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Ek I  
A: Tesis listesi  
 

 Tesis (Faaliyet) Alt eşik (ton / yıl olarak 
çözücü tüketim eşiği) 

Üst eşik (ton / yıl olarak 
çözücü tüketim eşiği) 

1 Kurutmalı web ofset baskı 15—25 > 25 

2 Yayın rotogravürü  > 25 

3  Diğer rotogravür, 
fleksografi, döner serigrafi, 
laminasyon veya vernikleme 
üniteleri 

 tekstil / karton üzerine rotatif 
serigrafi baskı 

15-25 
 
 

0 
 

>25 
 
 

>30 
 

4 Yüzey temizleme (1) 1-5 >5 
5 Diğer yüzey temizliği 2-10 

 
 

>10 

6 Araç kaplama (3) ve araç tamir işleri  0,5 - 15 >15 
7 Bobin kaplama  

 
0 > 25 

8 Metal, plastik, tekstil (2), kumaş, film 
ve kağıt kaplama dahil diğer 
kaplamalar  

5—15 
 

> 15 
 

9 Sargı tel kaplama  0 >5 
10 Ahşap yüzeylerin kaplanması 15-25 >25 
11 Kuru temizleme  0 0 
12 Ahşap emprenye 0 >25 
13 Deri kaplama  10-25 >25 
14 Ayakkabı imalatı  > 5 >15 
15 Ahşap ve plastik laminasyon  > 5 >15 
16 Yapıştırıcı kaplama  > 5 >15 
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 Tesis (Faaliyet) Alt eşik (ton / yıl olarak 
çözücü tüketim eşiği) 

Üst eşik (ton / yıl olarak 
çözücü tüketim eşiği) 

17 Kaplama hazırlıkları, cilalar, 
mürekkepler ve yapıştırıcı imalatı  

100 – 1 000 
 

>1 000 
 

18 Kauçuk dönüşüm > 15 - 
19 Bitkisel yağ ve hayvansal yağ çıkarma 

ve bitkisel yağ arıtma faaliyetleri  
> 10 - 

20 Farmasötik ürünlerin imalatı  > 50 - 
1) Bu Tüzüğün 7’nci maddesi ve 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen bileşiklerin kullanılması 
(2) Tekstil üzerine rotatif serigrafi baskı 3’üncü sıradaki faaliyet kapsamındadır. 
(3) Araç kaplama: üst eşik: <15 ton / yıl
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Ek I B: Kayıt formu  

Gönderen (kaşe): 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... (Yetkili makamın adresi) 

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

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

  

Çözücü kullanan bir tesisin kaydı (Bu Tüzüğün 5’inci veya 6’ncı maddesi kapsamında doldurulan kayıt formu) 

 

1. Tesis işletmecisi  
 Adı / şirketin adı / adresi  

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

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

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

 Kurum iç irtibat sorumlusu: 

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

 Telefon / Faks / e-posta:  

..................................................................................................................................   
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2. Tesisin yeri (operatörün adresi ile aynı değilse) 
 Tesisi işleten şirketin adı ve adresi: 

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

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

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

3. Tesis tipi ve faaliyetleri (Bkz. yorumlar) 

 Tüzüğe ekli Ek-IA’daki sıra numarası:  

Ek IA: .............                                                                       

  

 

4. Tesisin işletmeye alınma tarihi  

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

5. Yapı izni tarihi ve referans numarası (bilindiği kadar) 

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

6. Tesisin Teknik Verileri (Bkz. Yorumlar) 

 

 Çözücü tüketimi (kg/yıl): 

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

 

 

 Nominal kapasite (kg/gün):    
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...............................................                                      

                     

 

 Tehlikeli maddeler veya karışımlar; 

Uçucu organik bileşiklerin içerikleri nedeniyle, uçucu kanserojen, mutajen veya üreme için toksik (H340, H350, H350i, H360D veya H360 tehlike 

bildirimleriyle)  olarak sınıflandırılmış mı ? (Risk ifadesi olarak R45, R46, R49, R60 or R61) 

 

Evet       Hayır  

 
  

H341 veya H351 tehlike bildirimi olan halojenli UOB'ler havaya deşarj ediliyor mu?  

 

 Evet       Hayır  

 

 Faaliyet veya tesisten kaynaklanan organik atık gazlar UOB için uygun bir egzoz gazı azaltma ekipmanı ile temizleniyor mu (örneğin, termal oksitleyici, 

aktif karbon filtresi)? 

 Evet       Hayır  

 Mevcut olduğu sürece: Atık gaz azaltma ekipmanı hakkında bilgi (örneğin, tür, açıklama, verimlilik) 

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

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

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

 

7.  Mevcut tesislerde Tüzük gerekliliklerine uygunluk: 
Alternatif 1:  

Koşullara hali hazırda uyum sağlıyoruz: 
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Evet         Hayır  

Alternatif 2: Tüzüğe ekli Ek-III'e uygunluk: 

Tüzüğe ekli Ek-III'ün gereklerine uymuyoruz ancak .................... tarihine kadar uymayı taahhüt ediyoruz. 

