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ÇEVRE YASASI   

( 18/2012 Sayılı Yasa) 

36(1)(Ç)  Madde Altında  yapılan Tüzük 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası’nın 36’ncı maddesinin 

(1)’inci fıkrasının (Ç) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

 

 

 

BİRİNCİ KISIM    

 

Tefsir   2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 

 

  “Atık Gazlar” Havaya salınan ve uçucu organik bileşikler veya diğer 

kirleticileri içeren arıtılmış veya arıtılmamış gaz emisyonunu anlatır, 

  “Azaltma Ekipmanı”, uçucu organik bileşikleri bir tesisin atık 

gazlarından uzaklaştıran herhangi bir ekipmanı anlatır, 

  “Baca”', Havaya salmak amacıyla atık gazlar için bir yol temin eden 

bir veya daha fazla baca borusu içeren bir yapıyı anlatır, 

  “Bakanlık”, Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu bakanlığı anlatır, 

  “Başlatma ve Kapama İşlemleri”, düzenli olarak yapılan salınımlı 

faaliyet süreçleri hariç olmak üzere bir faaliyet, bir ekipman parçasını 

veya bir depoyu  çalıştırırken ve çalıştırmasını durdururken yada 

rölantide çalıştırırken veya rölantiden çıkarırken gerçekleştirilen 

faaliyetleri anlatır, 

  “Daire”, Çevre Koruma Dairesini anlatır, 

  ‘Emisyon‘ herhangi bir uçucu organik bileşiklerin tesisten çevreye 

salınımını anlatır, 

  ‘'Emisyon Sınır (Limit) Değeri', bir veya daha fazla zaman 

periyodunda aşılmaması gereken standart şartlarda (N) hesaplanan 

belirli özel emisyon parametreleri, konsantrasyonu, yüzde ve / veya 

emisyon seviyesi cinsinden ifade edilen uçucu organik bileşik 

kütlesini anlatır, 

  “Girdi”, Tesis içinde ve dışında geri dönüşümü yapılan çözücülerin de 

dahil olduğu ve söz konusu faaliyeti gerçekleştirmek için 

kullanıldıkları her seferde sayılan organik çözücülerin miktarı ve 

karışımlardaki miktarlarını anlatır, 

  “Halojenli Organik Çözücü”, molekül başına en az bir brom, klor, flor 

veya iyot atomu içeren bir organik çözücüyü anlatır, 

  ‘İşletmeci’, tesisin tamamını veya bir bölümünü işleten veya tamamen 

                                                            Genel Kurallar   

Kısa isim 1. Bu Tüzük, “Belirli Faaliyetler ve Tesislerde Organik Çözücülerin 

Kullanımından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının 

Sınırlandırılması Tüzüğü” olarak isimlendirilir. 
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kontrol eden veya tesisin veya tesisin teknik işleyişi üzerinde 

belirleyici ekonomik güce sahip olan herhangi bir gerçek veya tüzel 

kişiyi anlatır, 

  “Kaçak Emisyonlar”, Bu Tüzüğe ekli Ek-III A'da aksi belirtilmediği 

sürece, herhangi bir ürünün ihtiva ettiği çözücüler ile hava, toprak ve 

suya salınan uçucu organik bileşik atık gazlarında olmayan 

emisyonları anlatır, 

  “Kapalı Koşullar”, Bir tesisin bir faaliyet dolayısıyla salınan uçucu 

organik bileşiklerin toplandığı ve kontrollü şekilde bir baca ya da 

azaltma ekipmanından tahliye edildiği ve böylelikle de uçucu organik 

bileşiklerin tamamen kaçak olmadan çalıştığı koşulları anlatır, 

  “Kayıt (Tescil)” Bu Tüzük kapsamına giren bir tesisi işletmeyi veya 

faaliyeti yürütmeyi tasarlayan işletmeci tarafından yetkili kuruma 

yapılan bildiri için bir usulu anlatır, 

  “Kütle Akışı”, kütle / saat birimi cinsinden salınan UOB miktarını 

anlatır, 

  “Madde”, Katı, sıvı veya gaz halde olup doğal olarak oluşan veya 

sanayiinin ürettiği herhangi bir kimyasal element veya bileşiklerini  

anlatır, 

  “Mevcut En İyi Teknikler” Emisyon limit değerleri için temel teşkil 

etmek ve diğer izin koşulları için bunun mümkün olmadığı yerlerde 

bir bütün olarak çevreye etkilerini ve emisyonlarını azaltmak üzere 

tasarlanmış özel tekniklerin uygulama uygunluklarını gösteren 

faaliyetlerin geliştirilmesinde en etkin ve gelişmiş aşamayı anlatır. 

anlamına gelir. 

