
 ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR DİREKTİFİ SUNMANIN ŞİRKET STRATEJİSİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ ANKETİ 

Sa
yf

a
   

1
 

 
Açıklama: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EDD)’nin sunumuna 
yardım etmekten sorumlu AB projesi, bu Direktif’in Türkiye’de sanayi firmaları üzerindeki beklenen etkileri ile ilgili 
olarak bir anket düzenlemektedir. Ankete vereceğiniz cevaplar, Hükümet’in EED’yi sunma biçimi ve sunum tarihinin 
belirlenmesinde etkili olacaktır. Anket çalışmasına yönelik rapor istemeniz halinde sizlerle de elektronik ortamda 
paylaşılacaktır. Anket kapsamında sizlerden derlenen veriler sadece istatistik üretmek amacıyla kullanılacak olup, 
hiçbir şekilde resmi, özel kişi veya kuruluşlara açıklanmayacak, vermiş olduğunuz bilgiler gizli tutulacaktır. Ankete 
katılımınız, ayırmış olduğunuz zaman ve vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz. 

 
BÖLÜM I. FİRMA TANITIM BİLGİLERİ 

                                                                      
BÜLTEN NO:   

I.1 ADRES  VE FİRMA BİLGİLERİ 

1. Bağli Olduğunuz Oda/Borsa Adı : …………………………………………………  

2. İBBS –D1 : …………………………………………………  

3. İBBS-D2 : …………………………………………………  

4. Adresin Niteliği : 1. Küçük Sanayi Sitesi         2. Organize Sanayi Bölgesi    
3. Serbest Bölge                   4. Teknopark                            
5. Alış Veriş Merkezi            6. Diğer                                    

5. İl : ……………………………………………......  

6. İlçe : …………………………………………………  

7. Belde : …………………………………………………  

8. Belediye : …………………………………………………  

9. Köy : …………………………………………………  

10. Mahalle : …………………………………………………......................………… 
11. Meydan : …………………………………………………......................………… 
12. Bulvar : …………………………………………………......................………… 
13. Cadde : …………………………………………………......................………… 
14. Sokak : …………………………………………………......................………… 
15. Küme Evleri : …………………………………………………......................………… 
16. Site : …………………………………………………......................………… 
17. Blok : …………………………………………………......................………… 

18. Mevki : …………………………………………………......................………… 
19. Dış Kapı No : …………………………………………………......................………… 
20. İç Kapı No : …………………………………………………......................………… 
21. Posta Kodu :  

22. Telefon  :  /  

23. Faks    /  

24. E-posta Adresi : …………………………………………..@................................... 

25. Web Adresi : 1. Var                                2. Yok      
        ↓ 
Web adresi: …………………………………………................………….. 

26. Firmanızın NACE kodu nedir? :  

27. Firmanızda üretilen ürünlere lütfen birkaç örnek 
veriniz. 

: 1. Örnek: ............................................................................. 
2. Örnek: ............................................................................. 
3. Örnek: ............................................................................. 

28. Firmanızda kullanılan başlıca üretim teknolojileri 
nelerdir, lütfen belirtiniz? 

: ...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 

29. Firmanızda ücretli, yevmiyeli, iş sahibi ve ortak 
olarak toplam kaç kişi çalışmaktadır? 

: 1. 1-10 Kişi                   2. 11-50 Kişi             
3. 51-250 Kişi              4. 251+            

30. 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki yıllık yurt 
içi cironuz ne kadardır, lütfen belirtiniz?  

:    (000 ¨) 

31. 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki yıllık ihra-
catınız ne kadardır, lütfen belirtiniz? 

:   (000 ¨) 
 (000 $) 

Aketin Yapılma Tarihi:   ......./ ....../ 2013                         Ankete Başlama    Saati      :    Anketin Bitiş  Saati      : 
                                                 Dakika   :                               Dakika  :  
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BÖLÜM II. MEVCUT KİRLİLİK YÖNETMELİĞİNİN ŞİRKETLER ÜZERİNE ETKİSİ 
 
S.1 Firmanız ne tür çevre izni ile çalışmaktadır, lütfen belirtiniz? 
1. Daimi    2. Geçici   3. Bilmiyorum    4. Diğer  (Lütfen belirtiniz) ...................  
                                ↓ 
  S.1.1 Lütfen nedenini belirtiniz:  ………………………………………………………………………………… 
 

Türkiye’de çevre mevzuatında ve yürürlüğe konmasında değişiklikler olmuştur. Örneğin, Çevre Ka-
nunu’ndaki 2007 yılına ait Değişiklik, izin hükümlerine uyulmaması nedeniyle cezaları 
değiştirmiştir.  