Evet         Hayır  

Alternatif 3: Tüzüğe ekli Ek-IV'e göre bir azaltma planının uygulanması: 

Tüzüğe ekli Ek-III'ün gereklerine uymuyoruz ancak .................... tarihine kadar Tüzüğe ekli Ek-IV’e uygun bir azaltma şemasına uymayı taahhüt ediyoruz. 

En geç ………….. tarihine kadar bir azaltma şemasını sunacağız (Tüzük madde11 (3)) 

 

Evet         Hayır  

 

Tüzük kapsamında yukarıda adı verilen tesisin / faaliyetin kaydı için başvuruyorum   
 

 yeni veya önemli değişiklik geçirmiş tesisler için 

 
 mevcut tesisler için  

 

 
 
 

.............................................                                                     .............................................. 
Yer, Tarih                   İmza,kaşe 
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Ek II: Faaliyetler Listesi  
 
Bu Ek, bu Tüzüğün 4’üncü maddesinde atıfta bulunulan faaliyet kategorilerini içerir. Bu Tüzüğe ekli Ek-I A'da listelenen eşiklerin üzerinde 

çalıştırıldığında, bu Ek 'te belirtilen faaliyetler, bu Tüzük kapsamına girer.  

 

1. Aşağıdaki maddelerin her birinde, faaliyet, ekipmanın temizliğini, bakım ve onarım işlemlerinin yanı sıra, aksi belirtilmediği sürece ürünlerin 

temizlenmesini de içerir. 

 

2. Yapışkan kaplama  

Yapıştırıcı birleştirme ve baskı işlemleriyle ilişkili laminasyon hariç, bir yapıştırıcının bir yüzeye uygulandığı herhangi bir aktivite. 

 

3. Kaplama faaliyeti  

Sürekli bir kaplama filminin tekli veya çoklu bir uygulamasının uygulandığı herhangi bir aktivite: 

(a) aşağıdaki taşıtlardan biri: 

(i) Yeni otomobiller 

(ii) kamyon kabinleri; 

(iii) kamyon kabinleri içermeyen vanlar ve kamyonlar; 

(iv) Otobüsler; 

(v) Römorklar; 

(b) uçakların, gemilerin, trenlerin vs. yüzeylerini de içeren  metalik ve plastik yüzeyler; 

(c) ahşap yüzeyler; 

(d) tekstil, kumaş, film ve kağıt yüzeyleri; 

(e) deri. 
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Kaplama aktiviteleri elektroforetik ve kimyasal püskürtme teknikleriyle substratın metallerle kaplanmasını içermez. 

 

4. Bobin kaplama  

Sarmal çelik, paslanmaz çelik, kaplamalı çelik, bakır alaşımları veya alüminyum şeridin sürekli bir işlemde bir film oluşturucu veya laminat kaplama ile 

kaplandığı herhangi bir aktivite.  

 

5. Kuru Temizleme  

Tekstil ve giyim endüstrisindeki leke ve lekelerin elle çıkarılması haricinde, giysi, mobilya ve benzeri tüketim mallarını temizlemek için bir tesiste uçucu 

organik bileşikler kullanan herhangi bir endüstriyel veya ticari faaliyet. 

 

6. Ayakkabı imalatı  

Komple ayakkabı üretimi ile ilgili her türlü faaliyet. 

 

7. Kaplama karışımlarının, cilaların, mürekkeplerin ve yapışkanların imalatı 

Pigment, reçine ve yapışkan malzemelerin dağılma ve ön dağılım etkinlikleri, akışkanlık ve ton ayarları ve nihai ürünün konteynere dolum 

operasyonları da dahil olmak üzere organik çözücü veya diğer karıştırıcılarla kullanılan yapışkan malzemeler karıştırılması sureti ile aynı alanda 

gerçekleştirilen yukarıdaki nihai ürün ve ara ürünlerin imalatı. 

 

8. Farmasötik ürünlerin imalatı 

Farmasötik ürünlerin kimyasal sentezi, fermantasyonu, ekstraksiyonu, formülasyonu ve bitmesi ve aynı yerde yapıldığı hallerde ara ürünlerin imalatı. 

 

9. Baskı  

Bir görüntü taşıyıcısının kullanılmasıyla mürekkebin hangi tür bir yüzey üzerine aktarıldığı, metin ve / veya görüntülerin herhangi bir çoğaltma etkinliği. 

İlişkili vernik, kaplama ve laminasyon tekniklerini içerir. Ancak, yalnızca aşağıdaki alt işlemler bu Tüzük kapsamındadır: 
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(a) fleksografi– üzerine baskı alanlarının, baskı dışı alanların üzerinde olduğu, buharlaşma yoluyla kuruyan sıvı mürekkeplerin kullanıldığı, kauçuk 

veya elastik fotopolimerlerin bir görüntü taşıyıcısının kullanıldığı bir baskı etkinliği; 

