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Çevre İzin ve Lisans Konusu :

 Hava Emisyon
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi,Tehlikesiz Atık Geri Kazanım,Ambalaj Atığı 
Geri Kazanım,Biyobozunur Atık İşleme - Mekanik Ayırma,Biyobozunur Atık İşleme - 
Kompost

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen tesise Çevre İ zin  ve Lisans  Y önetmeliği kapsamında  ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ   
verilmiş olup    30.12.2019   tarih li  ve 58003700-150/E.828  sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılmaz. 

Ercan GÜLAY

Bakan a.
Genel Müdür
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Sayı : 58003700-150/E.828 30.12.2019
Konu : Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GERİ

KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ

Işıklar Mah., Ege Sok., No:1-1, Eyüpsultan - İSTANBUL

İlgi : (a) 08.12.2017 tarihli  Çevre İzin /Çevre İzin ve Lisans Belgesi

         (b) 19.07.2019 ve 479544 sayılı e-başvurunuz

10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi  Gazete'de  yayımlanan Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen ilgi (a)’ da kayıtlı Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu uygun 
bulunmuş ve bu Yönetmeliğin 8  nci  maddesi gereğince ilgi (b) yazımız ile Geçici Faaliyet Belgesi 
verilmiştir.

Bu Yönetmeliğin 9  ncu  maddesi gereğince ilgi (c)’ de kayıtlı  Çevre İzin ve Lisans Belgesi  
başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvuru Yönetmeliğin 9  ncu  maddesi ve ilgili diğer yönetmelikler 
kapsamında   incelenmiş ve Işıklar Mah., Ege Sok., No:1-1, Eyüpsultan - İSTANBUL  adresinde 
bulunan işletmeniz için 17.10.2021  tarihine kadar geçerli olmak  üzere    ÇEVRE  İZİN  ve LİSANS  
BELGESİ verilmesi uygun bulunmuştur.

ÇEVRE İZİN  ve LİSANS  BELGESİ   süresi içinde ekte yer alan çalışma şartları na uygun 
faaliyet gösterilmesi,  aksi durumda ise söz konusu belgenin iptal edileceği ve 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ercan GÜLAY

Bakan a.
Genel Müdür

 
EKLER: 
1) Atık ve DR Kodları

2)Çevre İzin Koşulları 
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TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

Ambalaj Atığı Geri Kazanım (R3,R3)

 150102 Plastik ambalaj
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi (R12)

 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

 020107 Ormancılık atıkları (1) (8)

 030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)

 030105 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar(1) (8)

 030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları(1) (8)

 030308 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar(8)

 030310 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi 

çamuru(8)

 040209 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

 040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

 040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

 070213 Atık plastik

 090108 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı

 150203 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

 160119 Plastik
 170201 Ahşap

 170203 Plastik
 191201 Kağıt ve karton

 191204 Plastik ve lastik
 191207 19 12 06 dışındaki ahşap

 191208 Tekstil malzemeleri
 191212 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık 

malzemeler dahil)
 200101 Kâğıt ve karton

 200111 Tekstil ürünleri

 200138 20 01 37 dışındaki ahşap(1) (8)

 200139 Plastikler
Biyobozunur Atık İşleme - Kompost (R3,R3)

 200201 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar(8)

Biyobozunur Atık İşleme - Mekanik Ayırma (R12,R12)

 200301 Karışık belediye atıkları(8)

 200302 Pazarlardan kaynaklanan atıklar(8)

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (R3,R5,R3,R5)

 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

 070213 Atık plastik

 160119 Plastik
 170203 Plastik
 200139 Plastikler
 150102 Plastik ambalaj
 200201 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar(8)

 200301 Karışık belediye atıkları(8)

 200302 Pazarlardan kaynaklanan atıklar(8)

 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
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 070213 Atık plastik

 160119 Plastik
 170203 Plastik
 200139 Plastikler
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TESİS İZİN KOŞULLARI

Hava Emisyon
- SKHKKY Madde 15 kapsamında yetkili mercii tarafından talep edilecek ek düzenlemelere uyulacaktır.

- İşletmede SKHKKY Madde 6'da yer alan hüküm ve esaslara uyulacaktır.

- İşletmede bulunan baca gazı sürekli ölçüm cihazlarının SKHKKY Ek-3'e uygun olarak çalıştırılması, ölçümlerin 

güvenilirliğinin sağlanması için ölçüm cihazlarının testi, bakım, montaj ve kalibrasyonları hakkındaki mevzuatın 

öngördüğü esaslara uyulacaktır.

