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YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sanay� ve enerj� üret�m tes�sler�n�n faal�yet� sonucu atmosfere yayılan �s,
duman, toz, gaz, buhar ve aerosol hal�ndek� em�syonları kontrol altına almak; �nsanı ve çevres�n� hava alıcı ortamındak�
k�rlenmelerden doğacak tehl�kelerden korumak; hava k�rlenmeler� sebeb�yle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk
münasebetler�ne öneml� zararlar veren olumsuz etk�ler� g�dermek ve bu etk�ler�n ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;

             a) Tes�sler�n kurulması ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� olan ön �z�n, �z�n, şartlı ve kısm� �z�n başvuruları, tes�sten çıkan
em�syonun ve tes�s�n etk� alanı �çer�s�nde hava k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�n�n tetk�k ve tesp�t� �le, tes�sler�n, yakıtların, ham
maddeler�n ve ürünler�n üret�lmes�, kullanılması, depolanması ve taşınmasına �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

             b) Aşağıdak� hususları kapsamaz:

             1) 9/7/1982 tar�hl� ve 2690 sayılı Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu Kanunu �le Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumuna
ver�len yetk� alanına g�ren, �nsan sağlığı ve çevren�n nükleer yakıt ve d�ğer radyoakt�f maddeler�n radyasyonundan
korunmasında; �lg�l� tes�s, alet ve düzenekler�.

             2) Açık ortam har�ç olmak üzere �ş sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatı kapsamına g�ren �şyer� ortam havasını.

             3) Tes�s Ek- 8 İzne Tab� Tes�sler L�stes�nde yer almıyorsa tes�s �ç ortamında h�çb�r em�syonun oluşmadığı durumlarda
ve bu kapsamda hava alıcı ortamına baca, kapı, pencere ya da benzer� açıklıklardan herhang� b�r em�syonun söz konusu
olmadığı tes�s, alet ve düzenekler� ve alan kaynaklı em�syonların oluşmadığı faal�yetler�.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü
maddeler�ne ve 1/5/2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 2, 3, 9,
10, 13, 29 ve 30 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Az Atıklı Teknoloj�ler: Sanay� tes�sler�nden kaynaklanan atıkların üret�m proses�n�n son aşamasında arıtılmasına
dayalı teknoloj�k sev�ye yer�ne terc�h ed�len ve tem�z üret�m tekn�kler�n� temel alan,  k�rletmeyen,  tem�z ve az atıklı
teknoloj�ler�,

             b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             c) Belge: Em�syon İz�n Belges�n�,

             ç) B�yokütle: Ahşap koruyucuları tatb�k ed�lm�ş veya kaplama �şlem�ne bağlı olarak halojenl� organ�k b�rleş�kler
�ht�va eden ve bu tür atıkları �çeren özell�kle �nşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıklar har�ç olmak üzere, �ht�va ett�ğ�
enerj�y� kazanmak �ç�n yakıt olarak kullanılab�len tarım veya ormancılıktan sağlanan b�tk�sel b�r madden�n kend�s�n�, tamamı
ya da b�r kısmından elde ed�len tarım ve ormancılık kaynaklı b�tk�sel atıkları, gıda �şleme sanay��nden kaynaklanan b�tk�sel
atıkları, ham kağıt hamuru üret�m�nden kaynaklanan b�tk�sel atıkları, ş�şe mantarını ve ahşap atıklarını,  
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             d) Deneme �zn�: İş Yer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına �l�şk�n mevzuat kapsamında ver�len �z�n�,

             e) Dış Hava: Çalışma mekanları har�ç, troposferde bulunan dış ortamlardak� havayı,

             f) D�zel Motorları: Kend�l�ğ�nden sıkıştırmalı ateşlemel� motorları,

             g) Em�syonlar: Yakıt ve benzerler�n�n yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzer� �şlemlerle; maddeler�n
yığılması, ayrılması, taşınması ve d�ğer mekan�k �şlemler sonucu b�r tes�sten atmosfere yayılan hava k�rlet�c�ler�,

             ğ) Em�syon Envanter�: Sınırları bel�rlenm�ş herhang� b�r bölgede, hava k�rlet�c� kaynaklardan bell� b�r zaman
aralığında atmosfere ver�len k�rlet�c�ler�n l�stes�, m�ktarı ve bunların toplam k�rl�l�k �ç�ndek� paylarını gösteren b�lg�ler�,

             h) Em�syon Faktörü: Herhang� b�r faal�yetten veya ek�pmandan kaynaklanan bel�rl� b�r k�rlet�c�n�n b�r�m hammadde,
b�r�m yakıt, b�r�m hac�m, b�r�m zaman, b�r�m alan �ç�n ortalama em�syon m�ktarını,

             ı) Em�syon İz�n Dosyası: Bu Yönetmel�ğe göre hazırlanan tüm belge, b�lg� ve dokümanları �çeren em�syon �zn�ne esas
dosyayı,

             �) Em�syon Kaynağı: Atmosfere em�syon veren baca veya baca dışı kaynakları,

             j) Em�syon Ölçüm Raporu Geçerl�l�k Süres�: İlk ölçüm tar�h� esas alınarak, Ek-8 L�stes�ne göre A grubu em�syon �zne
tab� tes�sler �ç�n em�syon ölçüm raporu geçerl�l�k süres� olan �k� yılı, B grubu em�syon �zne tab� tes�sler �ç�n em�syon ölçüm
raporu geçerl�l�k süres� olan üç yılı,           

             k) Gaz Motorları: Otto çevr�m�, kıvılcım ateşlemel� ateşleme s�stem�ne sah�p motorları,

             l) Hava Kal�tes�: İnsan ve çevres� üzer�ne etk� eden çevre havasında, hava k�rl�l�ğ�n�n gösterges� olan k�rlet�c�ler�n
artan m�ktarıyla azalan kal�teler�n�,

             m) İçten Yanmalı Motorlar: Gaz motorları ve d�zel motorlarını,

             n) İşletme: İşletmen�n mevzuata uygun faal�yet göstermes�n�n sağlanmasından �şletmec� ve/veya tes�s sah�b� sorumlu
olmak üzere tes�sler�n bütününü,

             o) İşletme Sahası İç�: Üzer�nde doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme �şlemler�n�n yapıldığı, madde
depolanan, boşaltılan, tes�sler arasındak� alanı,

             ö) İş Term�n Planı: Tes�s sah�b� tarafından hazırlanacak ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler� ve sınır
değerler� sağlayacak proses ve baca gazı arıtım tes�sler�n�n gerçekleşt�r�lmes� sürec�nde yer alan proje, �hale, �nşaat ve
�şletmeye alma g�b� �şler�n zamanlamasını gösteren planı,

             p) İz�n: Em�syon Ön İzn� ve Em�syon İzn�n�,

             r) Kısa Vadel� Değer (KVD): Maks�mum günlük ortalama değerler veya �stat�st�k olarak bütün ölçüm sonuçları
sayısal değerler�n�n büyüklüğüne göre d�z�ld�ğ�nde, ölçüm sonuçlarının % 95 �ne tekabül eden değer�, çöken tozlar �ç�n farklı
olarak aşılmaması gereken maks�mum aylık ortalama değerler�,

             s) Kısa Vadel� Sınır Değer (KVS): Maks�mum günlük ortalama değerler� veya sayısal değerler�n�n büyüklüğüne göre
d�z�ld�ğ�nde, �stat�st�k olarak bütün ölçüm sonuçlarının % 95 �ne tekabül eden değer olan ve Ek-2 Tablo 2.2 de ver�len değer�
aşmaması gereken değer�,

             ş) K�rlet�c�: Doğrudan veya dolaylı olarak �nsanlar tarafından dış havaya bırakılan ve �nsan sağlığı üzer�nde ve/veya
bütün olarak çevre üzer�nde muhtemel zararlı etk�ler� olan her türlü maddey�,

             t) Kr�t�k Bölge: B�r yıl boyunca yapılan hava kal�tes� ölçüm sonuçlarına göre kısa vadel� sınır değerler�n en az on beş
gün aşıldığı yerler�,

             u) Kr�t�k Meteoroloj�k Şartlar: Atmosferde alt sınırı yerden yed� yüz metre veya daha az yüksekte olan envers�yon
tabakasında hava sıcaklığının en az 2°C/100 m arttığı ve yerden 10 m. yüksekl�kte ölçülen rüzgar hızının on �k� saatl�k
ortalamada 1,5 m/s den az olduğu kr�t�k meteoroloj�k durumu,

