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TEBLİĞ 

 Çevre ve Orman Bakanlığından: 

TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİNDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 MADDE 1 – 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri 

Tebliğinin 4 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki (m) 

bendi eklenmiştir. 

 “j) Temizleme tesisi: Bakanlıkça Çevre Lisansı verilmiş ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan ünite ve 

yeterliliğe sahip iktisadi işletmeleri,” 

 “m) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması 

Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,” 

 MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “(5) Temizleme tesisleri Bakanlıktan çevre lisansı almakla yükümlüdürler,” 

 MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 “(2) Bakanlıktan çevre lisansı almış kuruluşlar tarafından verilebilir.” 

 MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “Çevre lisansı 

 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde verilen asgari teknik donanıma sahip tesislere, Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde çevre lisansı verilir.” 

 MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “Temizleme tesislerine çevre lisansı verilmesi 

 MADDE 10 – (1) Temizleme tesisi kurmak, işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan çevre lisansı 

almak zorundadır. Temizleme tesislerine çevre lisansı verilmesi aşamasında Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin 

ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

 (2) Çevre lisansı almış olan temizleme tesisleri işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve 

mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa 

sunmakla yükümlüdür.” 

 MADDE 6 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

  “(1) Üretim ve dolum tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde halihazırda tanker temizleme hizmeti 

veren ve henüz izni bulunmayan işletmelerin bu Tebliğ hükümlerini uygulamak ve çevre lisansı almak için başvuruda 

bulunma süresi en geç 31/5/2009’dur.” 

 MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

 
 

 
 