(b) kurutmalı web ofset –  baskı ve baskı dışı alanın aynı düzlemde olduğu bir görüntü taşıyıcı kullanarak ağ beslemeli baskı etkinliği; ağ beslemeli, 

basılacak malzemenin makineye ayrı tabakalardan ayrı olarak bir makaradan beslendiği anlamına gelir. Baskısız alan suyu çekecek bu şekilde de 

mürekkebi boşaltacak şekilde işlenir. Baskı alanı, yazdırılacak yüzeye mürekkep almak ve iletmek için işlemden geçirilir. Buharlaşma, basılı 

malzemeyi ısıtmak için sıcak havanın kullanıldığı bir fırında gerçekleştirilir; 

(c) baskı faaliyeti ile alakalı laminasyon – laminat üretmek için iki veya daha fazla esnek malzemenin birbirine yapışması; 

(d) yayın rotogravürü  – tolüen bazlı mürekkep kullanarak dergi, broşür, katalog veya benzeri ürünler için kağıt yazdırmak için kullanılan bir rotogravür 

baskı aktivitesi; 

(e) rotogravür – buharlaşma yoluyla kuruyan sıvı mürekkepleri kullanarak, baskı alanının baskı yapma alanının altında olduğu silindirik bir görüntü 

taşıyıcı kullanarak bir baskı işlemi. Girintiler mürekkeple doldurulur ve fazla, basılacak yüzey silindire temas etmeden ve mürekkebi girintilerden 

çıkarmadan önce, yazdırma dışı alandan temizlenir; 

(f) döner serigrafi  – mürekkebin sadece buharlaşma yolu ile kuruduğu, baskı alanının açık olduğu ve baskı yapılmayan alanın, sadece kuru olan sıvı 

mürekkepler kullanılarak kapatıldığı gözenekli bir görüntü taşıyıcıdan geçirilerek baskı yapılacak yüzeye geçirildiği, ağ beslemeli bir baskı etkinliği. Ağ 

beslemeli, yazdırılacak malzemenin makineye ayrı sayfalardan ayrı olarak bir makaradan beslendiği anlamına gelir; 

(g) vernikleme– ambalaj malzemesini daha sonra kapatmak için vernik veya yapışkan bir kaplamanın esnek bir malzemeye uygulandığı bir aktivite. 

 

10. Kauçuk dönüşüm 

Doğal veya sentetik kauçuğun karıştırma, öğütme, harmanlama, perdahlama, ekstrüzyon ve vulkanizasyon faaliyetleri ve doğal veya sentetik kauçuğu 

bitmiş bir ürüne dönüştürmek için yardımcı işlemler. 

 

11. Yüzey temizleme  

Yağ alma (giderme) da dahil olmak üzere malzeme yüzeyinden kirliliği gidermek için organik çözücüler kullanılarak yapılan kuru temizleme dışında 

herhangi bir aktivite. Bu faaliyet aynı zamanda her tip tambur ve konteynerin temizlenmesini de içerir. Herhangi bir başka faaliyetten önce veya sonra 
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birden fazla adımdan oluşan bir temizleme aktivitesi, bir yüzey temizleme aktivitesi olarak kabul edilecektir. Bu faaliyet, ekipmanın temizliğini değil, 

ürün yüzeyinin temizliğini ifade eder. 

 

12. Bitkisel yağ ve hayvansal yağ çıkarma ve bitkisel yağ arıtma faaliyetleri 

Bitkisel yağın tohumlardan ve diğer bitkisel maddelerden çıkarılması için herhangi bir aktivite, kuru yemlerin hayvan yemi üretmek için işlenmesi, 

tohumlardan, bitkisel maddeden ve / veya hayvansal maddeden elde edilen yağların ve bitkisel yağların saflaştırılması. 

 

13. Araç Son Kat Boya  

Aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştiren herhangi bir endüstriyel veya ticari kaplama faaliyeti ve ilişkili yağ giderme aktiviteleri: 

(a) Karayolu taşıtlarının orijinal kaplamaları veya bunların orijinal imalat hattından uzakta yapıldığı, son kat boya malzemelerle bunların bir kısmı; 

(b) römorkların kaplanması. 

 

14. Sarma tel kaplama 

Bobinleri transformatör ve motorlarda sarmak için kullanılan metalik iletkenlerin kaplama faaliyeti. 

15. Ahşap emprenye 

Ahşapta koruyucu madde yüklemesi yapan herhangi bir aktivite. 

16. Ahşap ve plastik laminasyon  

Lamine ürünler üretmek için ahşabı ve / veya plastiği birbirine yapıştırma aktivitesi. 
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Ek III A: Emisyon limite değerleri ( faaliyetlerin alt ve üst eşik değerlerine göre) 
 

 Faaliyet (ton / 
yıl olarak 

çözücü tüketim 
eşiği) 

Eşik (ton / yıl 
olarak 
çözücü 
tüketim 
eşiği) 

Atık gazlarda 
emisyon limit 
değerleri (mg 

C / Nm3) 

Kaçak emisyon 
değerleri (çözücü 

giriş yüzdesi) 

Toplam emisyon limit 
değerleri  

Özel hükümler  

Yeni  Mevcut  Yeni  Mevcut  

1 Kurutmalı web 
ofset baskı  
(> 15) 

15—25 
 
 
 
> 25 

100 
 
 
 
20 

30(1) (2) 

 
 
 
30(1) (2) 

 (1) Bitmiş üründeki çözücü kalıntısı, kaçak emisyonların bir parçası 
olarak düşünülmemelidir. 
(2) İşlem görmemiş atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyon olarak sayılır.  