             ü) Mevcut Tes�s: Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından önce kurulmuş veya Çevresel Etk� Değerlend�rmes�
mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tes�sler�,
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             v) P�yasaya arz ed�len sıvı yakıtlar: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen/düzenlenecek
mevzuatla üret�m�, yurtdışı ve yurt�ç� kaynaklardan tem�n� ve p�yasaya arzına �z�n ver�len sıvı yakıtlar �le kalor�fer yakıtını,

             y) Teknoloj�k Sev�ye: Sürekl� �şlet�lmes�nde başarısı tecrübeyle sab�t, kıyaslanab�l�r metotlar, düzenekler ve �şletme
şek�ller�yle kontroller� yapılab�len; em�syon sınırlama tedb�rler�n� prat�kleşt�ren ve kullanışlı hale get�ren, �ler� ve ülke
şartlarında uygulanab�l�r teknoloj�k metotlar, düzenekler, �şletme b�ç�mler� ve tem�zleme metotlarının geld�ğ� sev�yey�,

             z) Tes�s: Atmosfere em�syon veren her b�r ün�te veya ün�teler bütününü, mak�neler, aletler ve d�ğer sab�t düzenekler�,
üzer�nde madde depolanan, boşaltılan ve �ş yapılan mülkler�, 

             aa) Uzun Vadel� Değer (UVD): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının ar�tmet�k ortalaması olan değer�,

             bb) Uzun Vadel� Sınır Değer (UVS): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının ar�tmet�k ortalaması olan, Ek-2 Tablo 2.2 de
ver�len değer� aşmaması gereken değer�,

             cc) Üret�m Proses�: Yakıtın ham madde �le b�rl�kte muamele gördüğü veya yakıttan elde ed�len enerj�n�n hammaddey�
veya ürünü kurutma, kavurma ve benzer� �şlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı em�syonlarının ve
yanma gazlarının b�rl�kte çıktığı veya sadece proses kaynaklı baca gazı em�syonlarının çıktığı tes�sler�,

             çç) Üretmek: Ürün elde etmek, �şlemek, üret�m amacıyla tüketmek ve d�ğer kullanımları, �thalat ve d�ğer amaçlı
nakl�yatları,

             dd) Yakma Tes�s�: Yakıtın yakılması sonucunda, yakıt �çer�ğ�nde bulunan k�myasal enerj�n�n ısı enerj�s�ne
dönüştürülerek yararlanıldığı, buhar kazanı ve kızgın yağ kazanı, term�k santral kazanı, gaz türb�n�, gaz motoru g�b� sıcak su,
buhar ve benzer� üreterek enerj� sağlayan tes�sler�,

             ee)Yen� Tes�s: Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından sonra kurulacak olan tes�sler�,

             ff) Yetk�l� Merc�: Çevre ve Orman Bakanlığı ve Val�l�ğ�

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzne Tab� Tes�sler, İz�n Alma, İzne Tab� Olmayan Tes�sler

İç�n Uyulacak Esaslar

             İzne tab� tes�sler

             MADDE 5 – (1) Çalışmaları ve yapısı neden�yle �nsan sağlığı ve çevre üzer�nde öneml� olumsuz etk�s� olan Ek-8 A
ve B l�steler�nde yer alan tes�sler�n kurulması ve �şlet�lmes� �ç�n, bu Yönetmel�k hükümler�ne göre planlama aşamasında
Em�syon Ön İzn� ve �şletme aşamasında Em�syon İzn� alınması gerek�r. B�rden fazla tes�s� olan �şletmeler�n em�syon ön
�z�n/�z�n �şlemler� �şletme adına ve �şletmede aynı adreste yer alan tes�sler�n tümü b�rl�kte değerlend�r�lerek yürütülür ve
sonuçlandırılır.

             (2) Ek-8 L�ste A da yer alan tes�sler�n �zn�, Bakanlık tarafından ver�l�r. Bakanlık bu yetk�s�n� taşra teşk�latına
devredeb�l�r.

             (3) Ek-8 L�ste B de yer alan tes�sler�n �zn�, Val�l�k tarafından ver�l�r.

             İzne tab� tes�sler�n kurulması ve �şlet�lmes�nde uyulması gereken esaslar

             MADDE 6 – (1) İzne tab� tes�sler�n kurulması ve �şlet�lmes�nde;

             a) Tes�s�n çevreye zararlı etk�ler�n�n mevcut en �y� üret�m ve/veya arıtım tekn�kler� uygulanarak azaltılmak suret�yle
k�rl�l�k oluşturmaması,

             b) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara uyulması,

             c) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len em�syon sınırlarının aşılmaması,

             ç) Tes�s etk� alanında Ek-2 de ver�len hava kal�tes� sınır değerler�n�n aşılmaması,
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             d) Mevcut tes�sler�n baca gazı em�syonlarının bu Yönetmel�kte bel�rt�len usullere uygun olarak tes�s �şletmec�s�
tarafından ölçtürülmes� baca dışından em�syon yayan tes�sler �ç�n hesaplama yöntem� kullanılarak saatl�k kütlesel deb�ler�n
tesp�t ed�lmes�, (kg/saat)

             e) Mevcut tes�sler �ç�n; Ek-2 Tablo-2.1 dek� kütlesel deb�ler�n aşılması hal�nde tes�s� �şleten tarafından, tes�s etk�
alanında, Ek-2 de bel�rt�len esaslar çerçeves�nde hava k�rl�l�ğ� sev�yes�n�n ölçülmes� ve tes�s�n k�rlet�c�l�ğ�n�n
değerlend�r�lmes� amacıyla uluslar arası kabul görmüş b�r dağılım model� kullanılarak, Hava K�rlenmes�ne Katkı Değer�n�n
Hesaplanması,

             f) Yen� kurulacak tes�sler�n baca gazı em�syonlarının kütlesel deb� ve konsantrasyon olarak ve baca dışından em�syon
yayan tes�sler�n atmosfere verd�ğ� em�syonların saatl�k kütlesel deb�ler�n�n tesp�t ed�lmes�,

             g) Yen� kurulacak tes�sler �ç�n; Ek-2 Tablo-2.1 dek� kütlesel deb�ler�n aşılması hal�nde tes�s� �şleten tarafından; tes�s
etk� alanında, tes�s�n k�rlet�c�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes� amacıyla b�r dağılım model� kullanılarak hava k�rlenmes�ne katkı
değer�n�n hesaplanması, tes�s�n kurulacağı alanda hava k�rl�l�ğ�n�n öneml� boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kal�tes�n�n
bu Yönetmel�kte bel�rt�len usullere uygun olarak ölçülmes�,

             ğ) Tes�s�n kurulu bulunduğu bölgede hava k�rlet�c�ler�n Ek-2 de bel�rlenen hava kal�tes� sınır değerler�n� aşması
durumunda, tes�s sah�b� ve/veya �şlet�c�s� tarafından, Val�l�kçe hazırlanan eylem planlarına uyulması

             gerekmekted�r.

             Em�syon ön �zn�

             MADDE 7 – (1) Em�syon ön �zn� ver�l�rken aşağıdak� esaslar uygulanır:

             a) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� mevzuatı kapsamında yer alan tes�sler �ç�n ÇED mevzuatına göre alınan tes�s�n
kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya belgeler Em�syon Ön İzn� yer�ne geçer. Tes�s�n kurulmasının uygun
olduğunu gösteren belgeler�n �ptal ed�lmes� hal�nde Em�syon Ön İzn� de �ptal ed�lm�ş sayılır. ÇED mevzuatı kapsamında yer
almayan ancak bu Yönetmel�ğ�n Ek-8, A ve B l�steler�nde yer alan tes�sler em�syon ön �zn�ne tab�d�r. 13 üncü madde
kapsamında, tes�slerde yapılması planlanan kapas�te artışı ya da proses ya da yakıt değ�ş�kl�kler� em�syon ön �zn� kapsamında
değerlend�r�l�r. Yukarıda açıklanan Çevresel Etk� Değerlend�rmes� �le �lg�l� süreç bu tes�sler �ç�n de geçerl�d�r.

             b) Em�syon Ön İzn� tes�sler�n planlama aşamasında ver�l�r.

             c) Em�syon Ön İzn�, yetk�l� merc� tarafından tes�s�n çevrede oluşturab�leceğ� etk�ler�n değerlend�r�lmes�ne esas teşk�l
edecek b�lg� ve belgeler sağlanmışsa ve tes�s�n çevre üzer�ne olab�lecek zararlı etk�ler�ne karşı gerekl� tedb�r�n alınacağı
öngörülüyor ve taahhüt ed�l�yorsa ver�l�r.  

             ç) Ek 8, L�ste A ve B de yer alan tes�sler�n �şletmec�s�/�şletme sah�b� Em�syon Ön İzn� almak �ç�n b�r d�lekçe �le Ek-
10, Ek-11 ve �lg�l� düzenlemelerde bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak Em�syon Ön İz�n Başvuru Formunda
bel�rt�len dokümanlarla b�rl�kte Val�l�ğe başvuru yapar.

             1) Val�l�k tarafından em�syon ön �z�n dosyası ve dokümanlar �ncelen�r. Dosya eks�k veya yeters�z bulunursa dosyanın
tamamlanması �ç�n �şletme yetk�l�ler�ne üç aya kadar ek süre ver�l�r. Süren�n b�t�m�nde �şletme yetk�l�ler� tarafından em�syon
ön �z�n dosyasında bel�rt�len eks�kl�kler�n tamamlanmaması hal�nde dosya �le �lg�l� �şlem ve değerlend�rmeler �ptal ed�lerek
dosya �şletme yetk�l�ler�ne �ade ed�l�r.

