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4 Aralık 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31679

YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, çevren�n korunması �le yayılı kaynaklar ve sanay� kaynaklı çevre

k�rl�l�ğ�n�n azaltılması �ç�n k�rlet�c�ler�n salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönel�k usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Ek-1’de bel�rt�len faal�yetlerden herhang� b�r�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tes�sler�

kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k, b�lg�n�n mevcut ve kullanılab�l�r olması durumunda yayılı kaynaklardan salımlara �l�şk�n

b�lg�y� kapsar.
(3) Asker� tes�sler, araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler� �le yen� ürün ve süreçler�n test ed�lmes� �ç�n kullanılan

�şletmeler veya �şletme bölümler� �le nükleer tes�sler bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nc� maddes�ne ve

10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 104 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alan: Tes�s�n coğraf� konumunu,
b) Araz� ıslahı: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n

Ek 2/A’sında tanımlandığı hal�yle D2 atık bertarafı �şlem�n�,
c) Atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde tanımlanan her türden madde veya c�sm�,
ç) Atık bertarafı: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek 2/A’sında öngörülen �şlemlerden herhang� b�r�n�,
d) Atık ger� kazanımı: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek 2/B’s�nde öngörülen �şlemlerden herhang� b�r�n�,
e) Atıkların ger� dönüşümü: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde tanımlanan her türlü �şlem�,
f) Atıksu: 8/1/2006 tar�hl� ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı

Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde tanımlandığı hal�yle kentsel, evsel ve endüstr�yel atıksular �le �çerd�ğ� maddeler
neden�yle hukuk� düzenlemeye tab� tutulmuş d�ğer kullanılmış atıksuları,

g) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
ğ) Der�ne enjeks�yon: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek 2/A’sında tanımlandığı hal�yle D3 atık bertarafı

�şlem�n�,
h) EKÖK: Endüstr�yel K�rl�l�k Önleme ve Kontrolünü,
ı) İşletmec�: Tes�s�n tamamını veya b�r kısmını �şleten ve mülk�yet hakkı, k�ralama veya d�ğer kanun�

yetk�lerle kullanma hakkına sah�p gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�) İz�n: 2872 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes� kapsamında Bakanlık tarafından ver�len çevre �zn� ya da çevre

�z�n ve l�sans belges�n�,
j) K�rlet�c�: Özell�kler� ve çevreye g�r�ş� açısından çevreye veya �nsan sağlığına zararlı olab�lecek madde veya

madde grubunu,
k) KSTK: Çevresel konularda karar verme süreçler�ne halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre k�rl�l�ğ�n�

önlemeye ve azaltmaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan, halkın er�ş�m�ne açık ve elektron�k b�r ver� tabanı olan
K�rlet�c� Salım ve Taşıma Kaydını,

l) Madde: Radyoakt�f maddeler har�ç olmak üzere, herhang� b�r k�myasal element veya bunun b�leş�kler�n�,
m) Raporlama yılı: K�rlet�c�ler�n salımları ve tes�s dışına taşınmaları �le �lg�l� ver�ler�n a�t olduğu takv�m yılını,
n) Salım: İnsan faal�yet� sonucunda; dökülme, yayılma, boşaltma, enjekte etme, bertaraf etme, atma �le atık su

arıtımıyla sonuçlanmayan kanal�zasyon s�stemler� üzer�nden salım dah�l olmak üzere; kasıtlı veya kazara, rut�n veya
rut�n olmayan şek�lde olup olmadığına bakılmaksızın k�rlet�c�ler�n çevreye bırakılmasını,

o) Taşıma: Atıkların ger� kazanım veya bertaraf ed�lmes� �ç�n ya da atıksudak� k�rlet�c�ler�n atıksu arıtma
tes�s�nde arıtılması �ç�n tes�s sınırları dışına çıkarılmasını,