2 Yayın 
rotogravürü  
(> 25) 

 75 10 (1) 15(1)  (1) İşlem görmemiş atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyon olarak sayılır.  

3 Diğer 
rotogravür, 
fleksografi, 
döner serigrafi, 
laminasyon 
veya vernikleme 
üniteleri  (> 15) 
tekstil / karton 
üzerine rotatif 
serigrafi (> 30) 

15-25 
 
>25 
 
 
>30(1) 

100 
 
100 
 
 
100 

25(21) 
 
20(2) 
 
 
20(2) 

 (1) Tekstil ve karton üzerine döner serigrafi için eşik. 
(2) Arıtılmamış atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyonlar olarak sayılır.  

4 Yüzey 
temizleme  (1) 
(> 1) 

1-5 
 
 
>5 

20 (2) 

 
 
20 (2) 

15 
 
 
10 

 (1) Bu Tüzüğün 7’nci maddesi ve 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında 
belirtilen bileşiklerin kullanılması. 
(2) Sınır, toplam karbonu değil, mg / Nm3 cinsinden bileşik kütlesini 
belirtir. 
 

5 Diğer yüzey 
temizliği  
(> 2) 

2-10 
 
>10 

75(1) 

 

75(1) 

20 (1) 

 

15(1) 

 (1) Yetkili makama, kullanılan tüm temizlik malzemesinin ortalama 
organik çözücü içeriğinin ağırlıkça% 30'u aşmadığını gösteren tesisler 
bu değerlerin uygulama zorunluluğundan muaftır. 
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6 Araç kaplama  

(< 15) ve araç 
son kat boya  

> 0,5 50 (1) 25 (2)  (1) Bu Tüzüğün 13 (2) maddesi uyarınca uygunluk 15 dakikalık 
ortalama ölçümlere dayanarak gösterilmelidir. 
(2) İşlem görmemiş atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyon olarak sayılır  

7 Bobin kaplama  
(> 25) 

 50 (1) 5 (2) 10 (2)  (1) Geri kazanılmış solventlerin tekrar kullanılmasına izin veren 
teknikleri kullanan tesisler için emisyon sınırı 150 olacaktır. 
(2) Arıtılmamış atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyonlar olarak sayılır.  

8 Metal, plastik, 
tekstil (5), 
kumaş, film ve 
kağıt kaplama 
dahil diğer 
kaplamalar.  
(> 5) 

5—15 
 
 
 
 
> 15 

100 (1) (4) 
 
 
 
 
50/75 (2) (3) 
(4) 

25(4) (6) 
 
 
 
 
20(4) (6) 

 (1) Emisyon sınır değeri, mevcut koşullar altında gerçekleştirilen 
kaplama uygulaması ve kurutma işlemlerinde geçerlidir. 
(2) İlk emisyon limit değeri kurutma işlemlerine, ikincisi ise kaplama 
uygulama işlemlerine uygulanır. 
(3) Geri kazanılmış çözücülerin tekrar kullanılmasını sağlayan teknikleri 
kullanan tekstil kaplama tesislerinde, kaplama uygulamasına uygulanan 
kurutma sınırı ve birlikte alınan kurutma işlemleri 150 olacaktır. 
(4) Kapalı alanlarda (gemi yapımı, uçak boyama gibi) uygulanamayan 
kaplama faaliyetleri, bu Tüzüğün 11(6) maddesi uyarınca bu 
değerlerden muaf tutulabilir. 
(5) Tekstilde rotatif serigrafi bu tabloda 3’üncü sıradaki aktivite 
kapsamındadır. 
(6) Arıtılmamış atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyonlar olarak sayılır.  

9 Sarma tel 
kaplama  
(> 5) 

   10 g/kg (1) 
 
5 g/kg (2) 

(1) Ortalama tel çapının  0,1 mm’ye eşit veya daha küçük olduğu 
tesisler için geçerlidir. 
(2) Diğer tüm kurulumlar için geçerlidir. 

10 Ahşap 
yüzeylerin 
kaplanması  
(> 15) 

15-25 
 
 
>25 

100 (1) 
 
 
50/75 (2) 

25 (3) 
 
 
20 (3) 

 (1) Emisyon sınırı, mevcut şartlar altında gerçekleştirilen kaplama 
uygulaması ve kurutma işlemleri için geçerlidir. 
(2) İlk değer, kurutma işlemlerine, ikincisi ise kaplama uygulama 
işlemlerine uygulanır. 
(3) Arıtılmamış atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyonlar olarak sayılır.  

11 Kuru temizleme     20 g/kg (1) (2) (1) Temizlenen ve kurutulan bir kilogram ürün için yayılan çözücü 
kütlesi cinsinden ifade edilir 
(2) Bu Tüzüğün 8 (2) maddesindeki emisyon limiti bu sektör için geçerli 
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değildir.  
12 Ahşap 

emprenye  
(> 25) 

 100 (1) 45 (2) 11 kg/m3 (1) Kreozot ile emprenye için geçerli değildir. 
(2) İşlem görmemiş atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyon olarak sayılır.  

