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16 Ek�m 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31630

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak�
bent eklenm�şt�r.

“�) İl müdürlüğü uygunluk yazısı: İl müdürlüğünce gerçekleşt�r�len yer�nde �nceleme net�ces�nde, �şletmeler�n
tab� oldukları mevzuatta yer alan f�z�ksel şartların sağlandığının ve 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sıfır Atık Yönetmel�ğ�ndek� l�steler d�kkate alınarak, Sıfır Atık Temel Sev�ye Belges�n�n veya
muaf�yet�n�n bulunduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda, başvuru tar�h�nden �t�baren en geç �k� ay �çer�s�nde e-�z�n
s�stem� üzer�nden düzenlenen ve b�r yıl geçerl�l�ğ� bulunan belgey�,”

“n) E-�z�n s�stem�: Çevre �z�n ve l�sans sürec�ndek� �ş ve �şlemler�n elektron�k ortamda gerçekleşt�r�leceğ�
çevr�m�ç� s�stem�,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) Aynı adreste bulunan ancak �şletmec�s� veya tüzel k�ş�l�ğ� farklı olan �şletmeler, bu Yönetmel�kte geçen

�şletmec� tanımı esas alınmak suret� �le �şletmen�n tamamı �ç�n veya münfer�t olarak çevre �z�n ve l�sans belges�
alırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, altıncı fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Ayrıca yazılı b�r tebl�gata gerek görülmeks�z�n, yetk�l� merc� tarafından elektron�k ortamda e-�z�n s�stem�
üzer�nden yapılan b�ld�r�mler �şletmeye tebl�ğ ed�lm�ş kabul ed�l�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�ş, d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(2) İşletmen�n tab� olduğu herhang� b�r çevre �z�n/çevre l�sansı konuları �ç�n başvuru yapılmaması veya tab��
olmaması gereken herhang� b�r çevre �z�n/çevre l�sansı konularına başvuru yapılması durumunda, süreç �l müdürlüğü
uygunluk yazısından başlatılmak üzere geç�c� faal�yet belges� başvurusu �ade ed�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Başvuru, yetk�l� merc� tarafından yapılan değerlend�rme sonucunda b�lg� ve belgelerle b�rl�kte ölçüm,

anal�z sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans belges� düzenlen�r.
İşletme adına düzenlenen her yen� belge b�r öncek� belgen�n devamı n�tel�ğ�nded�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 10 – (1) Geç�c� faal�yet belges�, çevre �z�n veya çevre �z�n ve l�sans belgeler� ve ekler� elektron�k

ortamda e-�z�n s�stem� üzer�nden düzenlen�r.
(2) İşletmeler belge ekler�nde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve d�ğer hususlara uygun olarak

çalışmakla yükümlüdür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 11 – (1) Çevre �z�n ve l�sans belges�n�n geçerl�l�k süres� sonunda yen�lenmes�ne �l�şk�n hususlar

aşağıda yer almaktadır:
a) İşletmelere ver�len çevre �z�n ve l�sans belgeler� beş yıl süre �le geçerl�d�r.
b) İşletmeler belge geçerl�l�k süres�n�n sona ereceğ� tar�hten en az 180 takv�m günü önces�nde, EK-3C’de

bel�rt�len b�lg�, belge ve raporlara �lave olarak �l müdürlüğü uygunluk yazısı, �ş akım şeması ve proses özet�, kapas�te
raporu ve 25/11/2014 tar�hl� ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�
kapsamındak� karar �le b�rl�kte çevre �z�n ve l�sans yen�leme başvurusu yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yen�den
çevre �z�n ve l�sans belges� almak zorundadır. Bu süren�n en az �k� ay önces�nde �l müdürlüğü uygunluk yazısına
başvurulması gerek�r.

c) Çevre �z�n belges� yen�leme başvuruları, geç�c� faal�yet belges� sürec� uygulanmaksızın 9 uncu madde
kapsamında yürütülür.

