis/tesislerin iç ortamında hiçbir emisyonun oluşmadığı durumlarda ve bu 
kapsamda hava alıcı ortamına baca, kapı, pencere ya da benzeri açıklıklardan 
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan 
kaynaklı emisyonların oluşmadığı faaliyetleri.” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı), (j) ve (p) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c), (n) ve (z) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

              “ı) Emisyon Ölçüm Raporu: Çevre izin veya lisans başvuru dosyasının 
bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan hava emisyonları bölümüne esas raporu,” 

             “j) Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik Süresi: İlk ölçüm tarihi esas 
alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik 
süresi üç yılı,” 

             “p) Çevre İzni: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelikte düzenlenen izni,” 

 



             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmeler 

             MADDE 5 – (1) Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması 
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin 
kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur. Bu işletmelerden 
kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hüküm 
esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler yapılır.” 

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi, madde başlığı ile beraber 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması 
ve işletilmesinde uyulması gereken esaslar 

             MADDE 6 – (1) Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin 
kurulması ve işletilmesinde; 

             a) İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya 
arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması, 

             b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması, 

             c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması, 

             ç) Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin 
aşılmaması, 

             d) İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu 
Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak işletmeci tarafından ölçtürülmesi, 
baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik 
kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat) 

             e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel 
debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de 
belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin 
kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım 
modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, 

             f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının 
kütlesel debi ve konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin 
atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi, 

             g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-
2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki 
alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli 
kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin 
kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava 



kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi, 

             ğ) İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de 
belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, 
Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması 

             gerekmektedir.” 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Çevre izni sürecinde hava emisyon başvurularının değerlendirmesi 

             MADDE 8 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan hava emisyonu başvuruları aşağıda 
belirtilen çerçevede değerlendirilir. 

             a) Çevre izin başvurusu Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak yapılır 
ve bu Yönetmeliğin hüküm ve esasları çerçevesinde değerlendirilir. 

             b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen sürelerde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

             c) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki Ek-1’de yer alan işletmelerin aynı 
Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinde; çalışma usul ve 
esasları Valilikçe belirlenen en az bir üyesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik 
elemanı olmak üzere Valilikçe oluşturulan Komisyon tarafından bu Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde yerinde inceleme yapılır ve Valilik tarafından yerinde 
tespit raporu hazırlanır.” 

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Hava emisyon başvurularının incelenmesi ve karar verilmesi 

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlar 
yerine getirildikten sonra, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde çevre izin 
dosyasındaki hava emisyon dokümanlarının incelenmesi yapılır ve karar verilir. 

             a) İşletme, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor ise ilgili Yönetmelikte belirtilen 
hususlar çerçevesinde hazırlanmış olan hava emisyonu dokümanları Bakanlıkça 
ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer hüküm, esas ve sınır değerleri 
kapsamında incelenir. 

             b) Hava emisyonu uygunluk kararı vermeye yetkili merci, gerekirse konu 
ile ilgili uzman kişi ve kuruluşların da görüşünü alır. 



             c) İşletmeciler gerek başvuru dokümanlarındaki (bilgi, belge, ölçüm) 
eksiklikleri gerekse Yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesindeki 
eksiklikleri/uygunsuzlukları çevre izni süreci içinde gidermek ve yetkili mercie 
eksikliklerin giderildiğine dair belge, bilgi ve ölçüm raporu ve ilgili diğer belgelerin 
teslim edilmesinden yükümlüdür.” 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi, madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Çevre İzni kapsamında hava emisyonu uygunluk kararı verilmesi 

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hüküm ve esaslarının sağlanması 
durumunda; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik kapsamında çevre izni verilmesine hava emisyonu uygunluk kararı 
verilir.” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

             “MADDE 14 – (1) İşletmeci, çevre izni ve/veya emisyon izni olan 
işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Çevre 
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her üç yılda bir, izin anında 
öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan 
iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune 
alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak 
Ek-11’de verilen formata uygun hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede 
muhafaza edilir, bir nüshası da işletmenin bulunduğu Valiliğe sunulur ve Valilikçe 
değerlendirilir. Ek-1’de yer alan tesisler için emisyon ölçüm raporu, Valilik görüşü 
ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Ayrıca işletmeci/işletme sahibi tesiste yapılan 
iyileştirmeleri raporda sunmak zorundadır.” 