13 Deri kaplama  
(> 10) 

10-25 
 
>25 
 
>10 (1) 

  85 g/m2 

 
75 g/m2 

 
150 g/m2 

Emisyon limitleri, üretilen her m2 ürün için yayılan gram cinsinden 
çözücü olarak ifade edilir. 
(1) Döşeme deri kaplama faaliyetleri ve çanta, kemer, cüzdan vb. 
küçük tüketici ürünleri olarak kullanılan özel deri ürünler için. 

14 Ayakkabı 
imalatı  
(> 5) 

   Çift başı 25 g Toplam emisyon limit değerleri, üretilen her çift ayakkabı başına 
salınan gram cinsinden çözücü olarak ifade edilir. 

15 Ahşap ve plastik 
laminasyon  
(> 5) 

   30 g/m2  

16 Yapışkan 
kaplama  
(> 5) 

5-15 
 
 
>15 

50 (1) 
 
 
50 (1) 

25 (2) 
 
 
20 (2) 

 (1) Geri kazanılmış çözücünün tekrar kullanılmasını sağlayan teknikler 
kullanılıyorsa, atık gazlardaki emisyon sınır değeri 150 olmalıdır. 
(2) İşlem görmemiş atık gazlardaki uçucu organik bileşikler, kaçak 
emisyon olarak sayılır.   

17 Kaplama 
hazırlıkları, cila, 
mürekkep ve 
yapıştırıcı 
imalatı 
(> 100) 

100 – 1 000 
 
 
>1 000 

150 
 
 
150 

5 (1)  
 
 
3 (1)  

%5 çözücü girişi  
 
 
%3 çözücü girişi  

(1) Kaçak emisyon değeri, kapalı bir kapta kaplama hazırlığının bir 
parçası olarak satılan çözücü içermez. 
 

18 Kauçuk 
dönüşüm  
(> 15) 

 20 (1) 25 (2) % 25 çözücü girişi  (1) Geri kazanılmış solventin tekrar kullanılmasını sağlayan teknikler 
kullanılıyorsa, atık gazlardaki emisyon sınır değeri 150 olmalıdır. 
(2) Kaçak emisyon değeri, ürünlerin bir parçası olarak satılan çözücü 
veya kapalı bir kapta hazırlanan preparatları içermez. 
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19 Bitkisel yağ ve 

hayvansal yağ 
çıkarma ve 
bitkisel yağ 
arıtma 
faaliyetleri 
(> 10) 

   Hayvansal yağ: 
1,5 kg / ton 
Hintyağı otu: 
3 kg / ton 
Kolza Tohumu: 
1 kg/ton 
Ayçiçeği çekirdeği: 
1 kg / ton 
Soya fasulyesi (normal 
ezilme): 
0,8 kg / ton 
Soya fasulyesi (beyaz 
pullar): 
1,2 kg / ton 
Diğer tohumlar ve diğer 
bitkisel maddeler: 
3 kg / ton (1) 
1,5 kg / ton (2) 
4 kg / ton (3) 

(1) Tek tek tohum gruplarını ve diğer bitkisel maddeleri işleyen tesisler 
için toplam emisyon limit değerleri, mümkün olan en iyi teknikleri 
uygulayarak, duruma göre yetkili makam tarafından belirlenmelidir. 
(2) Diş etinden uzaklaştırma hariç tüm parçalama işlemlerinde uygulanır 
(sakızın yağdan alınması). 
(3) Zamklama. 

20 Farmasötik 
ürünlerin imalatı  
(> 50) 

 20 (1) 5(2) 15 (2) % 5 
çözücü 
girişi  

% 15 çözücü 
girişi  

(1) Geri kazanılmış çözücünün tekrar kullanılmasını sağlayan teknikler 
kullanılıyorsa, atık gazlardaki emisyon sınır değeri 150 olmalıdır. 
(2) Kaçak emisyon sınır değeri, ürünlerin bir parçası olarak satılan 
çözücü veya kapalı bir kapta hazırlanan preparatları içermez. 
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Ek III B: Taşıt kaplama sektörü için emisyon limit değerleri   
 

1. Toplam emisyon limit değerleri, ürünün yüzey alanı ile ilgili olarak salınan organik 

çözücü gram cinsinden, metre kare cinsinden ve araç kaportasına göre salınan 

kilogram organik çözücü cinsinden ifade edilir. 

 

2. Aşağıdaki 3’üncü madde kapsamında değinilen herhangi bir ürünün yüzey alanı toplam 

elektrofforetik kaplama alanından hesaplanan yüzeyi alanı ve anılan ürün için kullanılan 

aynı kaplamalarla kaplanan kaplama sürecinin sonraki aşamalarının yüzey alanı veya 

tesiste kaplanan ürünün toplam yüzey alanı olarak tanımlanır. 

 

3. Elektroforetik kaplama alanının yüzeyi, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: 

  2 × ürün kabuğu toplam ağırlığı  
  Metal plaka ortalama kalınlığı × metal plaka yoğunluğu  

 

Bu yöntem, levhalardan yapılmış diğer kaplanmış parçalara da uygulanmalıdır. 