             2) Dosya tamamlandıktan sonra, sadece Ek-8 L�ste A da yer alan tes�sler �ç�n tes�s sah�b� tes�s�n kurulacağı bölgede
dağıtımı yapılan ve yurt çapında yüksek t�rajlı yayın yapan en az b�r gazete �le b�r yerel gazetede �lan ver�r.  İlanda; tes�s�n
yer�, üret�m�, kapas�tes� ve kullanacağı yakıt türü, �t�raz süres�n�n on beş gün olduğu, �z�n başvurusunun ve ekler�n�n ne zaman
ve nerede �nceleneceğ�, �t�razların �nceleme süres� �çer�s�nde yapılması gerekt�ğ� hususu ve �t�razın yapılması gereken makam,
�t�raz sah�b� hazır bulunmasa b�le gerekçel� �t�razların değerlend�r�leceğ� ve değerlend�rme tar�h�, yüz k�ş�den fazla �t�raz sah�b�
varsa kararın �lan yoluyla tebl�ğ ed�leb�leceğ� bel�rt�l�r. Tes�s �ç�n yapılan �t�razlar Val�l�k tarafından değerlend�r�l�r ve em�syon
ön �z�n dosyasına eklen�r. Val�l�k �t�razları değerlend�r�rken gerekl� gördüğünde �t�raz edenler ve faal�yet sah�b� �le görüşür.
İt�raz süres�nden sonra yapılacak �t�razlar d�kkate alınmaz.

             3) Dosya tamamlandıktan sonra tes�s Ek-8, L�ste B de yer alıyor �se Val�l�k tarafından y�rm� �şgünü �çer�s�nde
değerlend�rme yapılarak sonuçlandırılır. Ek-8, L�ste B de ver�len tes�sler�n �zn�, Val�l�k tarafından ver�l�r. Tes�s Ek-8, L�ste A
da yer alıyor �se Val�l�k tarafından dosya Bakanlığa gönder�l�r ve Bakanlık tarafından kırk �şgünü �çer�s�nde değerlend�rme
yapılarak sonuçlandırılır. Bel�rt�len süre, dosya Bakanlığa ulaştıktan sonra başlar. Eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n ver�len
süreler buna dah�l değ�ld�r. Em�syon Ön İzn� �ç�n belge düzenlenmez.

             d) Yetk�l� merc� 17 nc� maddede bel�rt�len �ptal yetk�s�n� Em�syon Ön İzn� �ç�n de kullanab�l�r.
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             e) 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddes� uyarınca ver�lecek ruhsatlar �ç�n, bu Yönetmel�kte
söz konusu ed�len Em�syon Ön İzn�n�n alınması şarttır.

             f) İş Yer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına �l�şk�n mevzuat kapsamında I. Sınıf olarak tanımlanan tes�sler/�şletmelerden
Em�syon Ön İzn� ver�len İşletmeler/tes�sler deneme �zn�n� alarak üret�me geç�lmes�n� tak�ben b�r yıl �ç�nde Em�syon İzn� �ç�n
başvurmazlar �se Em�syon Ön İzn� kend�l�ğ�nden geçers�z sayılır.

             Em�syon �zn� başvurusu

             MADDE 8 – (1) Em�syon �zn� başvurusu aşağıda bel�rt�len hususlar çerçeves�nde yapılır.

             a) Ek-8, L�ste A ve B de yer alan tes�sler�n, �şletmec�s�/�şletme sah�b� Em�syon İzn� almak �ç�n b�r d�lekçe �le Ek-10,
Ek-11 ve �lg�l� düzenlemelerde bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak Em�syon İz�n Başvuru Formunda bel�rt�len
dokümanlarla b�rl�kte Val�l�ğe başvuru yapar.

             b) Başvuru Val�l�kçe; y�rm�beş �şgünü �çer�s�nde �ncelen�r. Dosya eks�k ve yeters�z bulunursa dosyanın tamamlanması
�ç�n �şletme yetk�l�ler�ne 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� ve tes�s�n kapas�tes� d�kkate alınarak süre ver�l�r.
Süren�n b�t�m�nde �şletme yetk�l�ler� tarafından em�syon �z�n dosyasında bel�rt�len eks�kl�kler�n tamamlanmaması hal�nde
dosya �le �lg�l� �şlem ve değerlend�rmeler �ptal ed�lerek dosya �şletme yetk�l�ler�ne �ade ed�l�r.

             c) Em�syon �zn� alınması sırasında yapılab�lecek �t�razlar, ÇED sürec�nde, Em�syon Ön İzn� alma safhasında
yapılmamışsa d�kkate alınmaz. Ancak tes�s�n kurulması esnasında veya daha sonra tes�s�n kurulu bulunduğu yörede yapılan
ölçümlere dayalı olarak tes�sten öngörülemeyen çevre k�rlenmes�n�n ortaya çıkması hal�nde yetk�l� merc� tarafından em�syon
�zn� ver�lmez.

             ç) Ek-8, L�ste A ve B de yer alan tes�s, çalışma usul ve esasları Val�l�kçe bel�rlenen en az b�r üyes� İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü tekn�k elemanı olmak üzere Val�l�kçe oluşturulan Kom�syon tarafından bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde
yer�nde �ncelen�r, hazırlanan tekn�k rapor Em�syon İzn� Dosyasına eklen�r. Val�l�k tarafından gerekl� görülmes� hal�nde, d�ğer
�lg�l� kurum/kuruluşlardan tekn�k eleman talep ed�leb�l�r. 

             Em�syon �zn� dosyasının �ncelenmes� ve karar ver�lmes�

             MADDE 9 – (1) 8 �nc� maddede bel�rt�len hususlar yer�ne get�r�ld�kten sonra, aşağıda bel�rt�len hususlar çerçeves�nde
em�syon �z�n dosyası �ncelenmes� yapılır ve karar ver�l�r.

             a) İşletme Ek-8, L�ste B de �se, hazırlanmış olan Em�syon İz�n Dosyası Val�l�k tarafından bu Yönetmel�k hükümler�
çerçeves�nde başvuru evraklarının tam olarak sunulmasından sonra otuz �ş günü �çer�s�nde �ncelenerek sonuçlandırılır. Uygun
bulunması hal�nde Em�syon İzn� Val�l�k tarafından ver�l�r. Eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n geçen süreler bel�rt�len süreye
dah�l değ�ld�r.

             b) İşletme Ek-8, L�ste A da �se Yönetmel�kte bel�rt�len hususlar çerçeves�nde hazırlanmış olan em�syon �z�n dosyası
Val�l�k tarafından oluşturulacak kom�syonca �ncelenerek uygun bulunması hal�nde Bakanlığa gönder�l�r. Bakanlık tarafından
em�syon �z�n dosyası bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde başvuru evraklarının tam olarak Bakanlığa sunulmasından sonra
ell� �şgünü �çer�s�nde �ncelenerek sonuçlandırılır. Gerekl� hallerde yer�nde �nceleme yapılır. Bel�rt�len süreler, dosya Bakanlığa
ulaştıktan sonra başlar. Eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n geçen süreler bel�rt�len süreye dah�l değ�ld�r. Uygun bulunması
hal�nde Em�syon İzn� Bakanlık tarafından ver�l�r.

             c) İz�n vermeye yetk�l� merc�, gerek�rse konu �le �lg�l� uzman k�ş� ve kuruluşların da görüşünü alır.

             ç) 6 ncı maddede ve bu Yönetmel�ğ�n d�ğer hükümler�nde bel�rt�len yükümlülükler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�
yetk�l� merc� tarafından �ncelen�r. 

             d) Sunulan dokümanlar t�car� ve endüstr�yel sırları �ht�va ed�yorsa �şaretlenerek ayrı b�r grup hal�nde sunulur. Bu
durumda d�ğer dokümanların �şletmen�n çevreye olan etk�ler�n� açıkça ortaya koyacak özell�kte olmasına d�kkat ed�l�r.

             e) Söz konusu �şletmeye a�t başvuru evraklarının yetk�l� merc� tarafından değerlend�r�lmes�nden sonra, yetk�l�
merc�n�n cevab� yazısının tar�h� esas alınarak, b�r yıl �çer�s�nde İşletme yetk�l�ler� tarafından em�syon �z�n dosyasında
bel�rt�len eks�kl�klere �l�şk�n herhang� b�r cevab� yazı, b�lg�, belge gönder�lmemes� hal�nde dosya �le �lg�l� �şlem ve
değerlend�rmeler �ptal ed�lerek dosya �şletme sah�b�ne �ade ed�l�r. Em�syon �z�n dosyası hakkında yetk�l� merc�n�n �lk görüş
yazısının tar�h� esas alınarak �k� yıl sonunda eks�kler�n tamamlanmaması hal�nde de dosya �ade ed�l�r. Bu durumlarda em�syon
ve hava kal�tes� ölçümler� de tekrarlanarak em�syon �zn�ne yen�den başvurulması gerek�r. Bu �şlemler Val�l�kçe tak�p ed�l�r.
Dosya �ade tar�h� esas alınarak b�r yıl �çer�s�nde �şletme yetk�l�ler� başvuruda bulunur. Bu uygulama mevcut tes�sler �ç�n
geçerl�d�r.
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             f) (e) bend� kapsamında faal�yet� durdurulan �şletmeler�n yetk�l�ler� tarafından eks�kl�kler tamamlanarak em�syon ve
hava kal�tes� ölçümler�n�n yapılab�lmes� �ç�n 11 �nc� madde kapsamında �şlem yapılarak 8 �nc� madde kapsamında em�syon
�zn�ne yen�den başvurulması gerek�r. Val�l�k her yılın 31 Aralık günü �t�barıyla Bakanlığa bu kapsamda yapılan �ş ve �şlemler
�le �lg�l� b�lg� ver�r.