ö) Tehl�kel� atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde tehl�kel� atık olarak tanımlanan her türden
madde veya c�sm�,
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p) Tehl�kes�z atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde tehl�kes�z atık olarak tanımlanan her
türden madde veya c�sm�,

r) Tekn�k b�r�m: Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde bel�rt�len faal�yetlerden b�r veya b�rden fazlası �le söz konusu
alanda yürütülmekte olan faal�yetlerle tekn�k bağlantısı olan ve em�syon �le k�rl�l�k üzer�nde etk� oluşturab�lecek
doğrudan �l�şk�l� herhang� d�ğer faal�yetler�n gerçekleşt�r�ld�ğ�; tüm ek�pman, yapı, boru, mak�ne, alet, yükleme ve
boşaltma alanlarını kapsayan sab�t tekn�k ün�tey�,

s) Tes�s: Aynı alanda bulunan ve aynı gerçek ya da tüzel k�ş� tarafından �şlet�len b�r ya da b�rden fazla sayıdak�
tekn�k b�r�m�,

ş) Ver� yayımlama eş�k değer�: K�rlet�c�ler�n havaya, suya ve toprağa salımı �ç�n bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ü
Sütun 1’de bel�rt�len eş�k değerler�,

t) Yayılı kaynaklar: Toprak, hava ve su ortamlarına salınan ve b�rleşt�ğ�nde bu ortamlara etk�s� öneml�
olab�lecek k�rlet�c�ler �ç�n her b�r münfer�t kaynaktan rapor toplamanın uygulamada �mkânsız olduğu çok sayıdak�
küçük veya dağınık halde bulunan kaynakları,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetk� ve Sorumluluklar
Bakanlığın görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Bakanlık;
a) Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde bel�rt�len tes�sler�n ulusal envanter�n� düzenlemek ve envanter kayıtlarını

güncel tutarak muhafaza etmekle,
b) KSTK’nın oluşturulması ve uygulanması �le �lg�l� her türlü �dar� ve tekn�k usul ve esası düzenlemekle,
c) KSTK’yı düzenlemek ve güncel tutarak muhafaza etmekle,
ç) İşletmec�ler tarafından sunulan yıllık raporların uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla,
d) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması �le �lg�l� kılavuzları hazırlamakla,
e) KSTK’da oluşan ver�y� ve/veya toplulaştırılmış ver�y� �lg�l� ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar �le

halkın er�ş�m�ne sunmakla,
f) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması �le �lg�l� d�ğer her türlü tedb�r� almakla,
yetk�l� ve sorumludur.
Val�l�ğ�n görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Val�l�k;
a) İşletmec�ler tarafından sunulan yıllık raporların �lk kontrolünü ve ver� doğrulama çalışmasını yapmakla,
b) Gerekt�ğ�nde yer�nde �nceleme yapmakla,
c) Gerekt�ğ�nde �şletmec�lerden ver� doğrulama çalışmalarına yönel�k b�lg� ve belge talep etmekle,
ç) Ver� doğrulama raporlarını Bakanlığa sunmakla,
d) Tes�s�n yıllık raporunu reddett�yse Bakanlığa ver� ret raporlarını sunmakla,
yetk�l� ve sorumludur.
İşletmec�ler�n görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) İşletmec�ler;
a) Tes�s� KSTK s�stem�ne kaydett�rmekle,
b) İşletmec�n�n değ�şmes� veya tes�ste KSTK raporlamasını etk�leyeb�lecek herhang� b�r değ�ş�kl�k olması

durumunda KSTK’da gerekl� güncellemen�n yapılab�lmes� �ç�n Bakanlığı b�lg�lend�rmekle,
c) Yıllık raporları tes�sler �ç�n bel�rlenen zaman d�l�m�nde, Bakanlıkça bel�rlenen b�ç�mde sunmakla,
ç) Bakanlığın ve/veya val�l�ğ�n reddett�ğ� raporları düzeltmek ve talep ed�lmes� durumunda onaylama ve/veya

ver� doğrulama çalışmalarına yönel�k b�lg� ve belgeler� muhafaza etmek ve sunmakla,
d) Yıllık raporlarda sunulan b�lg�ler�n eks�ks�z ve n�tel�kl� olmasını sağlamakla,
yetk�l� ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KSTK S�stem�ne Kayıt ve Değ�ş�kl�k