Bilgisayar destekli tasarım veya diğer eşdeğer yöntemler, eklenen diğer parçaların yüzey 

alanını veya kurulumda kaplanan toplam yüzey alanını hesaplamak için kullanılacaktır. 

 

4. Aşağıdaki tablodaki toplam emisyon limit değerleri üst yüzey son cila ve parlatma ve aynı 

zamanda üretim anında veya dışında boya kabinleri ve diğer sabit ekipman da dahil 

olmak üzere proses ekipmanın temizliğinde kullanılan çözücü ile elektroforetik kaplama, 

kaplama ve diğer türden kaplama süreçlerinden aynı tesis üzerinde gerçekleştirilen tüm 

proses kademelerine atıfta bulunur. 

 
Aktivite 

(çözücü tüketim eşiği 
ton / yıl cinsinden) 

Üretim eşiği (yıllık kaplamalı 
ürün üretimini ifade eder) 

Toplam emisyon sınır değeri 
Yeni Mevcut    

Yeni araçların kaplanması  
(> 15) 

> 5 000 45 g/m2 veya 1,3 kg/ gövde + 
33g/m2 
 

60 g/m2 or 1,9 kg/gövde + 41 g/m2 

≤ 5 000 monokok veya  
> 3 500 şasi-yapım  

90 g/m2 veya 1,5 kg/gövde + 70 
g/m2 

90 g/m2 or 1,5 kg/gövde + 70 g/m2 

  Toplam emisyon sınırı  (g/m2) 

Yeni kamyon kabinlerinin 
kaplanması   
(> 15) 

≤5 000 
> 5 000 

65 
55 

85 
75 

Yeni van ve kamyonların 
kaplanması  (> 15) 

≤2 500 
> 2 500 

90 
70 

120 
90 

Yeni otobüslerin kaplanması  
(> 15) 

≤2 000 
> 2 000 

210 
150 

290 
225 

 
 

5. Yukarıdaki 4’üncü maddedeki tabloda belirtilen çözücü tüketim eşik değerlerinin 

altındaki araç kaplama tesisleri, bu Tüzüğe ekli Ek- IIIA' da belirtilen araç son kat 

boya sektörü gerekliliklerini karşılamalıdır. 
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Ek – IV Azaltma Şeması  
 
A) Temel koşullar  
 

1. İşletmeci, tesisi için özel olarak tasarlanmış herhangi bir azaltma şemasını (planını) 

kullanabilir. 

2. Kaplama, vernik, yapışkan veya mürekkep uygulanması durumunda, aşağıdaki B) 

bölümü altında yer alan şema kullanılabilir.  

3. Aşağıdaki B) bölümündeki yöntemin uygun olmadığı durumlarda, yetkili makam, bir 

işletmecinin, bu Tüzüğe ekli Ek-III'te belirtilen emisyon sınır değerlerini sağlayabilecek 

olan alternatif bir azaltma şeması uygulamasına izin verebilir. Şemanın tasarımında 

aşağıdaki gerçekler dikkate alınmalıdır: 

(a) Çok az çözücü içeren veya hiç çözücü içermeyen alternatiflerin hala 

geliştirilmediği durumda, işletmeciye emisyon azaltma planlarını uygulamak için bir 

süre uzatma sağlanacaktır; 

(b) emisyon azaltma için referans noktası, azaltma işlemi yapılmamasından 

kaynaklanacak emisyonlara mümkün olduğunca yakın olmalıdır.  

 

B) Kaplama, vernik, yapıştırıcı veya mürekkep uygulama için azaltma şeması  

1. Aşağıdaki şema, sabit bir ürün içeriğinin alınabileceği tesisler için geçerli olacaktır. Ek 

III'ün emisyon sınır değerlerinin uygulanması durumunda elde edilenlere eşdeğer 

emisyon indirimlerinin elde edilmesinin operatör tarafından gösterimi gerekli değildir. 

 

2. Operatör, madde girişlerinin ortalama solvent içeriklerini indirgeyen (özellikle kaplama ve 

temizlik maddeleri) ve/veya kurulumdan hedef emisyon değerine doğru yıllık referans 

emisyon yüzdesine toplam emisyon redüksiyonunu elde etmek üzere yetkili makama bir 

redüksiyon şeması sunacaktır.  
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3. Yıllık referans emisyonu aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

(i) 

Bir yılda tüketilen kaplama ve / veya mürekkep, vernik veya yapışkan miktarındaki toplam 

katı kütle belirlenir. Katılar, su veya uçucu organik bileşikler buharlaştırıldığında katılaşan 

kaplama, mürekkep, vernik ve yapışkanlardaki tüm malzemelerdir. 

(ii) 

Yıllık referans emisyonları, yukarıdaki (i) paragrafında belirlenen kütle aşağıdaki tabloda 

listelenen uygun faktör ile çarpılarak hesaplanır. Yetkili makamlar bu faktörleri bireysel 

kurulumlar için katı madde kullanımında belgelenmiş artan etkinliği yansıtacak şekilde 

ayarlayabilirler. 

