EMİSYON İZNİ
29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği" gereği "Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik" 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni
alınması
zorunludur.
Bu
işletmelerden
kaynaklanan
hava
emisyonlarının
değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hüküm esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler
yapılır.
Hava Emisyonu Kapsamında Değerlendirilen
İşletilmesinde Uyulması Gereken Esaslar

İşletmelerin

Kurulması

ve

(1) Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde;
a) İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri
uygulanarak azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,
ç) Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,
d) İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte
belirtilen usullere uygun olarak işletmeci tarafından ölçtürülmesi, baca dışından emisyon
yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tespit
edilmesi, (kg/saat)
e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması
halinde işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar
çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin
değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak,
hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,
f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve
konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği
emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,
g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel
debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin
kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava
kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin
önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen
usullere uygun olarak ölçülmesi,
ğ) İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi
sınır değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem
planlarına uyulması gerekmektedir.”

Hava Emisyon Başvurularının İncelenmesi ve Karar Verilmesi
(1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra,
aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde çevre izin dosyasındaki hava emisyon
dokümanlarının incelenmesi yapılır ve karar verilir.
a) İşletme, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında yer alıyor ise ilgili Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanmış
olan hava emisyonu dokümanları Bakanlıkça ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer
hüküm, esas ve sınır değerleri kapsamında incelenir.
b) Hava emisyonu uygunluk kararı vermeye yetkili merci, gerekirse konu ile ilgili uzman
kişi ve kuruluşların da görüşünü alır.
c) İşletmeciler gerek başvuru dokümanlarındaki (bilgi, belge, ölçüm) eksiklikleri gerekse
Yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesindeki eksiklikleri/uygunsuzlukları çevre izni
süreci içinde gidermek ve yetkili mercie eksikliklerin giderildiğine dair belge, bilgi ve
ölçüm raporu ve ilgili diğer belgelerin teslim edilmesinden yükümlüdür.”
Çevre İzni Kapsamında Hava Emisyonu Uygunluk Kararı Verilmesi
(1) Bu Yönetmelik hüküm ve esaslarının sağlanması durumunda; Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izni
verilmesine hava emisyonu uygunluk kararı verilir.”
Raporlama Süreleri
İşletmeci, çevre izni ve/veya emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm
raporunun tarihi esas alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her üç yılda bir,
izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan
iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır.
Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate
alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak Ek-11’de verilen formata uygun hazırlanır. Raporun
bir nüshası işletmede muhafaza edilir, bir nüshası da işletmenin bulunduğu Valiliğe
sunulur ve Valilikçe değerlendirilir. Ek-1’de yer alan tesisler için emisyon ölçüm raporu,
Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Ayrıca işletmeci/işletme sahibi tesiste
yapılan iyileştirmeleri raporda sunmak zorundadır.”
Hava Emisyonu Uygunluk Kararının İptal Edilmesi
(1) Bu Yönetmelik esaslarına göre işletme için yapılan hava emisyonu uygunluk kararı,
a) Sürekli emisyon ölçümü yapılan tesislerde bir yıl içinde yapılan sürekli ölçüm
sonuçlarının EK-3.d.1 de yer alan değerleri veya bir yıl içinde yapılan ölçümlerin %5 inde
sınır değerlerinin aşılması halinde,
b) Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk kararı
verilmesinden sonra, uygunluk kararı verilmesine mani olacak ek bilgiler edinilmişse
ve/veya uygunluk kararının kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa,
c) Daha önce verilen uygunluk kararı henüz uygulamaya konulmadan, yetkili merci
uygunluk kararı esaslarının değiştirilmesi sonucu uygunluk kararı veremiyor ise ve
uygunluk kararının kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa,
ç) İşletmeci/İşletme sahibi 14 üncü maddede belirtilen sürelerde yapılması gereken teyit
ölçümlerini yaptırmadığı takdirde iptal edilir.”