             Em�syon �zn� belges� ver�lmes�

             MADDE 10 – (1) Em�syon İzn� ver�lmes�ne karar ver�ld�kten sonra em�syon �zn� em�syon �zn� belges� �le
belgelend�r�l�r ve belge İşletmec�/İşletme sah�b�ne ver�l�r. Em�syon İz�n belges� muhtevası ve gerekl� hususlar yetk�l� merc�
tarafından bel�rlen�r. Em�syon �z�n belges� açılma ve çalışma ruhsatı yer�ne kullanılmaz, yalnızca İşletmen�n bu Yönetmel�k
hüküm ve sınır değerler�ne uygun olduğuna �l�şk�n belged�r.

             (2) Ek-8 L�ste A da yer alan tes�sler �ç�n em�syon �z�n belges� Bakanlık tarafından ver�l�r. İz�n kararı ve gerekçeler�,
talep ed�lmes� hal�nde �lg�l�lere yazılı olarak b�ld�r�l�r.

             (3) Ek-8 L�ste B de yer alan tes�sler �ç�n em�syon �z�n belges� Val�l�k tarafından ver�l�r. İz�n kararı ve gerekçeler�, talep
ed�lmes� hal�nde Val�l�k tarafından �lg�l�lere yazılı olarak b�ld�r�l�r.

             (4) Em�syon İz�n Belges�n�n ulaşmamasının yazılı başvuru �le yetk�l� merc�e b�ld�r�lmes� hal�nde yetk�l� merc�
tarafından aynı tar�h ve sayı �le Em�syon İz�n Belges� yen�den düzenlen�r.

             Şartlı ve kısm� �z�n

             MADDE 11 – (1) İşletme sah�b�n�n veya �şletmec�n�n başvurusu üzer�ne �şletmen�n tümü veya b�r bölümünün
kurulmasına ve �şlet�lmes�ne şartlı veya kısm� �z�n ver�leb�l�r.

             a) 6 ncı maddede öngörülen esasların yer�ne get�r�ld�ğ�n�n bel�rlenmes� �ç�n,

             1) İşletmede bulunan tes�sler�n baca gazı em�syon sınır değerler�n�n sağlanması (Ek-1, Ek-5),

             2) Baca yüksekl�kler�n�n Ek-4 e göre yeterl� olması,

             3) Tes�s etk� alanında Ek-2 de yer alan hava kal�tes� sınır değerler�n�n sağladığının ölçüm ve/veya modelleme
sonuçlarına dayanılarak belgelenmes�

             kaydıyla, �şletmede bulunan tes�slere b�r defaya mahsus olmak üzere altı ayı geçmeyecek şek�lde şartlı �z�n ver�leb�l�r. 

             b) 6 ncı maddede öngörülen esasların yer�ne get�r�ld�ğ�n�n bel�rlenmes� �ç�n, �şletmen�n b�r kısmını oluşturan tes�sler�n
�şletmeye alınması amacıyla, bu tes�slerde baca gazı em�syon sınır değerler�n�n ve tes�s etk� alanında Ek-2 de yer alan hava
kal�tes� sınır değerler�n�n sağlanması kaydıyla b�r defaya mahsus olmak üzere altı ayı geçmeyecek şek�lde kısm� �z�n
ver�leb�l�r.

             K�rl�l�kten kaynaklanan zararlar

             MADDE 12 – (1) B�r �şletmeden/tes�sten kaynaklanan em�syonların etk�ler�n�n komşu b�r taşınmaza zarar vermes�n�
önlemek amacıyla zararlı etk�n�n ortadan kaldırılması �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınması faal�yet sah�b�nden yetk�l� merc�
tarafından �sten�r. Daha önce ver�len ve kes�nleşen b�r �z�n bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırılığın tesp�t ed�lmes� durumunda
kaldırılır.

             İzne tab� tes�slerde yapılacak değ�ş�kl�kler

             MADDE 13 – (1) İzne tab� tes�slerde yapılacak değ�ş�kl�kler aşağıdak� şek�lde değerlend�r�l�r.

             a) İşletmey� oluşturan tes�s veya tes�sler�n �şlet�lmes�nde, yakıtında, yakma s�stem�nde ve proses�nde yapılan
değ�ş�kl�k ve �y�leşt�rmeler; Bakanlıkça em�syon ölçümü yapma konusunda yetk� ver�len kurum veya kuruluşlara
hazırlattırılacak ek em�syon ve �m�syon raporunda bel�rt�l�r ve bu rapor em�syon raporu �le b�rl�kte altı ay �çer�s�nde yetk�l�
merc�e sunulur.

             b) İzne tab� b�r tes�s�n konumunda, özell�kler�nde ya da �şlet�m�nde b�r değ�ş�kl�k planlandığı b�ld�r�ld�ğ�nde,
değ�ş�kl�ğ�n bu Yönetmel�ğ�n hükümler�ne göre �zne tab� olup olmadığı �zn� veren yetk�l� merc� tarafından �ncelen�r. 

             c) İzne tab� b�r değ�ş�kl�ğ�n �ncelenmes� yapılacak değ�ş�kl�kler kapsamında em�syon �zn� �ç�n uygulanan prosedür
çerçeves�nde yapılır. İşletmen�n em�syon �z�n belges�nde yer alan b�lg�ler�n (ç) bend�ndek� oranlarda değ�şt�r�lmes�n�
gerekt�recek değ�ş�kl�k yapılması hal�nde değ�ş�kl�k �zne tab�d�r.
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             ç) Tes�s�n üret�m proses� değ�şmed�ğ� halde toplam üret�m kapas�tes�n�n 1/3 oranında artması, yakıt değ�ş�kl�ğ�
yapılmadığı halde yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, üret�m proses� ve/veya yakıt değ�ş�kl�ğ� yapılması
durumunda 8, 9 ve 10 uncu maddelerdek� esaslar uygulanır.

             1) (ç) bend�nde bel�rt�len oranların altında kalan değ�ş�kl�kler�n �zne tab� olup olmadığı 6 ncı madde hükümler�ne göre
�z�n veren yetk�l� merc� tarafından karara bağlanır. Ek-8 L�ste A da yer alan tes�slerde yapılan değ�ş�kl�kle �lg�l� b�lg� ve
belgeler, Val�l�k tarafından değerlend�r�lerek değ�ş�kl�ğ�n �zne tab� olması durumunda em�syon ölçüm raporuyla b�rl�kte
Bakanlığa gönder�l�r.

             2) Ek-8 L�ste A da yer alan tes�slerde yapılan değ�ş�kl�ğ�n �zne tab� olmaması durumunda Val�l�k tarafından Bakanlığa
b�lg� ver�l�r.

             d) Yapılan değ�ş�kl�kler sonucu hava k�rl�l�ğ�n� artıran ek em�syon ve bundan kaynaklanan hava kal�tes�n� bozucu
herhang� b�r etk� hasıl olmadığı ölçüm sonuçları �le belgelend�ğ� takd�rde, �z�n vermeye yetk�l� merc� dokümanların kamu
�ncelemes�ne açılması ve gazete �lanı ver�lmes� hususlarını uygulamayab�l�r.

             Tey�t zorunluluğu

             MADDE 14 – (1) İşletme yetk�l�ler�, em�syon �zn� olan �şletmeler �ç�n, em�syon �zn�ne esas ölçüm raporunun tar�h�
esas alınarak, Ek-8, L�ste A da yer alan tes�sler �ç�n her �k� yılda b�r, Ek-8, L�ste B de yer alan tes�sler �ç�n her üç yılda b�r, �z�n
anında öngörülen ver�lerden herhang� b�r sapma olup olmadığını ve tes�ste yapılan �y�leşt�rmeler� rapor etmek zorundadır.
Ölçüm raporu, Bakanlık tarafından bel�rlenen veya uluslar arası kabul görmüş ISO, EPA, DIN ve benzer� standartlara uygun
numune alma koşulları ve ölçüm metotları d�kkate alınarak, em�syon ölçümler� yapılarak Ek-11 de ver�len formata uygun
hazırlanır. Raporun b�r nüshası İşletmede muhafaza ed�l�r, b�r nüshası da İşletmen�n bulunduğu Val�l�ğe sunulur ve Val�l�kçe
değerlend�r�l�r. Ek-8, L�ste A da yer alan tes�sler �ç�n em�syon ölçüm raporu, Val�l�k görüşü �le b�rl�kte Bakanlığa gönder�l�r.
Ayrıca İşletmec�/İşletme sah�b� tes�ste yapılan �y�leşt�rmeler� raporda sunmak zorundadır.