 

Faaliyet   Çarpım faktörü 

Rotogravür baskı; fleksografi 

baskı; bir baskı işleminin parçası 

olarak laminasyon; bir yazdırma 

etkinliğinin bir parçası olarak 

vernikleme; ahşap kaplama; 

tekstil ürünlerinin, kumaş filmlerin 

veya kağıtların kaplanması; 

yapışkan kaplama  

4 

Bobin, araç son kat boya işleri  3 

Gıda ile temas eden kaplama, 

havacılık kaplamaları  

2,33 

Diğer kaplamalar ve döner 

serigrafi  

1,5 

 

 

4. Hedef emisyon şu şekilde hesaplanır:  

Hedef emisyon = referans emisyon x yüzde  

Yüzde şuna eşittir: 

(i) (kaçak emisyon sınır değeri + 15), bu Tüzüğe ekli Ek-III A’da bulunan tablonun 

6’ncı sırasındaki tesisler ile ayni tabloda 8’inci ve 10’uncu sıradaki tesislerden alt eşik 

değerinde bulunanları, 

(ii) (diğer kaçak emisyon sınır değeri + 5) diğer tüm kurulumlar (tesisler) için. 
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Tablo: Çarpım faktörleri ve yüzde oranları 

Faaliyetin, bu 
Tüzüğe ekli Ek- 
IA'daki tablodaki 
sıra numarası 

Faaliyet   Solvent tüketimi 
ton / yıl  

Yıllık referans 
emisyonunun 
belirlenmesi için 
çarpım faktörü  

Hedef emisyon 
belirleme yüzdesi  

2 Yayın rotogravürü  > 25 4 a) Yeni tesisler  
(10 + 5) 
b) Mevcut tesisler: 
(15 + 5) 

3 Baskı faaliyetinin 
bir parçası olarak 
diğer rotogravür, 
fleksografi, 
laminasyon veya 
vernik  

 >15 - 25 

 >25 

4  (25 + 5) 

 (20 + 5) 

 a) döner serigrafi  
 

 15 - 25 

 >25 

1,5  (25 + 5) 

 (20 + 5) 

 b) tekstil / karton 
üzerine rotatif 
serigrafi  

> 30 1,5 (20 + 5) 

6 Araç son kat boya  > 0,5  3 (25 + 15) 

6 Araç kaplama  
 

< 15 3 (25 + 15) 

7 Bobin kaplama  
 

> 25 3 a) Yeni tertibatlar: 
(5 + 5) 
b) Mevcut 
tertibatlar: 
(10 + 5) 

8 Tekstil, kumaş, film 
veya kağıt kaplama  

 >5 - 15 

 > 15 

 

4  (25 + 15) 

 (20 + 5) 

8 Metal ve plastik 
dahil diğer 
kaplamalar  

 >5 - 15 

 > 15 

 

1,5  (25 + 15) 

 (20 + 5) 

10 Ahşap yüzeylerin 
kaplanması  
 

 15 - 25 

 >25 

4  (25 + 15) 

 (20 + 5) 

16 Yapışkan kaplama  >5 - 15 
 >15 

4  (25 + 5) 
 (20 + 5) 

 Gıda ile temas 
eden kaplama, 
havacılık 
kaplamaları  

8, 10 ve 16 ile 
aynı değerler  
 

2,33 8, 10 ve 16 için 
aynı değerler 

 

5. Çözücü yönetim planından belirlenen gerçek çözücü emisyonu hedef emisyona eşit 

veya daha az ise uygunluk sağlanır. 
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Ek V: Çözücüler için Yönetimi Planı 

 
1. Prensipler 

Çözücü yönetim planı aşağıdakiler için kullanılacaktır: 

(a) uygunluğu doğrulamak 

(b) gelecekteki azaltma seçeneklerini belirlemek; 

(c) çözücü tüketimi ve çözücü emisyonları konusunda kamuya bilgi verilmesini sağlamak. 

 

2. Tanımlar 

Aşağıdaki tanımlar kütle denge alıştırması için bir çerçeve sunmaktadır. 

2.1 Organik çözücülerin girdileri (I): 

I1: Kütle dengesinin hesaplandığı zaman diliminde prosese girdi olarak kullanılan organik 

çözücülerin miktarı veya satın alınan karışımlardaki miktarları. 

I2: Organik çözücülerin miktarı veya karışımlardaki miktarları geri kazanılmış ve prosese 

çözücü girişi olarak yeniden kullanılmıştır. Geri dönüştürülmüş çözücü, aktiviteyi 

gerçekleştirmek için her kullanıldığında sayılır. 

2.2 Organik çözücülerin çıktıları (O): 

O1: Atık gazlardaki emisyonlar. 

O1 = 0.1 + O1.2 

O1.1: Egzoz gazı azaltma teknolojisi ile işleme tabi tutulan atık gaz emisyonları 

O1.2: Egzoz gazı azaltma teknolojisi ile işlem görmeden elde edilen atık gaz emisyonları 

O2: O5'i hesaplarken atık su arıtımını dikkate alarak suda kaybolan organik çözücüler. 