Tes�s�n KSTK s�stem�ne kayıt olması
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde l�stelenen faal�yetlerden b�r� ya da b�rkaçını yürütmekte olan her

b�r tes�s�n �şletmec�s�;
a) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte faal�yette olan tes�sler �ç�n Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�n�n

ardından 6 ay �çer�s�nde,
b) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra kurulan tes�sler �ç�n söz konusu tes�se �l�şk�n �zn�n alındığı

tar�hten �t�baren 3 ay �çer�s�nde veya
c) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra gerçekleşecek olan kapas�te veya faal�yet değ�ş�kl�ğ�

sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tes�sler �ç�n değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren 3 ay
�çer�s�nde

Bakanlık KSTK s�stem�ne kayıt olur.
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(2) KSTK s�stem�ne kayıt olmak �ç�n tes�s, Bu Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde bel�rt�len b�lg�ler� Bakanlığın
bel�rleyeceğ� şek�lde sunar.

Kayıtta değ�ş�kl�k yapılması
MADDE 9 – (1) Tes�s�n KSTK kayıt b�lg�ler�n�n veya �şletmec�s�n�n değ�şmes� veya tes�ste KSTK raporlama

zorunluluğunu etk�leyeb�lecek herhang� b�r değ�ş�kl�k meydana gelmes� durumunda; �şletmec� değ�ş�kl�ğ�n
gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �çer�s�nde Bakanlığı KSTK kaydında değ�ş�kl�k yapılmak üzere yazılı olarak
b�lg�lend�r�r.

(2) B�r�nc� fıkradak� b�lg�n�n alınmasından sonrak� 30 gün �çer�s�nde Bakanlık KSTK’yı günceller.
Tes�s�n faal�yet�ne son vermes�
MADDE 10 – (1) Tes�s�n faal�yet�ne son vermes� durumunda �şletmec� faal�yet�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren

30 gün �çer�s�nde Bakanlığı yazılı olarak b�lg�lend�r�r.
(2) B�r�nc� fıkradak� b�lg�n�n alınmasından sonrak� 30 gün �çer�s�nde Bakanlık KSTK’yı günceller.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporlama Gerekl�l�kler�

Raporlama
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde bel�rt�len faal�yetlerden b�r� veya daha fazlasında �lg�l� kapas�te

eş�kler�n�n üzer�ndek� her b�r tes�s�n �şletmec�s�, aşağıda sıralananlara da�r b�lg�n�n ölçüme, hesaplamaya veya tahm�ne
dayalı olduğunu da bel�rterek;

a) Bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ünde bel�rt�len k�rlet�c�ler�n havaya, suya ve toprağa salım m�ktarlarını,
b) İk�nc� fıkrada bel�rt�len araz� ıslahı ve der�ne enjeks�yon �le �lg�l� bertaraf etme faal�yetler� har�ç olmak

üzere; yıllık toplam m�ktarı 2 tonu aşan tehl�kel� atıkların ve yıllık toplam m�ktarı 2000 tonu aşan tehl�kes�z atıkların
ger� kazanım veya bertaraf �ç�n tes�s dışına taşınması durumunda; ger� kazanım �ç�n "R" ve bertaraf �ç�n "D" �le
bel�rt�lecek şek�lde, taşınan tehl�kel� ve tehl�kes�z atığın toplam m�ktarlarını ve tehl�kel� atıkların sınırlar ötes�
hareketler� �ç�n ger� kazanım veya bertaraf f�rmasının adı ve adres� �le ger� kazanım veya bertaraf etme �şlem�n�n
yapıldığı yer�,

c) Kanal�zasyon s�stemler� aracılığı �le yapılan taşımalar dah�l olmak üzere; atıksu arıtımı �ç�n tes�s dışına
taşınan atıksudak� bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ünde anılan k�rlet�c�ler�n m�ktarları �le �lg�l� atıksu arıtma tes�s�n�n adı, adres�
ve bulunduğu neh�r havzasını,

Bakanlığa yıllık olarak raporlar.
(2) Araz� ıslahı veya der�ne enjeks�yon bertaraf �şlemler�ne tab� olan atık, yalnızca atığın kaynağı olan tes�s�n