- İşletmede bulunan tesis içi yollar SKHKKY Ek-1 gereği tozumanın önlenmesi amacıyla düzenli olarak temizlenecektir.

- İşletmede emisyonların atmosfere salınım yapıldığı bacalarda baca gazı hızı ve baca yüksekliği mevcut esas ve hükümleri

sağlanacaktır.

- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere 

uyulacaktır.

- İşletme sahasında açıkta depolanan yığma malzemelerden kaynaklanan tozumanın önlenmesi için SKHKKY Ek-1'de yer 

alan önlemler alınacaktır. İşletme sahası içinde tozuma yapacak malzemenin taşınması, depolanması, filtrelerin boşaltılması

işletilmesinde SKHKKY Ek-1' de yer alan önlemler alınacaktır.

- SKHKKY Ek-1'de yer alan sınır değerler sağlanacaktır.

- SKHKKY Ek-3.d.1 kapsamında sürekli ölçüm sonuçlarının işletmede 1 yıl içindeki işletim saatleri açısından 

değerlendirmesi yapılarak emisyon sınır değerlerinin aşılması durumunda gerekli önlemler alınacaktır.

- İşletmede bulunan baca gazı arıtım üniteleri üretim süresince çalıştırılacaktır.

- SKHKKY Ek-5'de yer alan sınır değerler sağlanacaktır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

- Tesise hiçbir sekilde gaz, patlayici madde ve bulasici hastalik riski olan materyaller kabul edilmemelidir.

- ATY hazırlama tesislerine atık kabulü aşamasında yapılan doğrulama testleri doğrultusunda atık kabul edilir. 

İşlenemeyecek nitelikteki ve çevre lisansı kapsaminda yer almayan atıklar tesise kabul edilmez.

- ATY tesislerine yakin alanlar kolaylikla yanabilen bitkilerden arindirilir ve/veya gerekli tedbirler alinir.
- ATY hazirlayan ve kullanan tesisler, hazirlanan ve kullanilan ATY bilgilerini Bakanligin çevrimiçi kütle-denge sistemine 

girmekle yükümlüdür.

- ATY hazirlayan, kullanan, ek yakit kullanan ve alternatif hammadde kullanacak olan tesislerin faaliyeti sonucunda 
olusacak atiklar ile bakiye atiklari ilgili mevzuat hükümleri kapsaminda degerlendirilir.

- ATY hazirlama tesisine kabul edilecek atiklarin kimyasal içerikleri ve fiziksel özelliklerine iliskin dogrulama testlerinin 

tesiste bulunacak laboratuvarda yapilmasi zorunludur.
- 02.04.2015 tarihli ve29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi  Yönetmeliğinin Ek-IV 

listesindeki atıklardan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde tesise atık kabul 

edilmemesi gerekmektedir.
- ATY hazirlayan tesislerin hazirladiklari yakitin özelliklerini gösterir analizleri tesis bünyesinde kurulu bulunan 

laboratuvarda veya Bakanliktan yeterlik almis laboratuvarlarda gerçeklestirmesi gerekmektedir. Analiz sonucu 

dogrultusunda Ek-5?te formati verilen ATYBF hazirlamakla yükümlüdür. ATYBF, her menü degisikliginde veya beslenen 

atik karakterizasyonunda degisiklik olmasi halinde yenilenir.
- Bakanlığımıza ait https://ecbs.cevre.gov.tr adresinde bulunan "Atık Yönetimi Uygulaması" kullanılarak Kütle Denge 

girişlerinin  yapılarak aylık olarak onaylanması  gerekmektedir.

- Tesisin kapatılması durumunda Atık Yönetimi Yönetmeliği hüküm ve esaslarına çerçevesinde  gerekli gerekli iş ve 

işlemlerin yapılması gerekmektedir.

- ATY ve ek yakitin fiziksel biçimi besleme sistemine uygun boyutta olmasi zorunludur.

- ATY fiziksel biçimi, güvenli ve uygun bir sekilde tasima ve stoklamaya uygun olmasi zorunludur.

- Atiktan Türetilmis Yakit, Ek Yakit ve Alternatif Hammadde Teblig kapsaminda yürütülen faaliyetler, is sagligi ve 

güvenligi mevzuatinda yer alan ilgili hükümlere uygun olmak zorundadir.

- ATY hazirlama tesisinde Yangin söndürme sirasinda kullanilan suyun ve dökülmüs atigin toplanmasi ile ilgili hususlarda 

Atiktan Türetilmis Yakit, Ek yakit ve Alternatif Hammadde Tebligi?nin Madde 19?nde belirtilen sartlara uyulmasi 

gerekmektedir.
- Atığın tesise alınmasından geri kazanımına, geri kazanılmayan atıkların ve tesisten kaynaklanan atıkların nihai bertarafına

kadar olan atık yönetiminin, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gerekmektedir.

- Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin 

olarak kayıtların tutulması, bu kayıtların beş yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

- ATY hazırlayan tesislerin hazırladıkları ATY tehlikelilik özelliğine bakılmaksızın sadece belediye atıklarından 

üretiliyorsa?19 12 10 ? Atıktan türetilmiş yakıt? atık kodu ile sınıflandırılır.
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- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere 

uyulacaktır.

- ATY hazirlama tesisinde Toplu koruma, hijyen, ilk yardim ve kisisel koruma ile ilgili hususlarda Atiktan Türetilmis Yakit, 

Ek yakit ve Alternatif Hammadde Tebligi?nin Madde 20?nde belirtilen sartlara uyulmasi gerekmektedir.
- Atıktan Türetilmis Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği Ek-3'ünde verilen özelliklere uygun olacak şekilde 

ATY hazırlanması gerekmektedir.

- Tehlikeli Atıkların taşınımda lisanslı araçlar kullanılacaktır.Taşıma lisansı olmayan araçlarla sevkiyatı yapılan atığın 

hiçbir şekilde tesise kabul edilmemelidir.

- ATY hazirlama tesisine atik kabulünden önce atiklarin bilesimi ile ilgili bilgi atik üreticisi tarafindan saglanir.

- ATY hazirlama tesisinde Yangin teshisi/algilanmasi ve söndürme ile ilgili hususlarda Aiktan Türetilmis Yakit, Ekyakit ve 

Alternatif Hammadde Tebligi?nin Madde 18?nde belirtilen sartlara uyulmasi gerekmektedir.
- ATY üretimi ve kullaniminda insan sagligina ve çevreye risk olusturmayacak sekilde gerekli tedbirler alinir.

- Çevre Denetimi Yönetmeliginde tanimlanan çevre görevlisinin haricinde tesiste sürekli olarak istihdam edilecek mesul 

mühendisin bulunmasi zorunludur. Mesul mühendisin görev ve sorumluluklarini Atiktan Türetilmis Yakit, Ek yakit ve 

Alternatif Hammadde Tebligi?nin Madde 22 `i kapsaminda yürütmesi gerekmektedir.

- ATY?nin, belediye atigi ile tehlikeli ve/veya tehlikesiz atigin karistirilmasi veya sadece tehlikeli ve/veya tehlikesiz atiktan
üretilmesi halinde, hazirlanan ATY ?19 12 11* ? Atiklarin mekanik islenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren 

diger atiklar (karisik malzemeler dahil) (M)? atik kodu ile siniflandirilir. ATY?nin sevkiyati sirasinda ATYBF kullanilir.
- Kabul edilecek atiklarin analizleri, ATY hazirlama tesisi bünyesindeki veya Bakanliktan yeterlik almis laboratuvarlarca 

yapilmasi gerekmektedir.

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

- Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliği sağlanması gerekmektedir.

- Bakanlıkça ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belirlenebilecek diğer hususlara uyulmalıdır.

- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere 

uyulacaktır.

- 02.04.2015 tarihli ve29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi  Yönetmeliğinin Ek-IV 

listesindeki atıklardan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde tesise atık kabul 

edilmemesi gerekmektedir.
- Tesisin kapatılması durumunda Atık Yönetimi Yönetmeliği hüküm ve esaslarına çerçevesinde  gerekli gerekli iş ve 

işlemlerin yapılması gerekmektedir.

- Tesise hiçbir şekilde gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyaller kabul edilmemesi gerekmektedir.

- Bakanlığımıza ait https://ecbs.cevre.gov.tr adresinde bulunan "Atık Yönetimi Uygulaması" kullanılarak Kütle Denge 

girişlerinin  yapılarak aylık olarak onaylanması  gerekmektedir.

- Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin 

olarak kayıtların tutulması, bu kayıtların beş yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

- İlgili diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

- Atığın tesise alınmasından geri kazanımına, geri kazanılmayan atıkların ve tesisten kaynaklanan atıkların nihai bertarafına

kadar olan atık yönetiminin, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gerekmektedir.

Ambalaj Atığı Geri Kazanım

- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere 

uyulacaktır.

- 02.04.2015 tarihli ve29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi  Yönetmeliğinin Ek-IV 

listesindeki atıklardan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde tesise atık kabul 

edilmemesi gerekmektedir.
- İşletmeler ambalaj bilgi sisteminden kendilerine daha önceden verilmiş olan kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yaparak veri 

girişlerini yapmaları gerekmektedir.