ç) Çevre �z�n ve l�sans yen�leme başvuruları �se mevcut l�sans konuları �le �lg�l� proses�nde veya çalışma
koşullarında herhang� b�r değ�ş�kl�k olmaması durumunda, geç�c� faal�yet belges� sürec� uygulanmaksızın 9 uncu
madde kapsamında yürütülür.

d) Çevre �z�n ve l�sans belges�, geçerl�l�k süres�n�n sona ereceğ� tar�hten en az 180 takv�m günü önce başvuru
yapmayan �şletmeler�n; mevcut belges�n�n geçerl�l�k süres� �ç�nde başvuruda bulunarak geç�c� faal�yet belges� alması
gerek�r.
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(2) Çevre �z�n ve l�sans belges�n�n geçerl�l�k süres� �çer�s�nde, �şletmelerde/faal�yetlerde meydana gelen
değ�ş�kl�klere bağlı olarak yen�lenmes�ne �l�şk�n hususlar aşağıda yer almaktadır:

a) İşletmede bu bentte bel�rt�len değ�ş�kl�kler�n gerçekleşt�r�lmes� durumunda beş yıllık süreden bağımsız
olarak çevre �z�n ve l�sans belges�n�n yen�leme �şlem�n�n başlatılması gerek�r.

1) İşletmen�n faal�yet yer�n�n değ�şmes�,
2) İşletmen�n faal�yet konusunun değ�şmes�,
3) İşletmen�n yakıtının ve/veya yakma s�stem�n�n değ�şmes�,
4) İşletmen�n toplam üret�m ve/veya atık tüket�m kapas�tes�n�n en az 1/3 oranında artması veya artış m�ktarının

EK-1’de bulunan l�ste kapsamında yer alması,
5) İşletmen�n toplam yakma/anma ısıl gücünde meydana gelen değ�ş�kl�kler;
�) Artış m�ktarının EK-2’de bulunan l�stede yer alması koşulu �le; �şletmede toplam yakma/anma ısıl gücünün

en az 1/3 oranında artması,
��) 1/3 oranına bakılmaksızın, �şletmen�n toplam yakma/anma ısıl gücündek� artış m�ktarının EK-1’de bulunan

l�ste kapsamında yer alması.
b) Faal�yet yer� değ�ş�kl�ğ� neden�yle yapılan çevre �z�n veya çevre �z�n ve l�sans yen�leme başvurularında,

yen� b�r çevre �z�n veya çevre l�sansı konusunu da �çeren yen�leme başvurularında ve/veya mevcut l�sans konularına
a�t proseste ve çalışma koşullarında değ�ş�kl�k söz konusu olan başvurularda; sürec�n geç�c� faal�yet belges�
aşamasından başlatılması gerekmekted�r.

c) Geç�c� Faal�yet Belges� yen�lemes� gerekt�ren durumlar har�c�ndek� çevre �z�n ve l�sans belges� yen�leme
�şlemler�; EK-3C’de bel�rt�len b�lg�, belge ve raporlara �lave olarak �l müdürlüğü uygunluk yazısı, �ş akım şeması ve
proses özet�, kapas�te raporu ve Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� kapsamındak� karar �le b�rl�kte,
değ�ş�kl�ğ� tak�ben 90 takv�m günü �çer�s�nde başlatılır ve 9 uncu madde kapsamında yürütülür.

ç) İşletmede �nsan sağlığı ve çevresel etk�ler açısından �y�leşt�rme yönünde değ�ş�kl�k yapılması durumunda
veya bu fıkranın (a) bend� kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değ�ş�kl�ğe �l�şk�n b�lg�, belge ve raporlarla
b�rl�kte değ�ş�kl�ğ� tak�ben 30 takv�m günü �çer�s�nde yetk�l� merc�e başvuru yapılır. İz�n veren yetk�l� merc� tarafından
çevre �z�n ve/veya çevre �z�n ve l�sans alma sürec�n�n yen�den başlatılmasına da�r yapılan b�ld�r�m� tak�ben 90 takv�m
günü �çer�s�nde yen�leme başvurusunun gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.