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentlerinde yer alan “izin” ibareleri “uygunluk kararı” şeklinde değiştirilmiştir. 

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Hava emisyonu uygunluk kararının iptal edilmesi  

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre işletme için yapılan 
hava emisyonu uygunluk kararı, 

             a) Sürekli emisyon ölçümü yapılan tesislerde bir yıl içinde yapılan sürekli 
ölçüm sonuçlarının EK-3.d.1 de yer alan değerleri veya bir yıl içinde yapılan 
ölçümlerin %5 inde sınır değerlerinin aşılması halinde, 

             b) Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk 
kararı verilmesinden sonra, uygunluk kararı verilmesine mani olacak ek bilgiler 
edinilmişse ve/veya uygunluk kararının kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye 



sokuyorsa, 

             c) Daha önce verilen uygunluk kararı henüz uygulamaya konulmadan, 
yetkili merci uygunluk kararı esaslarının değiştirilmesi sonucu uygunluk kararı 
veremiyor ise ve uygunluk kararının kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye 
sokuyorsa, 

             ç) İşletmeci/İşletme sahibi 14 üncü maddede belirtilen sürelerde 
yapılması gereken teyit ölçümlerini yaptırmadığı takdirde 

             iptal edilir.” 

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi, madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin kurulması, yapısal özellikler 
ve işletilmesinde aranacak şartlar 

             MADDE 19 – (1) Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için aşağıdaki 
şartlara uyulur: 

             a) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Resmî Gazete’de 
yayımlanmış standartlar ile ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve teknik özelliklere 
uyulur. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde Valilikçe alınan kararlara uyulur. 

             b) Yetkili merci tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında gerekli görülmesi 
durumunda işletmeden kaynaklanan emisyonların ve hava kalitesinin ölçtürülmesi 
istenebilir. Bu ölçümler için yapılacak harcamaların karşılanması 27 nci maddede 
belirtilen şekilde yapılır. 

             c) Bu Yönetmelik hüküm esas sınır değerlerine uygun faaliyet 
göstermeyen bu kapsamdaki işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin 
ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında 
değerlendirilir.” 

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi, madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin izlenmesi/denetlenmesi 

             MADDE 21 – (1) Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin 19 uncu 
maddede belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği Valilikçe 
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izlenebilir/denetlenebilir.” 

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin madde başlığı “Çevre 
iznine tabi olmayan işletmeler için ek düzenlemeler” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

             “(2) Çevre iznine tabi olmayan işletmeler Çevre Kanununca Alınması 



Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında 
değerlendirilir.” 

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması 

             MADDE 23 – (1) Emisyon tespiti ve sınırlamasında aşağıdaki şartlara 
uyulur. 

             a) İşletmeyi oluşturan tesislerin çevreye zararlı etkilerinin tespiti amacıyla 
yetkili merci, çevre iznine tabi veya çevre iznine tabi olmayan bir işletmenin 
işleticisine, yetkili merci tarafından belirlenmiş uzman bir kurum/kuruluş veya 
kişiye tesisinden çıkan emisyonu ölçtürmesini ve/veya bu emisyonun hava 
kirlenmesine katkı değerini hesaplatmasını ve/veya hava kirliliği seviyesinin 
ölçümünü yaptırmasını ister; böylece bir emisyon ve imisyon ölçüm raporu 
hazırlanır ve bedeli 27 nci maddede belirtildiği şekliyle karşılanır. 

             b) Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde, çevre iznine 
tabi olan/olmayan işletmelerden kaynaklanan emisyonların miktarı ile zamana ve 
yere göre dağılımını gösteren hava kirlenmesine katkı değerini içeren 
biremisyon ölçüm raporu yetkili merci tarafından istenebilir. Bu raporun her yıl 
yenilenmesi istenebilir. 

             c) Emisyonların ölçümünde Ek-2’de belirtilen, tesis etrafında yapılması 
gerekli görülen hava kirliliği ölçümlerini düzenleyen 6/6/2008 tarihli ve 26898 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeliğindeki esaslar dikkate alınır. Tesis etki alanında hava kirliliğinin 
ölçümünde ise Ek-2’de yer alan esaslar dikkate alınır. 