- Tesisin kapatılması durumunda Atık Yönetimi Yönetmeliği hüküm ve esaslarına çerçevesinde  gerekli gerekli iş ve 

işlemlerin yapılması gerekmektedir.

- İşletme 27 Aralık 2017 tarihi ve 30283 sayılı  Ambalaj Atıklarının Konrolü Yönetmeliği hüküm ve esalarına uygun 

faaliyet göstermesi gerekmektedir.

- Bakanlıkça ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belirlenebilecek diğer hususlara uyulmalıdır.

- İşletmede çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için eğitim planı oluşturulacak, personele ambalaj atıklarının geri 

dönüşümü, kayıtların tutulması, tesisin temizliği, düzenli işletilmesi ve günlük bakımı konularında eğitim verilecektir.

- Bakanlığımıza ait https://ecbs.cevre.gov.tr adresinde bulunan "Atık Yönetimi Uygulaması" kullanılarak Kütle Denge 

girişlerinin  yapılarak aylık olarak onaylanması  gerekmektedir.
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- Atığın tesise alınmasından geri kazanımına, geri kazanılmayan atıkların ve tesisten kaynaklanan atıkların nihai bertarafına

kadar olan atık yönetiminin, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gerekmektedir.

- İlgili diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

- Belediyeden itfaiye raporunun alınması gerekmektedir.

- Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin 

olarak kayıtların tutulması, bu kayıtların beş yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Biyobozunur Atık İşleme - Mekanik Ayırma

- Bakanlığımıza ait https://ecbs.cevre.gov.tr adresinde bulunan "Atık Yönetimi Uygulaması" kullanılarak Kütle Denge 

girişlerinin  yapılarak aylık olarak onaylanması  gerekmektedir.

- Atığın tesise alınmasından geri kazanımına, geri kazanılmayan atıkların ve tesisten kaynaklanan atıkların nihai bertarafına

kadar olan atık yönetiminin, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gerekmektedir.

- Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin 

olarak kayıtların tutulması, bu kayıtların beş yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

- Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliği sağlanması gerekmektedir.

- Tesise hiçbir şekilde gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyaller kabul edilmemesi gerekmektedir.

- Tehlikeli Atıkların taşınımda lisanslı araçlar kullanılacaktır.Taşıma lisansı olmayan araçlarla sevkiyatı yapılan atığın 

hiçbir şekilde tesise kabul edilmemelidir.

- Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurulması, acil durum söz konusu olduğu zaman İl Müdürlüklerine bilgi 

verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

- Bakanlıkça ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belirlenebilecek diğer hususlara uyulmalıdır.

- 02.04.2015 tarihli ve29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi  Yönetmeliğinin Ek-IV 

listesindeki atıklardan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde tesise atık kabul 

edilmemesi gerekmektedir.
- Tesisin kapatılması durumunda Atık Yönetimi Yönetmeliği hüküm ve esaslarına çerçevesinde  gerekli gerekli iş ve 

işlemlerin yapılması gerekmektedir.

- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere 

uyulacaktır.

- İlgili diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Biyobozunur Atık İşleme - Kompost

- Atığın tesise alınmasından geri kazanımına, geri kazanılmayan atıkların ve tesisten kaynaklanan atıkların nihai bertarafına

kadar olan atık yönetiminin, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gerekmektedir.

- Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin 

olarak kayıtların tutulması, bu kayıtların beş yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

- Tehlikeli Atıkların taşınımda lisanslı araçlar kullanılacaktır.Taşıma lisansı olmayan araçlarla sevkiyatı yapılan atığın 

hiçbir şekilde tesise kabul edilmemelidir.

- Tesise hiçbir şekilde gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyaller kabul edilmemesi gerekmektedir.

- Bakanlığımıza ait https://ecbs.cevre.gov.tr adresinde bulunan "Atık Yönetimi Uygulaması" kullanılarak Kütle Denge 

girişlerinin  yapılarak aylık olarak onaylanması  gerekmektedir.

- Bakanlıkça ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belirlenebilecek diğer hususlara uyulmalıdır.

- 02.04.2015 tarihli ve29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi  Yönetmeliğinin Ek-IV 

listesindeki atıklardan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde tesise atık kabul 

edilmemesi gerekmektedir.
- Tesisin kapatılması durumunda Atık Yönetimi Yönetmeliği hüküm ve esaslarına çerçevesinde  gerekli gerekli iş ve 

işlemlerin yapılması gerekmektedir.

- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere 

uyulacaktır.

- İlgili diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.