 
S.2  Meydana gelmiş olan bazı yönetmelik değişikliklerinin farkında mısınız?  
1. Evet     2. Hayır   
 
S.3 Çevre yönetmeliğinin hangi değişikliği (ya da onun yürürlüğe konmasının hangi değişikliği, ör. izin 
prosedürü) firmanızı önemli ölçüde etkiledi, lütfen belirtiniz? 
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.4 Çevre yönetmeliği ve/veya yürürlüğe konmasındaki değişiklikler şirketinizi nasıl etkilemektedir, 
lütfen belirtiniz?  
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.5 Yıllık çevre yatırımlarınız (sermaye harcamalarınız) ve alt bileşenleri konusunda lütfen tahmininizi 
ve bileşenlerin kesin olmayan oranlarını  belirtiniz? 

1. Çevre Yatırımları Ortalama Yıllık 2012 Yılı 
2. Değer (000 

¨) 

3. Toplam için-
deki Oranı 

4. Değer (000 

¨) 

5. Toplam için-
deki Oranı 

1. Dış ortam havasının ve ikliminin 
korunması 

    

2. Atıksu yönetimi     

3. Atık yönetimi     

4. Toprak, yeraltı ve yüzey sularının 
korunması ve iyileştirilmesi 

    

5. Gürültü ve vibrasyonun azaltılması     

6. Biyolojik çeşitlilik ve peyzajın 
korunması ve diğerleri 

    

7. TOPLAM (Satır (1 ile 6) arası 
toplamdır) 

 100,0  100,0 

8. Toplam yıllık çevre yatırım değerine 
yönelik yorumlarınızı belirtiniz. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
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S.6 Çevre Koruma ile ilgili yıllık işletme giderleriniz (OPEX, çevre yönetimi/uygulaması işçilik mali-
yetleri, kira ödemeleri, ekipman için bakım ve işçilik maliyetleri ve atık arıtma ve bertarafını içer-
mektedir) ve alt bileşenleri konusunda lütfen tahmininizi ve bileşenlerin kesin olmayan oranlarını be-
lirtiniz? 

 

1. Çevre Koruma Giderleri Ortalama Yıllık 2012 Yılı 
2. Değer (000 

¨) 

3. Toplam için-
deki Oranı 

4. Değer (000 

¨) 

5. Toplam için-
deki Oranı 

1. Kirlilik kontrolü azaltım ekipmanının 
işletilmesi 

    

2. Çevre hizmetleri ile ilişkili olarak 
kurum içi giderleri 

    

3. Çevre hizmetleri için dış kuruluşlara 
ödemeler 

    

4. TOPLAM (Satır (1 ile 3) arası 
toplamdır) 

 100,0  100,0 

5. Toplam çevre koruma gideri 
değerine yönelik yorumlarınızı belirti-
niz. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

 
S.7 Firmanızın bir çevre izni için tipik bir başvuru hazırlamada kaç kişi ne kadar süre çalışmaktadır, 
lütfen belirtiniz?   ………………………………………………….. (Adam/ay olarak ifade ediniz)  
                                                   ↓ 
S.7.1 Lütfen yukarıdaki tahmininizi yorumlayınız: ………………………………………………………………….…………… 
 
S.8  Çevre otoritesi çevre izni için firmanızdan herhangi bir ücret almakta mıdır, lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   
       ↓ 

S.8.1 Lütfen ne kadar ücret almaktadır, belirtiniz. ...................... (000 ¨) 
S.8.2 Lütfen yukarıdaki tahmini rakamınızı yorumlayınız: …………………………………………………………………..  
 