             ç) Tesis etki alanında hava kirliliğinin tespitine yönelik yapılacak 
ölçümlerle ilgili koordinasyonu Valilik sağlar, bu ölçümler için yapılacak 
harcamalar 27 nci maddede belirtildiği şekilde karşılanır. 

             d) Yetkili merci hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde 
ve/veya kirlilik yükü büyük olan yeni tesisler için bu Yönetmeliğin Ek-2’si 
kapsamında hava kalitesi ölçümlerinin yapılmasını isteyebilir.” 

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “(2) Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere ve bilim kuruluşları 
tarafından talep edilmesi halinde, işletmeye ait endüstriyel ve ticari sırları dışında 
kalan bilgiler ve emisyon ölçüm sonuçları, işletmenin sahibi/işleticisi tarafından 
emisyon ölçüm raporunda yer alan bilgilerin kullanılmasında kesin bir yasaklama 
getirilmediği takdirde, bilgiyi talep eden kurum/kuruluş tarafından, işletmenin 
sahibi veya işleticisinden yazılı onay alınmak kaydıyla işletmenin ismi 
belirtilmeksizin, yetkili merci tarafından görevlendirilen personel denetiminde 
bilgilerin arşivlendiği bina dışına çıkarılmadan ve kopyalanarak çoğaltılmaksızın 



incelemeye açılabilir.” 

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “a) Yetkili merci tarafından sürekli ölçüm yapılmasına karar verilirken; bu 
Yönetmelik de sürekli ölçüm cihazı takılmasına esas teşkil eden değerler ve 
hükümler geçerli olmak üzere; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki işletmelerin 23 
üncü ve 25 inci maddeler kapsamındaki ölçümlerin yerine, bu ölçümlerin kayıt 
cihazlı ölçüm aletleriyle sürekli olarak yapılmasını isteyebilir. Ayrıca, yetkili merci 
gerekli görülmesi halinde bu ölçümlerin on line izlenmesine imkan tanıyacak 
donanımın kurulmasını işletmeciden isteyebilir.” 

             “b) Kritik bölgelerde veya hava kalitesi açısından kirlilik yükü fazla olan 
bölgelerde ve kirlenme ihtimalinin olduğu hallerde yetkili mercii gerekli gördüğü 
takdirde izne tabi olan/ olmayan işletmelerden emisyon ölçümlerinin kayıt cihazlı 
ölçüm aletleriyle sürekli olarak yapılmasını isteyebilir. Ayrıca, Valilik gerekli 
görülmesi halinde bu ölçümlerin online izlenmesine imkan tanıyacak donanımın 
kurulmasını işletmeciden isteyebilir.” 

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi, madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Toplam hava emisyonu sınırlaması 

             MADDE 29 – (1) Valilik, sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu, 
toplam emisyon sınırlaması yapılacak kritik bölgelerde faaliyet gösteren 
işletmelerin tümünden herhangi bir anda dış havaya verilen toplam emisyonu 
sınırlandırıcı tedbirler isteyebilir. Toplam emisyon sınırlaması yapılacak kritik 
bölgeler Valilik tarafından belirlenir. Valilik, bu bölgelere kurulacak çevre iznine 
tabi olan veya olmayan yeni bir tesisin toplam emisyon miktarıyla ilgili olarak 
geçici veya sürekli sınırlandırma kararları alabilir veya yeni bir tesisin bölge içinde 
kurulmasına Planlama ve ÇED aşamalarında yapılan değerlendirmelerde dikkate 
alınarak uygunluk kararı vermeyebilir. Gerekli görülmesi halinde Bakanlık da bu 
yetkiyi kullanır.” 