             Ek düzenlemeler�n uygulanması

             MADDE 15 – (1) Ek düzenlemeler�n uygulanmasında;

             a) Bu Yönetmel�ğ�n esaslarını yer�ne get�rmek amacı �le �z�n vermeye yetk�l� merc� �z�n ver�ld�kten sonra gerekt�ğ�nde
ek düzenlemeler �steyeb�l�r. Bu ek düzenlemede Ek-9 dak� esaslar d�kkate alınır.

             b) Yapılacak ek düzenleme, �şlet�c� ve �şlet�len tes�s �ç�n aşırı ekonom�k yük get�r�yorsa ve teknoloj�k sev�ye
bakımından uygulanab�l�r değ�lse bu konuda b�r mecbur�yet get�r�lemez. Ek düzenleme teknoloj�k olarak uygulanab�l�r
olmakla beraber ancak bell� b�r süre sonra ekonom�k hale gelecekse yetk�l� merc� ek düzenlemen�n bu süreden sonra
uygulanmasını kabul edeb�l�r. B�r ek düzenleme teknoloj�k olarak uygulanab�ld�ğ� halde, ekonom�k sebeplerle tes�s� �şleten
tarafından uygulanamazsa �z�n 17 nc� madde hükümler�ne göre �ptal ed�l�r.

             c) Ek düzenleme tes�s�n yer�, yapısı ve �şletmes� üzer�nde öneml� değ�ş�kl�kler gerekt�r�yorsa, yapılacak değ�ş�kl�kler
13 üncü maddede öngörülen hükümlere tab�d�r.

             ç) Ek düzenlemeler, Geç�c� 2 ve Geç�c� 3 üncü maddelerde yer alan tes�slere de get�r�leb�l�r.

             İzn�n uzatılması

             MADDE 16 – (1) İzn�n uzatılmasında; �z�n ver�len İşletmede bulunan Ek- 8 L�ste A da yer alan tüm tes�sler �k� yıl,
L�ste B de yer alan tüm tes�sler üç yıl sürekl� olarak �şletme dışı bırakılmışsa bu maddede sözü ed�len süreler geçt�kten sonra
bu Yönetmel�ğ�n ve bu Yönetmel�ğe esas teşk�l eden Kanunun amacına aykırı düşmed�ğ� takd�rde, İşletmen�n tekrar faal�yete
geçmes� hal�nde İşletme yetk�l�ler� yen� durumu tems�l eden em�syon �z�n belges� almak �ç�n yetk�l� merc�e başvuru yapar ve
�şletmeye em�syon �zn�ne esas ölçümler�n yapılab�lmes� �ç�n yetk�l� merc� tarafından altı aya kadar süre ver�l�r.

             İzn�n �ptal ed�lmes�

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k esaslarına göre ver�len b�r �z�n;

             a) 11 �nc� maddeye göre ver�lm�şse ve �z�n sah�b� bu şartlara uymamışsa,

             b) Sürekl� em�syon ölçümü yapılan tes�slerde b�r yıl �ç�nde yapılan sürekl� ölçüm sonuçlarının EK-3.d.1 de yer alan
değerler� veya b�r yıl �ç�nde yapılan ölçümler�n %5 �nde sınır değerler�n�n aşılması hal�nde,

             c) Yetk�l� merc� tarafından bu Yönetmel�k hükümler�ne göre �z�n ver�lmes�nden sonra, �z�n ver�lmes�ne man� olacak ek
b�lg�ler ed�n�lm�şse ve/veya �zn�n kaldırılmaması kamu menfaat�n� tehl�keye sokuyorsa,
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             ç) Daha önce ver�len �z�n henüz uygulamaya konulmadan, yetk�l� merc� �z�n esaslarının değ�şt�r�lmes� sonucu �z�n
verem�yor �se ve �zn�n kaldırılmaması kamu menfaat�n� tehl�keye sokuyorsa,

             d) Çevre ve �nsan sağlığı yönünden tehl�ke arz ed�yorsa,

             e) İşletmec�/İşletme sah�b� 14 üncü maddede bel�rt�len sürelerde yapılması gereken tey�t ölçümler�n� yaptırmadığı
takd�rde

             �ptal ed�l�r.

             (2) İz�n �ptal kararının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hte �z�n geçers�z sayılır.

             (3) İşletmec�/İşletme sah�b� tey�t ölçümler�n� yaptırmasına rağmen tey�t ölçüm raporunu rapor düzenleme tar�h�nden
�t�baren b�r yıl �ç�nde �z�n vermeye yetk�l� merc�e b�ld�rmed�ğ� takd�rde, b�r yılın sonunda �z�n �ptal kararı yürürlüğe g�rer, �z�n
geçers�z sayılır.

             İşletmen�n adının değ�şt�r�lmes� ve/veya �şletmen�n devred�lmes�

             MADDE 18 – (1) B�r �şletme k�ra veya satış yoluyla devred�l�rse ve/veya adı değ�şt�r�l�rse, �şletme yetk�l�ler�
tarafından değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren altmış gün �çer�s�nde �z�n vermeye yetk�l� merc�e kapas�te, proses
değ�ş�kl�ğ� olup olmadığına �l�şk�n yazılı b�lg� ver�l�r.

             (2) İşletmen�n em�syon �zn�ne esas ölçüm raporunun geçerl�l�k süres� �ç�nde ad değ�ş�kl�ğ� ve/veya dev�r yapılması
durumunda yapılan başvurularda �lave ölçüm �stenmeks�z�n yen� tar�h ve numara ver�lerek em�syon �z�n belges� düzenlen�r.

             (3) Söz konusu �şletmede 14 üncü madde �le �lg�l� tey�t zorunluluğu, ad değ�ş�kl�ğ� ve/veya dev�r yapılmadan önce
düzenlenm�ş olan em�syon �zn�ne esas ölçüm raporunun tar�h� esas alınarak uygulanır.

             İzne tab� olmayan tes�sler�n kurulması, yapısal özell�kler ve �şlet�lmes�nde aranacak şartlar

             MADDE 19 – (1) İzne tab� olmayan tes�sler �ç�n aşağıdak� şartlara uyulur.

             a) Bu tes�slerden yayılan em�syonlar bu Yönetmel�kte bel�rt�len hüküm ve sınır değerler�n üzer�nde olamaz.

             b) Türk Standartları Enst�tüsü (TSE) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmış standartlar �le �lg�l� mevzuatta yer alan
hüküm ve tekn�k özell�klere uyulur. Hava k�rl�l�ğ�n�n yoğun olduğu günlerde Val�l�kçe alınan kararlara uyulur.

             c) Yetk�l� merc� tarafından gerekl� görülmes� durumunda tes�sten kaynaklanan em�syonların ve hava kal�tes�n�n
ölçtürülmes� �steneb�l�r. Bu ölçümler �ç�n yapılacak harcamaların karşılanması, 27 nc� maddede bel�rt�len şek�lde yapılır.

             İzne tab� olmayan tes�sler� �şletenler�n yükümlülükler�

             MADDE 20 – (1) İzne tab� olmayan tes�sler�n kurulması ve �şlet�lmes�nde aşağıdak� şartlara uyulur.

             a) Tes�s�n çevreye zararlı etk�ler�n�n mevcut en �y� üret�m ve/veya arıtım tekn�kler� uygulanarak azaltılmak suret�yle
k�rl�l�k oluşturmaması sağlanır.

             b) İşletmede bulunan tes�sler�n �şlet�lmes�, bakımı aşamalarında ve sonunda açığa çıkan atıklar ve artıklar uygun
metotlarla bertaraf ed�l�r.

             İzne tab� olmayan tes�sler�n denetlenmes�

             MADDE 21 – (1) İzne tab� olmayan tes�sler�n 19 uncu maddede bel�rt�len esaslara uygun olarak faal�yet göster�p
göstermed�ğ� Val�l�kçe bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak denetleneb�l�r.

             İzne tab� olmayan tes�sler �ç�n ek düzenlemeler

             MADDE 22 – (1) Yetk�l� merc� 19 uncu maddedek� hususların uygulanması �ç�n ek düzenlemeler get�reb�l�r.

