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Türkiye genelinde 57 ilde, dünya genelinde 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren 
173'ün üstünde firmanın çözüm ortağı olduk. Dünyada tercih edilen 

yüzde yüz Türk menşeli firma olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

Çevre İzni kavramı sıklıkla Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) süreçle-
ri ile karıştırılmaktadır. Kamuoyu 
açısından ÇED sürecinin tamam-
lanması ile çevresel süreçlerin 
tamamlandığı algısı olup aslında 

Çevre İzin süreçleri başlamaktadır. 29 Nisan 2009 tarihinde ya-
yımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik” ile hayatımıza giren Çevre İzni ve Lisansı, 
yönetmelikte; “Mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, 
deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve stabilize arıtma 
çamuru kullanım izinlerin ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 
Yönetmelik 2014 yılında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği olarak 
yayımlanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Li-
sanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mevcut durumda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 2872 sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı 
sürecindeki usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik kapsa-
mında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, 
çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmış-
tır. Listedeki faaliyetler doğrultusunda işletmelerin faaliyete ge-
çebilmeleri için Çevre İzin süreçlerinin başlatılması gerekmek-
tedir. ÇED süreçleri tamamlanmış (ÇED Gerekli Değildir Kararı, 
ÇED Olumlu Kararı ve ÇED Kapsam dışı Kararı alınmış faaliyetler) 
olan işletmeler; Çevre İzin süreçlerine, İl Müdürlüğü Uygunluk 
Yazısı başvurusu yapılarak başlanır. Ardından Geçici Faaliyet 
Belgesi Başvurusu yapılması gerekir. Çevre İzin ve Lisans Yönet-
meliği EK-1 veya Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler bu başvu-
ru sürecinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uy-
gunluk denetimine tabi tutulmakta ve tabi olduğu izin ve lisans 
konularında izin alması gerektiği belirlenmektedir. Yönetmelik 
kapsamında hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve 
derin deniz deşarjı gibi çevre izin konuları bulunmaktadır. Diğer 
bir ifade ile hava ve gürültü kirliliği yaratma potansiyeli olan, 
atık su deşarjı veya deniz deşarj yapması gereken faaliyetler için 
Çevre İzin Belgesi alarak 5 yıl boyunca Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Madencilik faaliyetlerin-
de yaygın olan çevre izin 
konuları; Hava Emisyon, 
Atıksu Deşarjı ve Çevresel 
Gürültüdür. Örneğin üre-
tim kapasitesi 200 ton/gün 
ve üzerinde olan Maden 
Kanunu’nun I. Grup a ve b, 
II. Grup, IV. Grup, V. Grup’la-
rında yer alan madenler 
ve destekleyici tesisler söz 
konusu yönetmeliğin Ek-2 
Listesi 2.18 maddesi kap-

samında değerlendirilerek “Hava Emisyonu” konulu çevre izni 
başvurusunda bulunması gerekecektir. Madencilik faaliyet-
lerinde en önemli unsurlarından biri patlayıcı madde kullanı-
mıdır. Patlayıcı madde kullanan maden ocakları yönetmeliğin 
Ek-2 Listesi 2.16 maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda civarda yer alan yerleşim yerlerinin ve hassas 
kullanım alanlarının uzaklığına göre Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü değerlendirmesi ile patlayıcı kullanan faaliyetler “Çev-
resel Gürültü” konulu çevre iznine tabi olabileceklerdir. Ayrıca 
evsel atık sularını arıtarak deşarj eden, ya da proses kaynaklı 
endüstriyel atık sularını deşarj eden madencilik faaliyetlerinin 
“Atık Su” konulu çevre izni alması gerekmektedir. 

Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması için ise çevre lisans konu-
ları önemlidir. Yönetmelik, çevre lisansını; “Ek-3C’de yer alan li-
sans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği ifade 
eder” şeklinde tanımlamıştır. Çevre lisansı konuları genel olarak 
dört başlık altında toplanmış olup bunlar geri kazanım, berta-
raf, ara depolama, ön işlem faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. 

Madencilik faaliyetleri için gerekli çevre lisansı belgeleri kapsa-
mında ise genellikle alınması gereken lisans konusu “Bertaraf” 
lisansıdır. Bu lisans konusu kapsamında “maden atığı bertarafı” 
olarak ayrı bir kapsam oluşturulmuş ve bu kapsam depolama, 
derine enjeksiyon ile alıcı ortamda bertaraf konularına ayrıl-
mıştır. Tehlikeli maden atığı kapsamındaki işletmeler Maden 
Atığı Depolama Onay Belgesi, Mali Teminat, Tehlikeli Madde-
ler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, Maden 
Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi, Değerlendirme Komis-
yonu Nihai Kararı gibi başvuru konusuna göre farklılık göste-
ren birçok belge ile Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapmalı 
ve çevre izin süreçlerini sürdürmelidir. 

Bahsedilen süreçlerin takip edilmesi ve işlemlerin gerçekleşti-
rilmesi için çevre yönetim hizmeti gerektirmektedir. Bu hizmet-
ler çevre danışmanlığı firmaları veya firmaların çevre yönetim 
birimleri tarafından yürütülmektedir. Çevre İzin ve Lisans Yö-
netmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim 
birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre 
yönetimi hizmeti almak zorundadır. İlgili yönetmelik Ek-2 lis-
tesinde yer alan işletmeler ise bir çevre görevlisini veya çevre 
mühendisini sürekli istihdam etmek, çevre yönetim birimlerini 
kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi 
hizmeti almak zorundadır.

Mitto Consultancy olarak; 14 yılı aşkın tecrübemiz ile 1000’in 
üzerinde başarılı projeye imza atan ekibimiz; müşterilerine 
Madencilik Hizmetleri ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 
kapsamında Çevre Danışmanlık Hizmetlerini vermekte olup iş-
letmelerin Çevre İzin/Lisans Belgelendirmelerinin yapılmasını 
sağlamaktadır. 
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