 
S.9 Kirlilik kontrolü yönetmeliğini karşılamakla ilgili bugün itibariyle geçerli olan yıllık idari maliyetler 

konusundaki tahmininizi lütfen belirtiniz?  .................... (000 ¨)  
S.9.1 Lütfen yukarıdaki tahmininizi yorumlayınız: ……………………………………………………………………………….. 
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S.10 Firmanız aşağıda belirtilen türde çevresel gelirler/faydalar elde ediyor mu, elde ediyor ise uy-
gunluk durumunu da lütfen belirtiniz? (Her satırda tek bir seçenek işaretlenecektir) 

1.Kod 2. Çevresel  Gelir Türleri Evet 5.Ha-
yır 

6. Bil-
miyo-
rum 

3. Evet 
alınan gelir 
uygun 

4. Evet, alınan 
gelir uygun 
değil 

5. 
Önem 
Dere-
cesi 

1 Çevre Koruma faaliyetlerinden kaynaklanan yan 
ürünlerden alındılar (gelirler) 

     

2 Daha verimli işlemlerden kaynaklanan enerji ya 
da malzeme tasarrufu ve Çevre Koruma faali-
yetlerinden kaynaklanan diğer verimlilik artışları 

     

3 Azaltılmış çevresel ücretlendirme ve çevre ver-
gileri 

     

4 Çevre dostu faaliyetler/projeler nedeniyle 
alınan sübvansiyonlar 

     

5 Çevresel olarak geliştirilmiş ürün kalitesi, ge- 
lişmiş kamusal imaj, yeşil ürünlere tüketici 
güveni nedeniyle artan satışlar 

     

6 Ticareti yapılabilir emisyon izinlerinin işlemleri      
7 Pazar genişlemesi (yeni pazarlara girmek)      
8 Diğer (Lütfen belirtiniz) ………………………………….. 

………………………………………………………………………. 
     

 
S.11 Çevre kontrolü, çevre ekipmanlarının bakımı/işletilmesi,  atık bertarafı, ölçme ve izin yönetimini 
gerçekleştirmek için firmanızda kaç kişi istihdam edilmektedir?    
1. 1 kişi          2. 2-3 kişi     3. 4-5 kişi     4. 6 ve daha fazla kişi    
 
S.12 Şirketiniz bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)’ye sahip midir, lütfen belirtiniz? 
1. Evet, tescilli ÇYS’ye sahiptir  2. Evet, tescilli omayan ÇYS’ye sahiptir  
3. Hayır, CYS’ye sahip değildir              4. Bilmiyorum     
 
S.13 Kirlilik kontrolü ile ilgili olarak, firmanıza bugüne kadar hiç dava açıldı mı, lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓ 
S.13.1 Lütfen nedenini belirtiniz. ............................................................................................................. 
 
S.14 Kirlilik kontrolü ile ilgili olarak, firmanızın bugüne kadar hiç çevre koruma örgütleri ile bağlantısı 
oldu mu, lütfen belirtiniz? 
 1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓ 
S.14.1 Lütfen nedenini belirtiniz. ............................................................................................................ 
 
S.15 Kirlilik kontrolü ile ilgili olarak, firmanızın bugüne kadar hiç odalar ile bağlantısı oldu mu, lütfen 
belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓ 
S.15.1 Lütfen nedenini  ve odaların nasıl yardımcı olduğunu belirtiniz.  
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
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S.16 Kirlilik kontrolü ile ilgili olarak, firmanızın bugüne kadar hiç medya (gazeteler, radyo, TV) ile 
bağlantısı oldu mu, lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓ 
S.16.1 Lütfen nedenini belirtiniz. ........................................................................................................... 
 
S.17 Firmanız çevresel sorunlar nedeniyle ihracat yapmada problem yaşadı mı, lütfen belirtiniz? 
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓ 
S.17.1 Lütfen nedenini belirtiniz.  
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   

 
BÖLÜM III. ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR DİREKTİFİ BİLİNCİ 
 