d) (ç) bend�nde tanımlı 30 takv�m günü �çer�s�nde başvuruda bulunmadığı tesp�t ed�len �şletmeler �ç�n; söz
konusu değ�ş�kl�ğ�n belge yen�leme �şlem�n� gerekt�rmes� durumunda, mevcut çevre �z�n ve l�sans belges� �ptal ed�l�r.

e) (c) ve (ç) bentler�nde tanımlı süreler �çer�s�nde çevre �z�n ve l�sans yen�leme başvurusu gerçekleşt�r�lmeyen
�şletmeler�n çevre �z�n ve l�sans belgeler� �ptal ed�l�r.

f) İşletmede bu fıkranın (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� dışında bel�rt�len değ�ş�kl�kler�n geç�c� faal�yet
belges� alınmasını müteak�p çevre �z�n ve l�sans başvurusu önces�nde gerçekleşmes� durumunda b�r defaya mahsus
olmak üzere geç�c� faal�yet belges� yen�leme �şlem� yapılır.

(3) Çevre �z�n ve l�sans belges� bulunan �şletmeler �ç�n yen� b�r çevre �z�n veya çevre l�sans konusu eklenmes�
durumunda, �şletmen�n tüm çevre �z�n ve l�sans konularını �çerecek şek�lde geç�c� faal�yet belges� yen�leme
başvurusunda bulanab�lecekler� g�b� mevcut belgeler�n�n geçerl�l�k süres� değ�şmemek üzere, münfer�t çevre �z�n
ve/veya çevre l�sansı konularında ekleme �şlem� de yapab�l�rler. İlave ed�lecek çevre �z�n veya çevre l�sansı konuları
�ç�n süreç geç�c� faal�yet belges� aşamasından başlatılır ve çevre �z�n konularına �l�şk�n değerlend�rme �şletmen�n
tamamı üzer�nden yapılır.

(4) Çevre �z�n ve l�sans belges� bulunan b�r �şletme, belges� ek�nde bel�rt�len ve tes�s�ne kabul etmes� uygun
bulunan atıklara �lave olarak çevre �z�n ve l�sans belges� geçerl�l�k süres� �çer�s�nde yılda b�r defaya mahsus olmak
üzere mevcut proses�nde b�r değ�ş�kl�k yapmasını gerekt�rmeyecek n�tel�kte olan atıklar �ç�n atık kodu ekleme
taleb�nde bulunab�l�r. Yetk�l� merc� tarafından 30 takv�m günü �çer�s�nde değerlend�rme yapılarak taleb�n uygun
bulunması durumunda mevcut çevre �z�n ve l�sans belges� geçerl�l�k süres� değ�şmemek kaydıyla belge yen�den
düzenlen�r. Uygun bulunmaması durumunda başvuru �ade ed�l�r.

(5) İşletmen�n çevre �z�n ve l�sans belges�nde bel�rt�len l�sans konularından herhang� b�r� �le �lg�l� olarak
faal�yet göstermemek üzere konu �le �lg�l� proses�n� �şletmeden tamamen kaldırılması, çevre �z�n ve l�sans belges�nde
bel�rt�len �z�n konularından herhang� b�r�nden muaf olunması durumunda �lg�l� b�lg� ve belgelerle başvuru yapılır.
Yetk�l� merc� tarafından 30 takv�m günü �çer�s�nde yapılacak değerlend�rme sonucunda başvurunun uygun bulunması
durumunda mevcut çevre �z�n ve l�sansı belges� geçerl�l�k süres� değ�şmemek kaydıyla belge yen�den düzenlen�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 12 – (1) İşletmen�n unvanının ve/veya verg� numarasının değ�şmes� durumunda, s�c�l gazetes�ndek�

değ�ş�kl�ğ� tak�ben 90 takv�m günü �çer�s�nde değ�ş�kl�ğe �l�şk�n s�c�l gazetes�, ÇED Belges�, kapas�te raporu ve
mevcut belges�nde yer alan çevre �z�n ve l�sans koşullarına uyacağına da�r taahhütname �le başvuru yapılır. Atık
�şleme tes�sler�, bu belgelere �lave olarak tem�nat mektubu ve �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �le başvuruda bulunur.