�şletmec�s� tarafından toprağa salım olarak b�ld�r�l�r.
(3) Ver�ler�n ölçüm veya hesaplama yapılarak bel�rlend�ğ�n�n bel�rt�lmes� hal�nde, hang� anal�t�k metot ve/veya

hesaplama metodunun kullanıldığı b�ld�r�l�r.
(4) B�r�nc� fıkranın (a) bend� kapsamında rapor ed�len bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ündek� salımlar, tes�s alanındak�

bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�ne dah�l olan faal�yetlerdek� tüm kaynaklardan gelen tüm salımları �çer�r.
(5) B�r�nc� fıkra �la dördüncü fıkrada bel�rt�len b�lg�ler, tüm kasıtlı, kazara, rut�n ve rut�n olmayan faal�yetler�n

toplamından kaynaklanan salımlar ve taşımalara �l�şk�n b�lg�ler� �çer�r. İşletmec�ler bu b�lg�ler� paylaşırken, varsa
kazara meydana gelen tüm salımlarla �lg�l� ver�y� de bel�rt�r.

(6) İşletmec�, tes�s�n salımları �le taşımaları hakkında raporlama �ç�n gereken b�lg�ler� gereken sıklıkta toplar.
(7) İşletmec� raporu hazırlarken 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasına uygun ve Bakanlık tarafından onaylanmış

olmaları hal�nde uluslararası geçerl� metotlara göre �zleme ver�ler�n�, em�syon faktörler�n�, kütle denge denklemler�n�,
dolaylı �zleme veya d�ğer hesaplamaları, mühend�sl�k kararlarını ve d�ğer metotları �çeren en �y� b�lg�ler� kullanır.

(8) Bu Yönetmel�k uyarınca Bakanlığa b�lg� ver�rken �şletmec�, bu Yönetmel�ğ�n Ek-4’ünde bel�rt�len formatta
Bakanlık tarafından oluşturulan ve yönet�len elektron�k ver� tabanını kullanır.

(9) İşletmec�, tes�s�n raporlama yılının tamamında faal�yet göster�p göstermed�ğ�nden ve tes�s�n yarı zamanlı
ya da mevs�msel çalışıp çalışmadığından bağımsız olarak, o raporlama yılı �ç�n Bakanlığa yıllık rapor sunmakla
yükümlüdür.

Kayıt tutma yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) İşletmec�, rapor ed�len b�lg�ler�n elde ed�ld�ğ� ver�ler�n kayıtlarını ve 11 �nc� madden�n

yed�nc� fıkrasında bel�rt�len b�lg�ler� �lg�l� raporlama yılının sonundan �t�baren beş yıl boyunca, Bakanlık ve val�l�k
tarafından gerekt�ğ�nde �nceleneb�lmeler� �ç�n muhafaza eder.

(2) Bu kayıtlar ayrıca ver�ler�n toplanması �ç�n kullanılan yöntem� de �çer�r.
G�zl�l�k
MADDE 13 – (1) İşletmec� herhang� b�r b�lg�n�n halka açık KSTK s�stem�n�n dışında bırakılmasını �sted�ğ�

takd�rde, �lg�l� b�lg�y� ve g�zl�l�k taleb�n�n nedenler�n� bel�rtmek suret�yle Bakanlığa g�zl�l�k taleb�nde bulunur.
(2) Bakanlık, 9/10/2003 tar�hl� ve 4982 sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı Kanunu �le 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı

K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu uyarınca her türlü g�zl�l�k taleb�n� karara bağlar.
(3) B�lg�n�n, 4982 sayılı Kanun uyarınca veya 6698 sayılı Kanun uyarınca g�zl� tutulduğu durumlarda

Bakanlık, g�zl�l�k taleb�nde bulunan her b�r tes�s �ç�n g�zl� tutulan b�lg� türünü ve b�lg�n�n g�zl� tutulma neden�n� ayrı
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ayrı bel�rt�r.
Raporlama, doğrulama ve onay �ç�n son tar�hler
MADDE 14 – (1) Her b�r raporlama yılına a�t b�lg�ler�n �şletmec� tarafından raporlanması �ç�n son tar�h b�r

sonrak� yılın 31 Mart günüdür.
(2) Her b�r raporlama yılına a�t b�lg�ler�n val�l�k tarafından doğrulanması �ç�n son tar�h b�r sonrak� yılın 30

Haz�ran günüdür.
(3) Her b�r raporlama yılına a�t b�lg�ler�n Bakanlık tarafından onaylanması �ç�n son tar�h b�r sonrak� yılın 30