Türkiye’ye geniş bir yelpazede AB Direktiflerinin tanıtılmasının ardından, Hükümet, Endüstriyel Emi-
syonlar Direktifi (EED)’de dahil olmak üzere, bir dizi çevre direktifinin de sunumunu düşünmektedir. 
EED’nin sunulmasıyla bölgesel ve küresel anlamda çevresel kirliliğin azalması teknolojik gelişimlerin 
artması ve daha uyumlu bir prosedürle yürürlüğe girmesi beklenmektedir.  
Kapsamı: Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, yüksek bir kirlilik potansiyeli olan endüstriyel faaliyetlerin 
bir entegre çevre iznine sahip olmasını gerektirir. AB’de, enerji endüstrileri, metallerin üretimi ve 
işlenmesi, maden endüstrisi, kimya endüstrisi ve diğer sektörlerdeki büyük firmaların EED gereklerine 
uyması gerekir. Kirlilik potansiyelinin küçük olduğu kabul edilen şirketlerin EED’ye uyması gerekli 
değildir. Örneğin: 
• Yakma tesisleri arasında yalnızca 50 MW’ı aşan nominal termal girişli olanlar Direktif kapsamın-
dadır,  
• Çimento klinker üretim tesisleri ("döner fırınlar") arasında, yalnızca günde 500 tonu aşan üretim 
kapasiteli olanlar yönetmelikten etkilenmektedir. 
Gereksinimler:  Mevcut Türk çevre yönetmelikleri ile karşılaştırıldığında, entegre çevre izni (EÇİ) daha 
uyumlu çevresel performans standartları dayatır. Bir izin alabilmek için, endüstriyel bir tesisin belirli 
yükümlülüklere uyması gereklidir. Özellikle, aşağıdaki ilkelere uygun olarak çalışmalıdır: 
• Kirliliğe karşı tüm uygun önleyici tedbirler alınır;  
• Mevcut en iyi teknikler uygulanır;  
• Hiçbir önemli kirliliğe neden olunmaz;  
• Atık üretimi Atık Direktifi 2008/98/AT uyarınca önlenir;  
• Atık üretilen yerlerde, öncelik sırasına göre ve Direktif 2008/98/AT uyarınca, atık yeniden kullanım 
için hazırlanır, geri dönüştürülür, geri kazanılır, ya da bunun teknik ve ekonomik olarak mümkün ol-
madığı yerlerde, çevre üzerinde herhangi bir etkiden kaçınarak ya da bu etki azaltılarak, bertaraf 
edilir;  
• Enerji verimli kullanılır;  
• Kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak için gerekli tedbirler alınır;  
• Herhangi bir kirlilik riskini önlemek ve işlem sahasını tatmin edici duruma geri getirmek için faali-
yetlerin kesin olarak durdurulmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. 

S.18 EED’nin bilincinde misiniz?  
1. Evet     2. Hayır   
 
S.19 Entegre izni sunan Türk Mevzuatı’nın bilincinde misiniz?  
1. Evet     2. Hayır   
       ↓ 
S.19.1 Lütfen bu bilgiyi hangi kaynaktan elde ettiniz, belirtiniz.  
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GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.20 EÇİ’nin uygulanmasında firmanıza yardım edecek hangi rehberliklerin, ör. BREF’lerin, bilincinde-
siniz, lütfen belirtiniz? ………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
S.21  Endüstriye EÇİ’nin idari gereksinimleri hakkında daha fazla rehberlik/eğitim sağlanmalı mıdır? 
1. Evet     2. Hayır  
 
S.22 Endüstriye EÇİ nin teknolokij gereksinimleri hakkında daha fazla rehberlik/Eğitim sağlanmalı 
mıdır?  
1. Evet     2. Hayır   
       ↓ 
S.22.1 Lütfen bu rehberliğin/eğitimin kimler tarafından ve nasıl sunulması gerektiği konularındaki 
görüşlerinizi belirtiniz?   
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
 

 
BÖLÜM IV. ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR DİREKTİFİ’NİN SUNUMUNUN ŞİRKET ÜZERİNDEKİ 
OLASI ETKİLERİ 
 
S.23 Firma faaliyetleriniz genellikle daha yüksek kirlilik oranları ile ilişkili endüstri kategorisi 
kapsamına girmekte midir, lütfen belirtiniz? 
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓          ↓  
S.23.1 Lütfen nedenini belirtiniz. 
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.24 Firmanız çevreye karşı duyarlı bir alanda mı faaliyet göstermektedir, lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
 
S.25 Firmanızın EKÖK Direktifi’nden kaynaklanan yükümlülüklere uyması gerekip, gerekmediğini 
bugüne kadar kontrol ettiniz mi, lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓          ↓  
S.25.1 Lütfen nedenini belirtiniz.  
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
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S.26 Firmanız Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin gereklerini uygulama hususunda adım atmış mıdır,  
lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır   3. Bilmiyorum  
       ↓          ↓  
S.26.1   1. Performans üretim arttırma isteği    
   2. Firmanın prestijini arttırma isteği    
  3. Diğer motivasyon sebebi (Lütfen belirtiniz)   
....................................................................................................... 