  “Mevcut Tesis”, Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette 

bulunan ve izin almış tesisler  veya izin başvuru dosyasını eksiksiz 

olarak sunmuş  olan bir tesisi anlatır,        

  “Mürekkep” Bir yüzey üzerine metin veya şekiller basmak için bir 

baskı faaliyetinde kullanılan, ilgili uygulaması için gerekli olan 

organik solventlerden oluşan tüm organik solventler veya karışımları 

içeren bir karışımı anlatır, 

  “Nominal Kapasite”, tesisin planlanan çıktısındaki normal çalışma 

koşulları altında çalışması halinde, bir tesisin bir günlük süre boyunca 

ortalaması alınan organik solvent girdisinin, azami kütle girdisini 

anlatır, 

  “Normal Çalışma”, Başlatma ve kapama işlemleri ve ekipmanın 

bakımı haricinde bir tesis veya faaliyetin tüm çalışma sürelerini 

anlatır,   

  “Organik Bileşik”, Karbon oksit ve inorganik karbonat ve 

bikarbonatlar hariç, en azından karbon elementi veya hidrojen, 

halojen, oksijen, sülfür, fosfor, silikon veya azottan bir veya daha 

fazlasını içeren herhangi bir bileşiği anlatır, 

  “Organik Çözücü”, aşağıdakilerden herhangi biri için kullanılan 

herhangi bir uçucu organik bileşiği anlatır: 

(a) tek başına veya diğer maddelerle birlikte ve kimyasal bir değişiklik 

yapmadan ham maddeleri, ürünleri veya atık maddeleri çözmek için, 

(b) kirleticileri çözmek üzere bir temizlik maddesi olarak; 

(c) bir çözücü olarak; 

(ç) bir dağılma aracı olarak; 
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(d) akışkanlık ayarlayıcı olarak; 

(e) bir yüzey gerilim ayarlayıcısı olarak; 

(f) bir plastikleştirici olarak; 

(g) bir koruyucu madde olarak; 

  “Önemli Değişiklik”, Bir tesisin yapısında veya işleyişinde insan 

sağlığı veya çevre üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek 

değişiklik yapılmasını anlatır, 

  “Standart koşullar”, 273,15 K sıcaklık ve 101,3 kPa basınç koşullarını 

anlatır, 

   “Tesis”, Bu Tüzüğe ekli Ek-II'de listelenen bir veya daha fazla 

faaliyetin gerçekleştirildiği sabit bir birim ve söz konusu yerde 

gerçekleştirilen faaliyetlerle teknik bir bağlantısı olan veya emisyonlar 

ve kirlilik üzerinde doğrudan bir etkisi olabilecek diğer doğrudan ilgili 

faaliyetleri anlatır, 

  “Toplam emisyon”, Kaçak emisyonlar ve atık gazlar içindeki 

emisyonların toplamını anlatır 

  “Tüketim”, Yeniden kullanım için geri kazanılan uçucu organik 

bileşikler dahil olmaksızın, bir takvim yılı veya diğer bir 12 aylık süre 

başına bir tesise girdi olarak verilen organik çözücülerin toplamını 

anlatır, 

  Uçucu Organik Bileşik(UOB)”, 293,15 K'de 0,01 kPa veya daha 

yüksek bir buhar basıncına sahip olan veya belirli kullanım koşulları 

altında benzer bir uçuculuğa sahip olan, kreozotun fraksiyonu dahil 

herhangi bir bileşiği anlatır, 

  "Vernik (Cila)" saydam bir kaplamayı anlatır, 

  “Yapıştırıcı”, Bir ürünün birbirinden ayrı olan parçalarını yapıştırmak 

için kullanılan, ilgili uygulamalar için gerekli olan organik çözücüleri 

veya organik çözücüleri içeren karışımları içeren herhangi bir karışımı 

anlatır; 

  “Yeni Tesis”, Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten sonra faaliyete 

başlayan  veya izin başvuru dosyasını eksiksiz olarak sunmuş  olan bir 

tesisi anlatır 

  “Yeniden Kullanım”, Herhangi bir teknik ya da ticari amaç için bir 

tesisten geri kazanılan organik çözücülerin kullanılması anlamına 

gelir ve yakıt olarak kullanılmasını anlatır, ancak geri kazanılan 

organik çözücünün atık olarak elden çıkarılması hariçtir; 

  “24 saatlik ortalama”, 24 saatlik normal çalışma sırasında alınan tüm 

geçerli okumaların aritmetik ortalamasını anlatır, 

 

Amaç    3. Bu Tüzüğün amacı, uçucu organik bileşik (UOB) emisyonlarının 

çevre ve insan sağlığı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini; bu 

bileşikler için emisyon limitlerini belirleyerek ve organik çözücüler 

kullanan tesisler için çalışma koşullarını düzenleyerek önlemek veya 

azaltmaktır. 