Eylül günüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Halkın Er�ş�m�ne Açık KSTK’nın İçer�ğ�, Tasarımı ve Yapısı
Halkın er�ş�m�ne açık KSTK’nın oluşturulması
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n g�zl�l�k �le �lg�l� 13 üncü maddes� göz önünde tutularak Bakanlık halkın

er�ş�m�ne açık b�r KSTK oluşturup güncel tutarak muhafaza eder.
Halkın er�ş�m�ne sunulan KSTK’nın �çer�ğ�
MADDE 16 – (1) KSTK’nın;
a) İşletmec� tarafından b�ld�r�lmes� gereken k�rlet�c� salımlarından, havaya salımı bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ü

Sütun 1a’da bel�rt�len eş�k değerler� aşanlarına,
b) İşletmec� tarafından b�ld�r�lmes� gereken k�rlet�c� salımlarından, suya salımı bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ü Sütun

1b’de bel�rt�len eş�k değerler� aşanlarına,
c) İşletmec� tarafından b�ld�r�lmes� gereken k�rlet�c� salımlarından, toprağa salımı bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ü

Sütun 1c’de bel�rt�len eş�k değerler� aşanlarına,
ç) İşletmec� tarafından b�ld�r�lmes� gereken yıllık toplam m�ktarı 2 tonu aşan tehl�kel� atıkların m�ktarlarına,
d) İşletmec� tarafından b�ld�r�lmes� gereken yıllık toplam m�ktarı 2000 tonu aşan tehl�kes�z atıkların

m�ktarlarına,
e) İşletmec� tarafından b�ld�r�lmes� gereken tes�s dışına taşınan atıksu k�rlet�c�ler�n�n bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ü

Sütun 1b’de bel�rt�len eş�k değerler� aşanlarına,
f) B�lg�n�n mevcut olduğu durumlarda 18 �nc� maddede atıfta bulunulan yayılı kaynaklardan kaynaklanan

k�rlet�c� salımlarına,
g) Halkın er�ş�m�ne sunulan KSTK’nın tasarımı ve yapısına,
�l�şk�n b�lg�ler� halkın er�ş�m�ne açıktır.
Halkın er�ş�m�ne sunulan KSTK’nın tasarımı ve yapısı
MADDE 17 – (1) Salımlar ve taşımaların sorgulanab�lmes� ve tesp�t ed�leb�lmes� amacıyla Bakanlık;
a) Tes�s ve varsa tes�s ana ş�rket�ne da�r b�lg�ler �le �lg�l� neh�r havzası dâh�l olmak üzere tes�s�n coğraf�

konumuna,
b) Tes�s�n faal�yet�ne,
c) Duruma göre k�rlet�c�lere veya atıklara,
ç) K�rlet�c�n�n salındığı hava, su ve toprak g�b� tüm çevresel ortama,
d) Duruma göre atıkların tes�s dışına taşınmasına ve bunların g�tt�ğ� yerlere,
e) Atıksudak� k�rlet�c�ler�n tes�s dışına taşınmasına,
f) Yayılı kaynaklara,
�l�şk�n olarak hem ver�y� hem de toplulaştırılmış ver�y� halkın er�ş�m�ne sunarak KSTK’yı yayınlar.
(2) KSTK, normal �şletme koşulları altında b�lg�n�n devamlı ve hazır b�r şek�lde �nternet üzer�nden veya d�ğer

elektron�k araçlar aracılığıyla er�ş�leb�l�r olmasını sağlamak amacıyla halkın er�ş�m�ne azam� derecede kolaylık
tanımak üzere tasarlanır.

(3) KSTK tasarımı, gelecekte gel�şt�r�lme �ht�mal�n� göz önünde bulundurarak en az son on raporlama yılını
kapsayacak şek�lde öncek� raporlama yıllarında b�ld�r�len bütün ver�ler� �çer�r.

ALTINCI BÖLÜM
Yayılı Kaynaklardan Salımlar

Yayılı kaynaklardan salımlar
MADDE 18 – (1) Bakanlık, yayılı kaynaklardan salımlara �l�şk�n b�lg�y�, bu türden b�lg�n�n mevcut olduğu

durumlarda, KSTK’nın bel�rl� b�r bölümüne dah�l eder.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�ler, kullanıcıların yeterl� b�r coğraf� ayrıma göre yayılı kaynaklardan gelen

k�rlet�c� salımlarını sorgulamalarına ve tesp�t etmeler�ne �mkan verecek şek�lde düzenlen�r ve ver�n�n elde ed�lmes�
�ç�n kullanılan metoda �l�şk�n b�lg�ler� de �çer�r.