 
S.27 Firmanızda kullanılan teknolojinin daha sıkı kirlilik kontrol gereksinimlerini karşılamak için değ-
iştirilmesi gerektiği konusunda görüşünüzü, bu değişimin nasıl olması gerektiğini ve tahmini maliye-
tini, lütfen belirtiniz? (Tek bir seçenek işaretleyiniz) 

1.Kod 2.Değişim Konusunda Görüşler 3.Seçim 4.Nasıl değiştirilmesi 
konusunda açıklama 

5.Çevre 
yatırımının 
tahmini 
maliyeti 

(000 ¨) 

1 Evet, büyük ölçüde değişim gerekmektedir 
(Ör. girdi ikamesi, kirliliğin önlenmesi, ürün 
modifikasyonu, kullanışlı bir yan ürünün üre-
timi vb."Temiz Teknolojiler"i uygulayarak 
değişim) 

 ......................................... 
......................................... 
......................................... 
......................................... 
......................................... 

 

2 Yalnızca bir ölçüde değişim gerekmektedir (Ör. 
filtreler, temizleme eylemleri vb. “Boru Çıkışı 
Teknikleri”ni uygulayarak değişim) 

 ......................................... 
......................................... 
......................................... 

 

3 Yalnızca çevresel nedenlerle teknoloji değiştir-
meye gerek yoktur 

   

4 Bilmiyorum    

 
S.28 “EED kapsamında, izin süresince daha önce herhangi bir arazi kirliliği olup olmadığını göster-
meniz gerekmekte ve başlangıç seviyesi oluşturmalısınız” firmanızın bu konudan etkilenmesine yöne-
lik görüşünüzü, lütfen belirtiniz? 
1. Evet, etkiler      2. Hayır, etkilemez         3. Bilmiyorum   
       ↓                                 ↓  
S.28.1 Lütfen nedenini belirtiniz.  
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.29 “Deneyimler, bir EÇİ için “tipik” bir başvuru yazmanın tahmini süresinin bir kişinin birkaç aylık 
çalışmasına karşılık geldiğini göstermektedir.” Entegre Çevre İzni (EÇİ) sunulduğunda aşağıdaki konu-
larda görüşlerinizi lütfen belirtiniz? (Her satır için bir seçenek işaretleyiniz) 

1.Kod 2.Görüşler 3.Evet 4.Hayır 
 

5.Nedenini 
Açıklayınız 

1 Firmamız EÇİ’yi idare edebilmek için çalışanlarını eğitecektir   .................. 
2 Firmamız EÇİ’yi idare edebilmek için ek istihdam yoluna gidecek-

tir 
  .................. 

3 Firmamız EÇİ’yi idare edebilmek için yeni bir departman 
kuracaktır 

  .................. 

4 Firmamız EÇİ’yi dış danışmanlara yaptıracaktır   .................. 
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S.30 Firmanızın EÇİ sunumu yapması çevresel maliyetlerinizi tahmini olarak ne oranda  arttıracaktır, 
lütfen belirtiniz?  (%) …………….  
S.30.1 Lütfen nedenini ayrıntılı olarak belirtiniz. 
GÖRÜŞLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
S.31 EÇİ sunumu firmanızın rekabet gücünü ne yönde etkileyecektir, lütfen belirtiniz? 
1. Çok arttıracaktır      2. Arttıracaktır       3. Etkilemeyecektir     
4. Azaltacaktır                5. Çok azaltacaktır     
S.31.1 Lütfen, EÇİ sunumu ile firmanızın yurt içi satışları konusunda değişime yönelik görüşlerinizi 
ayrıntılı olarak belirtiniz. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
S.32 EÇİ sunumunun aşağıda verilen konu başlıklarında firmanızı nasıl etkileyeceği konusunda, lütfen 
görüşlerinizi belirtiniz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir) 

1.Kod 2. EÇİ Sunumunun Firma Üzerine Olası Etkileri 3.Uygun Olan 
Seçenkleri 
İşaretleyiniz. 

1 Daha çevre dostu üretime zorlayacak  
2 Firmamızın verimliliğini yükseltecek  
3 Öncekine göre daha fazla çevre masrafı/çevre cezası/çevre vergisi ödemeye zorlayacak  
4 Öncekine göre daha az çevre masrafı/çevre cezası/çevre vergisi ödemeye olanak verecek  
5 Bazı üretim faaliyetlerimizi durdurmaya (aşamalı olarak azaltmaya) zorlayacak  
6 Kullanmakta olduğumuz teknolojilerin bazılarını geliştirmeye/yenilemeye zorlayacak  
7 Bazı fiyatlarımızı arttırmaya zorlayacak  
8 Ürünlerimizden bazılarının üretimini azaltmaya zorlayacak   
9 Ürün portföyümüzü çevre dostu ürünler lehine değiştirmeye zorlayacak, dolaylı ola-