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin madde başlığı ve 
birinci fıkrasının giriş cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Hava emisyonu açısından çevre iznine tabi tesislerin 
izlenmesi/denetlenmesi” 

             “(1) Hava emisyonu açısından çevre iznine tabi tesislerin 
izlenmesi/denetlenmesinde;” 

             “a) Çevre iznine tabi işletmelerde, faaliyetlerin Yönetmelikte belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla yetkili 
merciin görevlendirdiği kişilerce izleme ve denetim yapılır. Bakanlık denetleme ve 
ceza yetkisini Çevre Kanununun 12 ve 24 üncü maddeleri gereğince 



devredebilir.” 

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (a), (b), (c), (ç), (d) ve (i) bentleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

             “e) 6,15, 22, 23, 26 ve 30 uncu maddeler ile getirilen icrası mümkün 
şartları ve talepleri zamanında yerine getirmezse,” 

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

             “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine, 7/10/2004 
tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine, 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğine ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine 
göre emisyon izin belgesini almış olan işletmeler Çevre Kanununca Alınması 
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca 
faaliyetlerini sürdürürler.” 

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde 
eklenmiştir. 

             1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin başvurusu yapılan dosyalar 

             “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin başvurusu 
dosyası hazırlanarak yetkili mercie başvuru yapan işletmecilere ait emisyon iznine 
esas dosyaların, 1/4/2011 tarihine kadar emisyon izin sürecinin sonuçlanmaması 
durumunda emisyon izin dosyası iade edilir. Bu durumda Çevre Kanununca 
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında başvuruda 
bulunur.” 

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 35 ve 
Geçici 4 üncü maddeleri ile Ek-8 ve Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır. 

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’in başlığında yer alan “Emisyon 
İznine Tabi Tesisler İçin Esaslar ve Sınır Değerler” ve “İzne Tabi Tesisler İçin 
Emisyon Sınırları” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve Ek-1’in başlığı “İşletmeler 
İçin Hava Emisyonu Esas ve Sınır Değerleri” olarak değiştirilmiştir. 

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-11’i aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

 



 

             “Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 

             1) İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri, 

             2) İşletmenin, işletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisin 
faaliyetinin açık bir şekilde anlatımı, 

             a) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisin genel yerleşim 
içindeki fotoğrafları ve/veya uydu fotoğrafları, 

             b) Her bir tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin 
içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları 
gösterilecek), 

             3) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisten kaynaklanan 
emisyonların bu Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e göre değerlendirilmesi, 

             4) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisten 
kaynaklanan emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı 
ve bunların kaynaklara göre dağılımı, 

             5) İşletmede üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi 
miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, 
doğal gaz vb.), 

             6) Kullanılan yakıtların yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri, (alt ısıl 
değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri ve ilgili diğer bilgiler), 

             7) İşletmede bulunan üretim proseslerinin toplam ısıl gücü, üretim 
prosesinde kullanılan yakıt cinsi ve miktarı, 

             8) İşletmede bulunan yakma kazanlarının (gaz türbinleri, içten yanmalı 
motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar) sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim 
zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri, toplam ve her 
bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl 
gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir) hakkında teknik bilgiler, 

             9) İşletmede bulunan her bir tesis için Yönetmelik Ek-4 kapsamında 
gerekli bilgiler ve değerlendirilmesi, 

             a) Ölçüm yapılan noktalar ve bacanın atmosfere çıkış noktasının ayrıntılı 
olarak görülebileceği şekilde fotoğraflarının, 

             b) Abak kullanılması halinde hesaplamaların abak üzerinde gösterilmesi, 

             10) Emisyon oluşumunu azaltmak için her tesis için alınan tedbirler ile 



ilgili detaylı bilgiler, 

             11) Ölçüm sonuçları ve değerlendirilmesi, 

             12) Ölçüm cihaz çıktıları veya çıktı alınamayan cihazlar için cihazın bu 
özelliğini gösteren belgeler, 

             13) Ölçüm yapan kurum kuruluşların akreditasyon belgesi veya 
Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler, 

             14) Valilik tespit raporu,” 

             MADDE 25 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı 
yürütür. 
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