             Em�syon tesp�t� ve sınırlaması

             MADDE 23 – (1) Em�syon tesp�t� ve sınırlamasında aşağıdak� şartlara uyulur.

             a) İşletmey� oluşturan tes�sler�n çevreye zararlı etk�ler�n�n tesp�t� amacıyla yetk�l� merc�, �zne tab� veya �zne tab�
olmayan b�r tes�s�n �şlet�c�s�ne, yetk�l� merc� tarafından bel�rlenm�ş uzman b�r kurum/kuruluş veya k�ş�ye tes�s�nden çıkan
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em�syonu ölçtürmes�n� ve/veya bu em�syonun hava k�rlenmes�ne katkı değer�n� hesaplatmasını ve/veya hava k�rl�l�ğ�
sev�yes�n�n ölçümünü yaptırmasını �ster; böylece b�r em�syon ve �m�syon ölçüm raporu hazırlanır ve bedel� 27 nc� maddede
bel�rt�ld�ğ� şekl�yle karşılanır.

             b) Hava k�rl�l�ğ�n�n öneml� boyutlarda olduğu kr�t�k bölgelerde, �zne tab� tes�slerden kaynaklanan em�syonların
m�ktarı �le zamana ve yere göre dağılımını gösteren hava k�rlenmes�ne katkı değer�n� �çeren b�r em�syon ölçüm raporu yetk�l�
merc� tarafından �steneb�l�r. Bu raporun her yıl yen�lenmes� �steneb�l�r.

             c) Em�syonların ölçümünde Ek-2 de bel�rt�len, tes�s etrafında yapılması gerekl� görülen hava k�rl�l�ğ� ölçümler�n�
düzenleyen �lg�l� mevzuattak� esaslar d�kkate alınır. Tes�s etk� alanında hava k�rl�l�ğ�n�n ölçümünde �se Ek-2 de yer alan
esaslar d�kkate alınır.

             ç) Tes�s etk� alanında hava k�rl�l�ğ�n�n tesp�t�ne yönel�k yapılacak ölçümlerle �lg�l� koord�nasyonu Val�l�k sağlar, bu
ölçümler �ç�n yapılacak harcamalar 27 nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde karşılanır.

             Em�syon ölçüm raporu

             MADDE 24 – (1) Bakanlık, 14 üncü maddede ve 23 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len
em�syon ölçüm raporunun �çer�ğ�n� tesp�t eder (Ek-11). Em�syon ölçüm raporundak� b�lg�lerde �şletmen�n endüstr�yel ve t�car�
sırları varsa �şletme sah�b�n�n/�şletmec�n�n taleb� üzer�ne bu b�lg�ler umuma �fşa ed�lemez.

             (2) B�l�msel araştırmalarda kullanılmak üzere ve b�l�m kuruluşları tarafından talep ed�lmes� hal�nde, �şletmeye a�t
endüstr�yel ve t�car� sırları dışında kalan b�lg�ler ve em�syon ölçüm sonuçları, �şletmen�n sah�b�/�şlet�c�s� tarafından em�syon
�z�n dosyasında yer alan b�lg�ler�n kullanılmasında kes�n b�r yasaklama get�r�lmed�ğ� takd�rde, b�lg�y� talep eden
kurum/kuruluş tarafından, �şletmen�n sah�b� veya �şlet�c�s�nden yazılı onay alınmak kaydıyla �şletmen�n �sm� bel�rt�lmeks�z�n,
�şletmen�n kurulu bulunduğu İlde, Val�l�k tarafından görevlend�r�len personel denet�m�nde b�lg�ler�n arş�vlend�ğ� b�na dışına
çıkarılmadan ve kopyalanarak çoğaltılmaksızın �ncelemeye açılab�l�r.

             İzne tab� tes�slerde yapılacak �lk ve per�yod�k ölçümler

             MADDE 25 – (1) İzne tab� tes�sler� �şletenler;

             a) Tes�s�n �şletmeye alınmasından sonra veya 13 üncü maddede sözü ed�len değ�ş�kl�klerden sonra altı ay �çer�s�nde,

             b) 14 üncü maddede bel�rt�len süreler �çer�s�nde ölçümler�n� yaptırıp yetk�l� merc�e sunmak zorundadır.

             Sürekl� ölçümler

             MADDE 26 – (1) Sürekl� ölçümlerde;

             a) Yetk�l� merc� tarafından sürekl� ölçüm yapılmasına karar ver�l�rken; esas alınan değerler geçerl� olmak üzere; �zne
tab� tes�slerden 23 ve 25 �nc� maddeler kapsamındak� ölçümler�n yer�ne, bu ölçümler�n kayıt c�hazlı ölçüm aletler�yle sürekl�
olarak yapılmasını �steyeb�l�r.

             b) Tes�s etk� alanında kr�t�k bölgelerde ve k�rlenme �ht�mal�n�n olduğu hallerde yetk�l� merc� gerekl� gördüğü takd�rde
�zne tab� olmayan tes�slerden de em�syon ve hava kal�tes� ölçümler�n�n yapılmasını �steyeb�l�r.

             (2) Bu ölçümler �ç�n yapılacak harcamalar 27 nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde karşılanır.

             Ölçümler �ç�n yapılacak harcamalar

             MADDE 27 – (1) Em�syon ve tes�s etk� alanındak� hava kal�tes�n�n bel�rlenmes� �ç�n yapılacak ölçümler�n masrafları
�şletmen�n sah�b�/�şletmec� tarafından karşılanır.

             Ölçüm sonuçları hakkında b�lg� ver�lmes�

             MADDE 28 – (1) 23, 25 ve 26 ncı maddelerde bel�rt�len ölçümler�n sonuçları �şletmen�n sah�b�/�şletmec� tarafından
yetk�l� merc�e ver�l�r. Ölçüm kayıtları �şletmen�n sah�b�/�şletmec� tarafından en az beş yıl muhafaza ed�l�r.

             Toplam em�syon sınırlaması               

             MADDE 29 – (1) Val�l�k, sanay� tes�sler�n�n yoğun olarak bulunduğu, toplam em�syon sınırlaması yapılacak kr�t�k
bölgelerde faal�yet gösteren �şletmeler�n tümünden herhang� b�r anda dış havaya ver�len toplam em�syonu sınırlandırıcı
tedb�rler �steyeb�l�r. Toplam em�syon sınırlaması yapılacak kr�t�k bölgeler Val�l�k tarafından bel�rlen�r. Val�l�k, bu bölgelere
kurulacak �zne tab� olan veya olmayan yen� b�r tes�s�n toplam em�syon m�ktarıyla �lg�l� olarak geç�c� veya sürekl�
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sınırlandırma kararları alab�l�r veya yen� b�r tes�s�n bölge �ç�nde kurulmasına Planlama, ÇED ve Em�syon Ön İz�n
aşamalarında yapılan değerlend�rmelerde d�kkate alınarak �z�n vermeyeb�l�r. Gerekl� görülmes� hal�nde Bakanlık bu yetk�y�
kullanır.

             Bölgesel k�rl�l�k

             MADDE 30 – (1) Koruma bölgeler�;

             a) B�r bölgedek� �şletmelerden, ulaşımdan ve ısınmadan kaynaklanan hava k�rl�l�ğ�n�n �nsan ve çevres� üzer�ndek�
zararlı etk�ler� normal tedb�rlerle ortadan kaldırılamıyorsa bu bölgeler yetk�l� merc� tarafından koruma bölges� olarak �lan
ed�leb�l�r. Yetk�l� merc� koruma bölgeler�nde,

             1) Hareketl� ve sab�t tes�sler� çalıştırmamaya,

             2) Sab�t tes�sler� kurdurmamaya,

             3) Hareketl� ve sab�t tes�sler� sadece bel�rl� zamanlarda çalıştırmaya veya bunlardan yüksek �şletme tekn�kler� talep
ederek çalıştırmaya,

             4) Tes�slerde yakıt kullandırmamaya veya sınırlı olarak kullandırmaya

             yetk�l�d�r.

             b) Yetk�l� merc�, kr�t�k meteoroloj�k şartların mevcut olduğu veya olacağı,  hava k�rlenmeler�n�n çok hızlı artış
gösterd�ğ� bölgelerde, �nsan ve çevres� üzer�nde meydana gelecek zararlara karşı;

             1) Hareketl� veya sab�t tes�sler� sadece bel�rl� zamanlarda çalıştırmaya,

             2) Öneml� ölçülerde hava k�rlenmeler�ne yol açab�len yakıtların tes�slerde kullanılmasını yasaklamaya veya sadece
kısıtlamaya

             yetk�l�d�r.

             c) Hava k�rl�l�ğ�n�n çok hızlı artış gösterd�ğ� durumlarda 6/6/2008 tar�hl� ve 26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hava Kal�tes� Değerlend�rme ve Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde (HKDYY) bel�rlenen uyarı kademeler� uygulanır.