rak bize yeni pazarlar açacak 
 

10 Yeni pazarlar açacak  
11 Dışarıdan çevre danışmanları istihdam etmeye zorlayacak  
12 İdari iş yükünü kaldırabilmek için istihdam olanaklarını arttırmaya ve/veya çalışanları 

eğitmeye teşvik edecek 
 

13 Hukuki sorunlar yaratarak,  adli mahkemelere gitmek zorunda bırakacak  
14 Halkla ilişkiler faaliyetlerimizi geliştirmeye zorlayacak  
15 Rakiplerimiz üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle,  pazar payımızı dolaylı olarak 

arttıracak 
 

16 Üretimimizin güvenliğini arttıracak, bazı riskleri azalacak ve yatırım yapmaya zorlayacak  
17 EMAS (Eko-Yönetim ve Denetim Planı) sistemi sunmaya zorlayacak  
18 ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi sunmaya zorlayacak  
19 Yıllık çevre ile ilgili maliyetlerimizi arttıracak 

Lütfen ne kadar oranda yıllık çevre maliyetinizi arttıracak, belirtiniz?  % …… 
 

20 Yıllık çevre ile ilgili maliyetlerimizi azaltacak 
Lütfen ne kadar oranda yıllık çevre maliyetinizi azaltacak, belirtiniz?  % ……. 

 

21 Yıllık çevre ile ilgili gelirlerimizi arttıracak 
Lütfen ne kadar oranda yıllık çevre gelirlerinizi arttıracak, belirtiniz?  % …… 

 

22 Yıllık çevre ile ilgili gelirlerimizi azaltacak 
Lütfen ne kadar oranda yıllık çevre gelirlerinizi azaltacak, belirtiniz?  % ……. 

 

23 Eko-Etiketli ürünler üretmeye zorlayacak  
24 Yıllık hammadde tüketimimizi azaltacak 

Lütfen ne kadar oranda yıllık hammadde tüketiminizi azaltacak, belirtiniz?  % ……. 
 

25 Yıllık su tüketimimizi azaltacak 
Lütfen ne kadar oranda yıllık su tüketiminizi azaltacak, belirtiniz?  % ……. 

 

26 Yıllık enerji tüketimimizi azaltacak 
Lütfen ne kadar oranda yıllık enerji tüketiminizi azaltacak, belirtiniz?  % ……. 

 

27 Diğer (Lütfen belirtiniz)……………………………………………………………………..  
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BÖLÜM V. DÜZENLEYİCİ TEŞHİS VE ÖNERİLER 
 
S.33 Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin Entegre çevre İzni sunumuna dair Hükümet için önerileriniz 
var mıdır, lütfen belirtiniz?  
1. Evet     2. Hayır        
       ↓                              
S.33.1 Lütfen önerilerinizi belirtiniz?  
ÖNERİLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.34 EED, EÇİ ne zaman sunulmalıdır, lütfen belirtiniz? 
1. Bir yıl içinde                2. İki-üç yıl içinde    
3. Dört-beş yıl içinde      4. Beş-On yıl içinde    
5. On yıldan daha uzun sürede   
 
S.35 EED’ye uyum  hazırlıkları için  firmalara ne kadar süre verilmelidir, lütfen belirtiniz? 
1. Bir yıl içinde                2. İki-üç yıl içinde    
3. Dört-beş yıl içinde      4. Beş-On yıl içinde    
5. On yıldan daha uzun sürede   

 
S.36 EÇİ nedeniyle firmalar ek çevresel maliyetler için nasıl desteklenmelidir, lütfen belirtiniz (ör. 
sübvansiyonlar biçiminde)? 
ÖNERİLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.37 Direktif’in hangi unsuru/gereksinimi en acil olanıdır ve hangisi kademeli olarak sunulmalıdır, 
lütfen belirtiniz? 
ÖNERİLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
 
S.38 EED’ye uyum için uzun bir geçiş dönemi tanınırken hangi şirket grupları (örneğin eski firmalar) 
tercih edilmelidir, lütfen belirtiniz? 
ÖNERİLER        KODU (Boş bırakınız) 
................................................................................................   
................................................................................................   
................................................................................................   
 
Anket sonucuna yönelik raporun e-posta ile sizinle  paylaşılmasını ister misiniz? 
1. Evet     2. Hayır        
       ↓                              
Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz: ..................................................@................................. 

 
 

ANKETE KATILIMINZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. 