(2) Yetk�l� merc� tarafından 30 takv�m günü �çer�s�nde yapılan değerlend�rme sonucunda çevre �z�n ve l�sans
sürec�n�n yen�den başlatılmasının gerekl� görülmed�ğ� durumda, öncek� geçerl�l�k süres� değ�şmemek kaydıyla çevre
�z�n ve l�sans belges� yen�den düzenlen�r.
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(3) İşletmen�n unvanı ve/veya verg� numarasının değ�şmemes�, sadece �şletmen�n sah�b�n�n değ�şmes�/ortaklık
yapısının değ�şmes� veya �şletmen�n k�ralanması durumunda, yetk�l� merc��n�n talep etmes� hal�nde sunulmak üzere
değ�ş�kl�ğe �l�şk�n �lg�l� b�lg� ve belgeler �şletmede saklı bulundurulur. Mevcut belge ek�ndek� çalışma koşullarına yen�
�şletme sah�b� veya k�ralayan uymakla yükümlüdür.

(4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre �çer�s�nde başvuruda bulunmayan �şletmeler �ç�n belge güncelleme bedel�,
bel�rlenen belge bedel�n�n �k� katı olarak uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(3) Geç�c� faal�yet belges� başvurusu redded�len veya geç�c� faal�yet belges� �ptal ed�len �şletmeler�n, yen�den
başvuru yapab�lmes�ne �l�şk�n süreç aşağıda bel�rt�lmekted�r:

a) Geç�c� faal�yet belges� başvurusu redded�len veya geç�c� faal�yet belges� �ptal ed�len �şletmeler; b�r defaya
mahsus olmak üzere, redded�len veya �ptal ed�len başvuruya a�t her b�r çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sans konusu �ç�n
19 uncu madde uyarınca bel�rlenen belge bedel� kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur.

b) Bu �şletmeler �ç�n çevre �z�n ve l�sans sürec� yen�den başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geç�c� faal�yet
belges� veya çevre �z�n ve l�sans belges�n� alamayan �şletmeler 60 takv�m günü süres�nce faal�yette bulunamaz ve
geç�c� faal�yet belges� başvurusu yapamaz.

c) Bahsed�len 60 takv�m günü sonunda gerçekleşt�r�lecek geç�c� faal�yet belges� veya çevre �z�n/çevre �z�n ve
l�sans belges� başvurularında belge bedel� olarak 19 uncu madde uyarınca bel�rlenen bedeller�n �k� katı uygulanır. Bu
başvuru sürec� sonunda da geç�c� faal�yet belges� veya çevre �zn�/çevre �z�n ve l�sans belges�n� alamayan �şletmeler 90
takv�m günü süres�nce faal�yette bulunamaz ve geç�c� faal�yet belges� başvurusu yapamaz. Geç�c� faal�yet belges� veya
çevre �z�n veya çevre �z�n ve l�sans belges� olmaksızın faal�yette bulunan �şletmeler hakkında 2872 sayılı Kanunun
�lg�l� maddeler� uyarınca �dar� yaptırımlar uygulanır.”

“(5) Faal�yet konusu yalnızca atık �şleme olan tes�slerde geç�c� faal�yet belges� geçerl�l�k süres� �çer�s�nde atık
alınamaması neden� �le faal�yette bulunamayan �şletmeler�n b�r kereye mahsus olarak, geç�c� faal�yet belges� �ptal
ed�l�r. Bu �şletmeler�n yapacakları yen� başvuruda üçüncü fıkrada öngörülen belge bedel� ödenme şartı aranmaz.
B�rden fazla l�sans konusu bulunan �şletmeler�n herhang� b�r l�sans konusuna �l�şk�n atık almaması, �şletme tarafından
l�sans konusu çıkarma taleb�nde bulunulması veya başvurunun uygun bulunmaması durumunda söz konusu l�sans,
çevre �z�n ve l�sans değerlend�rme sürec�nde yetk�l� merc� tarafından l�sans konularından çıkarılır.