             ç) Hava kal�tes� sınır değerler� aşılarak, hava k�rl�l�ğ� Ek-2 de bel�rt�len değerlere ulaştığında, bölge özell�kler�ne göre
alınacak tedb�rler Val�l�kler tarafından tebl�ğ hal�nde yayımlanır. Bu tebl�ğler hazırlanırken Bakanlık görüşü alınır.

             d) Her kademe �ç�n alınacak tedb�rler düzenlen�rken meteoroloj�k ver�ler göz önüne alınır. S�s, enverz�yon, durgun
meteoroloj�k şartlar ve �zotermal durumlarda b�r sonrak� kademen�n tedb�rler� veya �lave tedb�rler uygulanab�l�r. N�sb� nem
m�ktarının % 90 ın üzer�ne çıkması hal�nde uyarı kademeler�n�n bel�rlenmes�nde Ek-2 de ver�len k�rl�l�k dereceler�n�n % 10
eks�ğ� esas alınır.

             Yakıt ve hammadde bel�rlenmes�

             MADDE 31 – (1) Yetk�l� merc�, hava k�rl�l�ğ�n�n c�dd� boyutlara er�şt�ğ� zamanlarda ve bölgelerde, yakıt ve
hammaddes� değ�şt�r�leb�len tes�slerde hava k�rl�l�ğ�n�n azaltılması amacıyla kullanılacak uygun n�tel�kte yakıt veya
hammadde bel�rleyeb�l�r.

             Kaza sonucu em�syon

             MADDE 32 – (1) B�r tes�sten �hmal sonucu veya �hmale dayalı gereken tedb�rler�n alınmaması sonucu normal
çalışmasında öngörülenden fazla ve hava k�rl�l�ğ�ne yol açacak şek�lde em�syon yayılırsa veya hava kal�tes�n� bozacak şek�lde
k�myasal maddeler hava alıcı ortamına atılırsa, �şletme sah�b�/�şletmec�, em�syonun en kısa sürede normal sev�yeye �nmes�
�ç�n gereken� yapar. Yetk�l� merc�, kaza sonucu çıkan em�syonun normal sev�yeye �nd�r�lmes� �ç�n �şletme sah�b�ne veya
�şletmec�s�ne gerekl� tedb�rler� almasını �ster.

             Yakıt özell�kler�

             MADDE 33 – (1) Hava k�rl�l�ğ�n�n azaltılması amacıyla sanay� tes�sler�nde kullanılacak olan katı yakıt özell�kler�
Bakanlık tarafından �lg�l� kamu kurum ve kuruluşların görüşler� de alınarak bel�rlen�r. P�yasaya arz ed�len sıvı ve gaz
yakıtların özell�kler�n�n bel�rlenmes�nde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarla koord�nel� çalışılır.
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             (2) Katı yakıtlar �thal ed�l�yorsa �thal �şlemler�, Dış T�caret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Dış T�caret
Standard�zasyon Tebl�ğ� kapsamında ve �thal �zn� veren yetk�l� merc� tarafından bel�rlenen hususlar çerçeves�nde yapılır.

             (3) İthal katı yakıt kullanan tes�s/�şletme �thalat �zn�ne �l�şk�n belgen�n b�r kopyasını muhafaza eder. Denet�mlerde
yetk�l� merc� tarafından �stenmes� hal�nde �braz eder.

             (4) Sıvı yakıtları kullanan tes�s/�şletme sıvı yakıtlara �l�şk�n anal�z raporlarını üç yıl saklar ve denet�mlerde yetk�l�
merc� tarafından �stenmes� hal�nde �braz eder.

             (5) Yakıt olmayan ancak katı yakıt olarak değerlend�r�leb�len b�yokütlen�n kullanım esasları Bakanlıkça bel�rlen�r.
               

             (6) B�yokütley� katı yakıt olarak kullanan tes�s bu Yönetmel�k hükümler�ne uymak zorundadır.

             İzne tab� tes�sler�n denetlenmes�

             MADDE 34 – (1) İzne tab� tes�sler�n denetlenmes�nde;

             a) Bu Yönetmel�k kapsamında �zne tab� tes�sler, faal�yetler�n Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde
yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t� amacıyla yetk�l� merc��n görevlend�rd�ğ� k�ş�lerce denetlen�r. Bakanlık denetleme ve
ceza yetk�s�n� Çevre Kanunun 12  ve 24 üncü maddeler�  gereğ�nce devredeb�l�r.

             b) İşletme sah�pler� ve �şletmec�ler;

             1) Yetk�l� merc��n görevlend�rd�ğ� k�ş�ler�n veya yetk�l� merc�� tems�l eden k�ş�ler�n �şletmeye ve tes�slere g�rmes� �ç�n
�z�n vermeye,

             2) Em�syon ve hava kal�tes� değerler�n�n bel�rlenmes� maksadı �le görevl� k�ş�ler tarafından testler yapılmasına, �z�n
vermeye ve kolaylık göstermeye,

             3) Görevl� k�ş�lere çevre mevzuatı kapsamında �stenen ve gerekl� olan doküman ve b�lg�ler� vermeye

             mecburdur.

             4) Yetk�l� merc��n �steğ� üzer�ne, �şletme sah�pler� �şletmec� (a) ve (b) bentler�ndek� çalışmalar sırasında �şletme ve
tes�ste gerekl� düzenlemeler� yapmak üzere �stek üzer�ne �şletmede çalışan görevl�ler� h�zmete tahs�s ederler. (a) ve (b)
bentler�ndek� çalışmaların yapılab�lmes� �ç�n �şletme sah�pler� ve/veya �şletmec�ler �ş güvenl�ğ� açısından gerekl� olan
koruyucu malzemeler� ve ulaşım araçlarını tem�n ederler.

             c) (a) bend� hükümler�, 33 üncü madde kapsamına g�ren yakıtlar, ürünler, maddeler ve tes�sler� de �ç�ne alır. Bu
hususlar �şletme sah�pler�/�şletmec� �ç�n de geçerl�d�r. Bu �şletme sah�pler�/�şletmec�ler yetk�l� merc��n görevlend�rd�ğ� k�ş�ler�n
veya yetk�l� merc�y� tems�l eden k�ş�ler�n örnek almasına, �şletme/tes�s �ç�nde ve bacasında kontroller yapmasına �z�n ver�rler.

             ç) Denet�m �şlemler� �le �lg�l� olarak yapılan testler ve ölçümler�n masrafları, (a) ve (b) bentler�n�n hükümler�ne göre
örnek alınması, bunların anal�z�, test yapılması dolayısıyla ortaya çıkan masraflar, �şletme sah�pler� �şletmec�ler tarafından
karşılanır.

             d) B�lg� vermekle zorunlu �şletme sah�pler�/�şletmec�ler veya kanun� tems�lc�ler� sorulan sorulara cevap vermekten
kaçınırsa bu husus tutanakla kayda geç�r�l�r.

             e) (b), (c) ve (d) bentler�ne göre elde ed�len b�lg� ve belgeler başka amaçlar �ç�n kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Sera gazlarının azaltılması

             MADDE 35 – (1) İşletme sah�pler�/�şletmec�ler tes�sler�nde üret�mden, yakıt tüket�m�nden ve yakma s�stemler�nden
kaynaklanan sera gazlarının (Karbond�oks�t-CO , Metan-CH , N�trozoks�t-N O, H�drofloro karbonlar HFCs, Perfloro
karbonlar-PFCs, Kükürt hegzaflor�d SF  ve kloro floro karbonlar CFCs) m�ktarlarını (ton/yıl-ton/ay) bel�rlemek ve alınan sera
gazlarını azaltma önlemler�n� açıklamakla yükümlüdür. Sera gazları ve enerj� ver�ml�l�ğ� mevzuatı kapsamında yapılan
çalışmalar �le �lg�l� b�lg�ler em�syon �z�n dosyasında ayrı b�r bölüm olarak ver�lmel�d�r. B�lg�ler�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len
tey�t zorunluluğundan bağımsız olarak her yıl Bakanlığa gönder�lmes� zorunludur.