(3) Bakanlık, KSTK’da yayılı kaynaklardan salımlara �l�şk�n h�çb�r ver� olmadığı durumlarda, uluslararası
geçerl� metotlar kullanarak �lg�l� k�rlet�c�ler�n b�r veya b�rden fazla yayılı kaynaktan salımının �zlenmes�n� başlatmak
�ç�n tedb�rler alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
KSTK Ver�s�n�n Kal�te Güvences�, Değerlend�rmes�, Doğrulanması ve Onayı
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Kal�te güvences� ve değerlend�rmes�
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n dördüncü bölümünde bel�rlenen raporlama gerekl�l�kler�ne tab� olan

tes�s�n �şletmec�s�, raporlanan b�lg�ler�n kal�tes�n� tem�n etmekle sorumludur.
(2) Bakanlık, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len tes�sler�n �şletmec�ler�n�n sağladığı ver�ler�n kal�tes�n� tutarlı, eks�ks�z ve

güven�l�r olmaları açısından değerlend�r�r.
Ver� doğrulama ve onay sürec�n�n aşamaları
MADDE 20 – (1) İşletmec�den yıllık raporun alınması üzer�ne, val�l�k yıllık raporda sunulan b�lg�ler�n

geçerl�l�ğ�n� denetlemek �ç�n gerekl� kontroller� yapar.
(2) Sunulan b�lg�n�n eks�k olması ya da hatalı görünmes� hal�nde, val�l�k sorunlu hususlar hakkında �şletmec�y�

b�lg�lend�r�r ve �şletmec�den b�lg�ler�, bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde, tamamlayıp düzeltmes�n� �ster.
(3) İşletmec� tarafından düzelt�len rapor val�l�k tarafından �k�nc� kontrole tab� tutulur, raporun uygun olması

durumunda val�l�k raporu doğrular, y�ne uygun olmaması durumunda �şletmec�y� b�lg�lend�r�r ve �şletmec�den
b�lg�ler�, bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde, tamamlayıp düzeltmes�n� �ster.

(4) İşletmec�den alınan yıllık raporun val�l�kçe üçüncü kez redded�lmes� durumunda, val�l�k sorunlu hususların
bel�rt�ld�ğ� b�r ret raporu hazırlar ve raporu Bakanlığa �let�r, b�r nüshasını da �şletmec�ye gönder�r.

(5) Val�l�k yıllık raporu doğruladığında Bakanlığa da b�lg� ver�r.
(6) Bakanlık, val�l�k tarafından doğrulanmış yıllık raporu tesl�m aldığında, yıllık raporu onaylamak �ç�n tüm

uygun kontroller� yapar.
(7) Doğrulanmış b�r yıllık rapordak� b�lg�n�n eks�k olması ya da hatalı görünmes� hal�nde, Bakanlık sorunlu

hususlar hakkında val�l�ğ� b�lg�lend�r�r; ayrıca val�l�ğ�n �şletmec�den b�lg�ler�, bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde,
tamamlamasını ve düzeltmes�n� talep etmes�n� �ster.

(8) Bakanlığın doğrulanmış b�r yıllık raporu �k�nc� kez onaylamaması hal�nde, Bakanlık doğrudan �şletmec� �le
temasa geçer ve �şletmec�den b�lg�ler�, bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde, tamamlayıp düzeltmes�n� �ster ve konuya �l�şk�n
val�l�ğ� b�lg�lend�r�r.

(9) Bakanlığın val�l�kten b�r ret raporu alması hal�nde, Bakanlık doğrudan �şletmec� �le temasa geçer ve
�şletmec�den b�lg�ler�, bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde, tamamlayıp düzeltmes�n� �ster ve konuya �l�şk�n val�l�ğ�
b�lg�lend�r�r.