O3: İşlemden çıkan ürünlerde kirlenme veya kalıntı olarak kalan organik çözücülerin 

miktarı. 

O4: Yakalanmayan organik çözücülerin havaya emisyonları. Buna, pencereler, kapılar, 

havalandırma kanalları ve benzeri açıklıklar yoluyla dış ortama havanın salındığı odaların 

genel havalandırması da bulunmaktadır. 

O5: Kimyasal veya fiziksel reaksiyonlar nedeniyle kaybolan organik çözücüler ve / veya 

organik bileşikler (yakma veya diğer atık gaz veya atık su arıtımı ile tahrip edilenler veya 

O6, O7 veya O8 altında sayılmadıkları sürece yakalananlar dahil) ). 

O6: Toplanan atıklarda bulunan organik çözücüler. 

O7: Ticari olarak değerli bir ürün olarak satılan veya satılan, organik çözücüler veya 

karışımlarda bulunan organik çözücüler. 

O8: Yeniden kullanım için geri kazanılmış fakat O7 altında sayılmadığı sürece sürece 

girdi olarak dahil olmayan karışımlarda bulunan organik çözücüler. 

O9: Başka yollarla salınan organik çözücüler. 
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3. Uygunluğun doğrulanması için çözücü yönetim planının kullanılması 

Çözücü yönetim planından yapılan kullanım,aşağıda belirtilen doğrulanacak özel şart ile 
belirlenir: 
 
3.1 Yıllık çözücü tüketiminin belirlenmesi, 
C tüketimi, aşağıdaki denkleme göre hesaplanacaktır: 
C = I1 - O8 
Her yıl yıllık referans emisyonunu ve hedef emisyonu elde etmek amacıyla kaplamada 
kullanılan katıları belirlemek için paralel bir alıştırma yapılacaktır. 
 
3.2 Toplam emisyonların belirlenmesi, 
Ek IV B uyarınca azaltma şeması hedef emisyonuna uygunluğun doğrulanması için, birim 
ürün başına çözücü emisyonlarında ifade edilen veya Ek III'te aksi belirtildiği gibi toplam 
emisyon limit değeri ile, E emisyonlarının aşağıdaki denklemlere göre hesaplanması gerekir: 
 
a) Aşağıdaki madde 3.3.1.1 (a) veya 3.3.1.2 (a) uyarınca kaçak emisyonların hesaplanması 
için E = F + O1. 
b) Aşağıdaki madde 3.3.1.1 (b) veya 3.3.1.2 (b) uyarınca kaçak emisyonların hesaplanması 
için E = F + O1.1. 
F, aşağıdaki madde 3.3'te tanımlanan kaçak emisyondur. Birim ürün başına toplam 
emisyonun belirlenmesi veya Ek III'te aksi belirtilmediği takdirde, emisyon rakamları ilgili ürün 
parametresine bölünür. 
Bu Tüzüğün 11 (8)(A)(ii) maddesinin gereklerine uygunluğunu değerlendirmek için, ilgili tüm 
faaliyetlerden toplam emisyonları belirlemek için çözücü yönetim planı yıllık olarak yapılmalı 
ve bu rakam sonuçta ortaya çıkacak toplam emisyonlarla karşılaştırılmalıdır. Ek III, her 
faaliyet için ayrı ayrı karşılanmıştır. 
 
3.3 Kaçak emisyonların belirlenmesi 
Kaçak emisyon sınır değeri, aşağıdaki denkleme göre hesaplanacak olan I girişinin (ilgili her 
bir faaliyet için Ek IIIA'da verilen) bir oranı olarak ifade edilir: 
I = I1 + I2 
 
3.3.1 Metodoloji 
F, miktarların doğrudan ölçülmesiyle veya örneğin işlemin yakalama verimliliğinin 
kullanılmasıyla eşdeğer bir yöntem veya hesaplama ile belirlenir. 
Kaçak emisyonlar doğrudan veya dolaylı bir yöntemle hesaplanacaktır. 
 
3.3.1.1 Dolaylı yöntem 
a) Eğer ele geçirilmeyen işlenmiş atık gazlar Ek III A'da kaçak emisyonlar olarak 
sınıflandırılmazsa: 
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 
b) Eğer ele geçirilmeyen işlenmiş atık gazlar Ek III A'da kaçak emisyonlar olarak 
sınıflandırılırsa: 
F = I1 - O1.1 - O5 - O6 - O7 - O8 
 
3.3.1.2 Doğrudan yöntem 
a) Eğer ele geçirilmeyen işlenmiş atık gazlar Ek III A'da kaçak emisyonlar olarak 
sınıflandırılmazsa: 
F = O2 + O3 + O4 + O9 
b) Eğer ele geçirilmeyen işlenmiş atık gazlar Ek III A'da kaçak emisyonlar olarak 
sınıflandırılırsa: 
F = O1.2 + O2 + O3 + O4 + O9 
 
3.3.2 Sıklık 
Kaçak emisyonların belirlenmesi kısa ama kapsamlı bir ölçüm seti ile yapılmalı ve ekipman 
değiştirilinceye kadar tekrar yapılmamalıdır. 