2 4 2
6
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             İdar� yaptırımlar

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren tes�sler� �şletenler ve/veya sah�pler�;

             a) 5 �nc� maddeye göre �z�n almaksızın b�r tes�s kurar ve/veya �şlet�rse,

             b) 9 uncu madden�n (e) bend� kapsamında gerekl� �şlemler yapılmazsa,

             c) İzne tab� tes�sler�n �şlet�lmes� sırasında 11 �nc� maddedek� şartların yer�ne get�r�lmes� �ç�n yetk�l� merc�n�n bu
Yönetmel�k sınırları �ç�ndek� talepler�ne uymazsa,

             ç) 11 �nc� maddeye göre koyulan b�r şartı, �cra ed�leb�ld�ğ� halde zamanında yer�ne get�remezse,

             d) İzne tab� b�r tes�s�n �şlet�lmes� veya yapısı �le �lg�l� olarak 13 üncü maddede öngörülen şartları yer�ne get�rmeden
değ�ş�kl�k yaparsa,

             e) 15, 22, 23, 26 ve 30 uncu maddeler �le get�r�len �crası mümkün şartları ve talepler� zamanında yer�ne get�rmezse,

             f) 19, 26 ve 33 üncü maddelere göre get�r�len şartlara ve taleplere �crası mümkün olduğu halde uymazsa,

             g) 14 üncü maddede öngörülen b�lg�ler� zamanında vermezse,

             ğ) 23 ve 24 üncü maddelere göre ver�lmes� gereken em�syon raporunu eks�ks�z ve zamanında vermezse,

             h) 28 �nc� maddeye göre ölçüm sonuçlarını b�ld�rmez veya ölçüm alet� graf�kler�n� ve ölçüm kayıtlarını muhafaza
etmezse,

             ı) 34 üncü maddeye göre; görevl�ler�n meskun yerlere veya taşınmazlara g�rmeler�ne veya test ve �ncelemeler
yapmalarına �z�n vermezse; doğru ve tam b�lg�y�, belgeler� veya kayıtları zamanında �braz etmezse; �ş gücü veya yardımcı
malzemeler� hazır tutmazsa; örnek almaya �z�n vermezse,

             �) İzne tab� b�r tes�s�n �şletmes�ne son ver�ld�ğ� takd�rde, altmış gün �çer�s�nde yetk�l� merc�e yazılı olarak b�lg�
vermezse,

             j) 32 nc� maddede bel�rt�len tedb�rler� almazsa,

             k) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len esas ve standartlara ve ek düzenlemelere uymazsa,

             l) 22 nc� maddeye göre get�r�len ek düzenlemeye uymazsa, ek düzenlemeye uyuluncaya kadar,

             m) İşletmey� oluşturan tes�sler�n hava alıcı ortamında bozulmaya neden olacak şek�lde hava kal�tes� sınır değerler�n�
aşarak tehl�kel� durum yarattığı takd�rde,

             n) Geç�c� 3 üncü madde kapsamındak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmezse

             Çevre Kanununun �lg�l� maddeler� uyarınca �dar� yaptırım uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

             MADDE 37 – (1) 22/7/2006 tar�hl� ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstr� Tes�sler�nden Kaynaklanan
Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yen� em�syon sınır değerler�

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Organ�k, �norgan�k ve d�ğer özel toz em�syonları, organ�k, �norgan�k gaz ve buhar
em�syonları ve kanserojen maddeler �ç�n 1/1/2012 tar�h�nden �t�baren Ek-1 de ver�len sınır değerler geçerl� olmayıp Ek-7 dek�
tablolar ve sınır değerler uygulanacaktır.

             Em�syon �zn� almış �şletmeler

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 7/10/2004 tar�hl� ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstr�yel Kaynaklı Hava
K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ�ne ve 22/7/2006 tar�hl� ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstr� Tes�sler�nden
Kaynaklanan Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre em�syon �zn� almış olan İşletmeler 14 üncü madde uyarınca
faal�yetler�n� sürdürürler.
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             (2) Endüstr� Tes�sler�nden Kaynaklanan Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� yayım tar�h�nden önce kurulmuş ve
2/11/1986 tar�hl� ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kal�tes�n�n Korunması Yönetmel�ğ�ne göre
değerlend�r�lerek em�syon �zn� almış olan ve 22/7/2008 tar�h�ne kadar em�syon �zn� yen�lemek �ç�n başvuru yapmış olan
İşletmeler bu Yönetmel�k kapsamında altı ay �ç�nde değerlend�r�l�r.

             (3) Hava Kal�tes�n�n Korunması Yönetmel�ğ�ne göre değerlend�r�lerek Endüstr�yel Kaynaklı Hava K�rl�l�ğ�n�n
Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre Bakanlık tarafından em�syon �z�n belges� düzenlenen tes�sler bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde Ek-11 de ver�len formata uygun em�syon ölçüm raporu hazırlayarak Em�syon İz�n Belges�n�
yen�lemek amacıyla Val�l�ğe başvurur. Yetk�l� merc�, bu başvuruları altı ay �ç�nde değerlend�r�r ve bu tes�sler bu Yönetmel�ğ�n
yayım tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde em�syon �z�n belges�n� almak zorundadır.

             (4) Hava Kal�tes�n�n Korunması Yönetmel�ğ�ne göre em�syon �zn� almış olan ve 22/7/2008 tar�h�ne kadar em�syon
�zn�n� yen�lemek �ç�n başvuru yapmayan tes�sler bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde Ek-10 ve
Ek-11 de ver�len formata uygun em�syon �z�n başvuru dosyası hazırlayarak Em�syon İz�n Belges�n� yen�lemek amacıyla
Val�l�ğe başvurur. Yetk�l� merc�, bu başvuruları altı ay �ç�nde değerlend�r�r ve bu tes�sler bu Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden
�t�baren �k� yıl �ç�nde em�syon �z�n belges�n� almak zorundadır.

             (5) Endüstr�yel Kaynaklı Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ�ne ve Endüstr� Tes�sler�nden Kaynaklanan Hava
K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre A Grubu em�syon �z�n belges�ne sah�p olan ve bu Yönetmel�k kapsamında Ek-8
L�ste B de yer alan tes�s/�şletmeler B Grubu em�syon �zn� almak ve mevcut A Grubu em�syon �z�n belges�n� �ptal ett�rmek �ç�n
Val�l�ğe başvurur. İşletme sah�pler�/�şletmec� tarafından A Grubu em�syon �z�n belges�ne esas teşk�l eden ölçüm raporu tar�h�
esas alınarak tey�t ölçümler� �ç�n hazırlanan raporu �çeren dosya �le Val�l�ğe başvuru yapar. Val�l�k, bu başvuruları 8, 9 ve 10
uncu madde kapsamında değerlend�r�r ve sonuca bağlar.

             Em�syon �zn� almamış �şletmeler

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Hava Kal�tes�n�n Korunması Yönetmel�ğ�ne göre em�syon �zn� alma yükümlülüğü bulunan
ancak bu yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen ve 31/12/2007 tar�h�ne kadar �ş term�n planı �le b�rl�kte bu madde kapsamında
yetk�l� merc�e başvuru yapmış olan, hava kal�tes� modelleme raporları �le b�rl�kte ölçüm c�hazlarının (�stasyonlarının) alımı
konusunda s�par�ş ver�ld�ğ�ne da�r b�lg� ve belgeler� Val�l�k kanalı �le Bakanlığa sunan ve en geç 31/12/2008 tar�h�ne kadar
hava kal�tes� ölçüm c�hazlarının (�stasyonlarının) alımına, montajına ve ölçümlere başlayan ve �ş term�n planları Bakanlıkça
uygun görülen tes�sler,  tes�s etk� alanında Ek-2 de yer alan hava kal�tes� sınır değerler�n� sağlayarak faal�yet gösterecek
şek�lde her türlü önlem� almakla ve 31/12/2011 tar�h�ne kadar �ş term�n planında yer alan �şler� tamamlamak suret�yle em�syon
�zn� almak �ç�n em�syon �z�n dosyası hazırlayarak yetk�l� merc�e başvurmakla yükümlüdürler. 31/12/2008 tar�h�ne kadar
sürekl� hava kal�tes� ölçüm c�hazlarının (�stasyonlarının) montajını tamamlamamış ve/veya ölçüm �şlemler�ne başlamamış
olan tes�sler bu madde kapsamında değerlend�r�lemez.

             (2) Bu tes�sler faal�yetler�n� yukarıda bel�rt�len süreler �ç�nde, tes�s etk� alanında Ek-2 de yer alan hava kal�tes� sınır
değerler�n�n sağlanması ve hava kal�tes�n�n ölçüm c�hazları (�stasyonları) �le sürekl� �zlenmes� ve ölçüm sonuçlarının kayıt
altına alınması Val�l�ğe düzenl� b�ld�r�mde bulunulması koşulu �le �ş term�n planlarına bağlı olarak sürdüreb�l�r.

             (3) Tes�s etk� alanında Ek-2 de yer alan hava kal�tes� sınır değerler� sağlanamadığı takd�rde 23, 30, 31 ve 32 nc�
maddede yer alan hükümler uygulanır. Hava kal�tes� �le �lg�l� kr�t�k koşulların ortaya çıkması hal�nde 29 uncu madde �le �lg�l�
hükümler geçerl�d�r.

             (4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len sürelerde �ş term�n planı hazırlayarak yetk�l� merc�e sunan ve hava kal�tes� ölçümler�ne
başlayan tes�sler �ş term�n planlarına uygun olarak faal�yet göstermel�d�r.

             Em�syon �z�n belges� geçerl�l�k süres�

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Endüstr�yel Kaynaklı Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� ve Endüstr� Tes�sler�nden
Kaynaklanan Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre em�syon �z�n belges� alan ve bu Yönetmel�k hükümler�ne göre
em�syon �zn� alacak tes�sler�n belgeler� 13 ve 14 üncü maddede yer alan hüküm ve esaslara uygun olmak kaydıyla 1/1/2014
tar�h�ne kadar geçerl�d�r.

             Yürürlük

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 
Ekler �ç�n tıklayınız.
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