(10) Bakanlık yıllık raporu onayladığında �şletmec�ye b�lg� ver�r ve konuya �l�şk�n val�l�ğ� b�lg�lend�r�r.
(11) Bakanlığın onaylamış olduğu yıllık raporda yer alan b�lg�ler�n doğru olmayab�leceğ�n�n anlaşılması

hal�nde, Bakanlık doğrudan �şletmec� �le temasa geç�p konu �le �lg�l� açıklama talep eder ve gerekl� olduğunda
�şletmec�den b�lg�ler�, bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde, düzeltmes�n� ve yıllık raporu Bakanlığa yen�den sunmasını �ster.

(12) İşletmec�n�n yıllık raporda yer alan b�lg�ler� tamamlaması veya düzeltmes� �ç�n val�l�ğ�n veya Bakanlığın
bel�rleyeceğ� süre 3 �ş gününden az, 3 aydan fazla olamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
B�lg�lere Er�ş�m

B�lg�lere er�ş�m
MADDE 21 – (1) 2872 sayılı Kanun ve 4982 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık, KSTK’yı h�çb�r ücret talep

etmeden �nternet aracılığıyla yayarak halka açar.
(2) KSTK’ya �l�şk�n b�lg�lere halkın doğrudan elektron�k araçlarla kolayca er�şemed�ğ� ve talep ett�ğ�

durumda, Bakanlık tarafından b�lg� halka sunulur.
(3) B�rb�r�n� tak�p eden her b�r raporlama yılı �ç�n raporlama yılının b�t�m�nden 12 ay sonra KSTK b�lg�ler�

halka açık hale get�r�lecekt�r.
Halkın katılımı ve yargıya er�ş�m
MADDE 22 – (1) Bakanlık, KSTK’nın �şley�ş�ne �l�şk�n her türlü yorumu, b�lg�y�, anal�z� veya görüşler�

sunmak üzere halka �mkan tanır.
(2) Bakanlık, gerekt�ğ�nde, halkın sunduğu görüşler� KSTK’nın �y�leşt�r�lmes� �ç�n değerlend�r�r ve bu

değerlend�rmen�n sonucu hakkında halkı b�lg�lend�r�r.
(3) Halkın çevresel b�lg�ye er�ş�m�ne �l�şk�n konularda yargıya er�ş�m, 4982 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat

uyarınca garant� altına alınır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırımlar
MADDE 23 – (1) 7 nc� maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden �şletmec� hakkında 2872 sayılı

Kanunun ceza� hükümler başlıklı beş�nc� bölümü uyarınca �dar� yaptırım uygulanır.
Kılavuzlar
MADDE 24 – (1) Aşağıdak� hususlar da dâh�l olmak üzere, Bakanlık bu Yönetmel�ğ�n uygulanması �le �lg�l�

kılavuzları bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren altı ay �çer�s�nde yayınlar. Bu kılavuzlara;
a) Raporlama usuller�,
b) Rapor ed�lecek ver�ler,
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c) Kal�te güvences� ve değerlend�rmes�,
ç) Onaylanmış salım bel�rleme ve anal�t�k metotlar �le numune alma metotlarının bel�rt�lmes�,
d) Doğrulama prosedürler�,
dah�ld�r.
Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k, Avrupa K�rlet�c� Salım ve Taşıma Kaydının kurulmasına �l�şk�n 18/1/2006

tar�hl� ve (AT) 166/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına
uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonrak� �lk raporlama yılı, �lk tam

takv�m yılıdır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n beş�nc� ve sek�z�nc� bölümler�nde yer alan KSTK’nın halka açılması �le �lg�l� hükümler�

Bakanlık tarafından tekn�k altyapı tamamlanana kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) Ek-1’�nde yer alan faal�yetlerden;
1) Enerj� sektörü �le metal üret�m� ve �şlenmes� �ç�n yayımı tar�h�nde,
2) M�neral/maden sanay�s� ve k�mya sanay�s� �ç�n yayımı tar�h�nden b�r yıl sonra,
3) Atık ve atıksu yönet�m� �le kağıt ve ahşap üret�m� ve �şlenmes� �ç�n yayımı tar�h�nden �k� yıl sonra,
4) Yoğun hayvancılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, gıda ve �çecek sektöründe hayvansal ve b�tk�sel ürünler �le

d�ğer faal�yetler �ç�n yayımı tar�h�nden üç yıl sonra,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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