(6) Yangın, sel, deprem vb. durumlarda �şletme sah�b� tarafından derhal �l müdürlüğüne b�lg� ver�l�r. İl
müdürlüğü tarafından �şletmen�n tab� olduğu tüm çevre �z�n ve l�sans konuları kapsamında f�z�k� şartlar yer�nde
�ncelenerek hazırlanacak tesp�t tutanağı çerçeves�nde; �şletmen�n mevcut geç�c� faal�yet belges� �ptal ed�l�r. Tes�ste
meydana gelen yangına �l�şk�n soruşturma ve raporlarda yangının �şletmec� tarafından kasten çıkarıldığı tesp�t
olunursa geç�c� faal�yet belges� �ptal ed�l�r ve bu �şletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş, üçüncü
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“İşletmeler uygunsuzluk g�der�lene kadar tes�sler�ne atık alımı yapamaz ve atık �şleme faal�yet�nde bulunamazlar.”

“(3) İşletmeye süre ver�lmemes� veya �şletmeye ver�len süren�n b�t�m�nde uygunsuzluğun g�der�lmemes�
hal�nde, yetk�l� merc� tarafından çevre �z�n ve l�sans belges� �ptal ed�l�r. Çevre ve �nsan sağlığı yönünden tehl�ke
yaratan faal�yetler neden�yle �şletmeye süre ver�lmeks�z�n çevre �z�n ve l�sans belges� �ptal ed�l�r. Bu �şletmeler �ç�n
çevre �z�n ve l�sans sürec� yen�den başlatılır ve �şletme kend� adına yen� geç�c� faal�yet belges� düzenlenene kadar
faal�yette bulunamaz. Geç�c� faal�yet belges� olmaksızın faal�yette bulunan �şletmeler hakkında 2872 sayılı Kanunun
�lg�l� maddeler� uyarınca �dar� yaptırımlar uygulanır.”

“(5) Yangın, sel, deprem ve benzer� durumlarda �şletme sah�b� tarafından derhal �l müdürlüğüne b�lg� ver�l�r. İl
müdürlüğü tarafından �şletmen�n tab� olduğu tüm çevre �z�n ve l�sans konuları kapsamında f�z�k� şartlar yer�nde
�ncelenerek tesp�t tutanağı hazırlanır, �şletmen�n mevcut çevre �z�n ve l�sans belges�n�n geçerl�l�ğ�ne �l�şk�n
değerlend�rme bu tutanak çerçeves�nde yetk�l� merc� tarafından yapılır. Tes�ste meydana gelen yangına �l�şk�n
soruşturma ve raporlarda yangının �şletmec� tarafından kasten çıkarıldığı tesp�t olunursa çevre �z�n l�sans belges� �ptal
ed�l�r ve bu �şletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.

(6) Çevre �z�n ve l�sans belges� �ptal ed�len tes�sler�n faal�yetler�ne devam etmemes� durumunda kapatma planı
onay yazısı alması gerekmekted�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Yönetmel�ğ�n EK-1 ve EK-2 l�steler�nde yer aldığı halde alıcı ortama herhang� b�r hava em�syonu ve

atıksu deşarjı olmayan �şletmeler�n çevre �z�n muaf�yet�ne �l�şk�n değerlend�r�lmes� �l müdürlüğü tarafından yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 18 – (1) Geç�c� faal�yet belges�, çevre �z�n ve l�sans belges� almış �şletmeler herhang� b�r nedenle

faal�yet�n� sonlandırması durumunda yetk�l� merc�e b�ld�rmekle yükümlüdür. Bu durumda �şletme adına düzenlenm�ş
belgeler �ptal ed�l�r. Çevre l�sans konusu bulunan �şletmeler�n kapatma �ş ve �şlemler�, 9/10/2021 tar�hl� ve 31623
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Ger� Kazanım Tes�sler�n�n Genel Esaslarına İl�şk�n
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Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� uyarınca gerçekleşt�r�l�r. B�ld�r�mde bulunulmaması durumunda 2872 sayılı Kanunun
�lg�l� maddeler� uyarınca �dar� yaptırım uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-1, EK-2 ve EK-3’ü ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 14 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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