 

Kapsam   4. (1) Bu Tüzük; bu Tüzüğe ekli Ek-II’de belirtilen faaliyetleri 

gerçekleştiren, bu Tüzüğe ekli Ek-IA’da listelenmiş olan ve bu 

ekte (Ek-1A) belirtilen eşik değerleri sağlayan tesislerin 

inşaasını ve işletilmesini düzenler.  
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Birden fazla alt-tesiste, yardımcı tesiste veya işlemde 

gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet için yukarıdaki paragraf 

uyarınca çözücü tüketimi, tüm bu alt tesislerde, yardımcı 

tesislerde veya işlemlerde kullanılan toplam kümülatif miktar 

olarak belirlenecektir. 

 

 

 

İKİNCİ KISIM   

Kayıt / Yetkilendirme  

Yeni tesisler 5.  Bir yeni tesisin işletmecisi, tesis işletmeye alınmadan en 

az iki ay önce bu Tüzüğe ekli Ek-I A'da belirtilen çözücü 

tüketim eşiğini aşan ilgili faaliyetleri için bu Tüzüğe ekli 

Ek-I B’ye uygun olarak doldurduğu formu Daireye 

sunmak zorundadır. Söz konusu form Daireye sunulup 

Daireden onay alınmadan tesis faaliyete geçemez. 

 

    

Mevcut tesisler  6.  Mevcut bir tesisin işletmecisi, bu Tüzük yürürlüğe 

girdikten sonra 12 ay içinde bu Tüzüğe ekli Ek-I A'da 

belirtilen çözücü tüketim eşiğini aşan ilgili faaliyetleri 

için bu Tüzüğe ekli Ek-I B’ye uygun olarak doldurduğu 

formu Daireye sunmak zorundadır. 

     

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM   

Emisyonların Sınırlandırılması 

 

Tehlikeli 

maddelerin 

değiştirilmesi  

7.  İçerdikleri uçucu organik bileşikler nedeniyle, yürürlükteki 

mevzuata göre kanserojen, mutajen veya üreme için toksik olarak 

sınıflandırılan maddeler veya karışımlar, H340, H350, H350i, 

H360D veya H360F tehlike ibaresi veya R45, R46, R49, R60 veya 

R61 risk ibareleri taşıdığından mümkün olduğu kadar en kısa 

zaman içinde daha az zararlı olan maddeler ve karışımlar ile 

değiştirilecektir.  

 

Belirli tehlike 

ibareleri olan 

uçucu organik 

bileşiklerle 

ilgili emisyon 

sınır değerleri  

 

8. (1) Bu Tüzüğün 7’nci maddesinde belirtilen Uçucu organik 

bileşiklerin emisyonları için, söz konusu maddede bahsi geçen 

etiketlemeye sebep olan bileşik toplamının kütle akışı 10 g/s'den 

fazlaysa veya eşitse, 2 mg/Nm3'lik bir emisyon sınır değerine 

uygun olacaktır. Emisyon sınır değeri bileşiklerin ayrı ayrı kütle 

toplamı anlamına gelir. 
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  (2) R40 veya R68 tehlike ibaresi ya da H341 veya H351 tehlikeli 

ibaresi verilmiş olan veya taşıması gereken halojenli uçucu 

organik bileşik emisyonları, R40 veya R68 ya da H341 veya 

H351 tehlikeli ibaresine sebep olan bileşik toplamının kütle 

akışının 100 g/h'ye eşit veya bundan daha fazla olması halinde, 

20 mg/Nm3'lük bir emisyon sınır değerine uygun olacaktır. 

Emisyon sınır değeri bileşiklerin ayrı ayrı kütle toplamı anlamına 

gelir. 

 

 

İlk başlatma ve 

kapama 

sırasında 

emisyonların 

en aza 

indirilmesi  

9.  Başlatma ve kapama işlemleri sırasında uçucu organik 

bileşiklerin emisyonlarını en aza indirmek için tüm uygun 

önlemler alınmalıdır. 

 

Egzoz gaz çıkışları 

koşulları  

10. (1) Atık gaz, serbest hava akışı ile birlikte düzgün bir şekilde 

tahliyesini kolaylaştıracak şekilde bertaraf edilmelidir. 

 

  (2) Atık gazın aşağıdaki kurallar çerçevesinde bir baca 

aracılığıyla tahliyesi yapılır: 

 Çatı mahyasının en az 3 metre yukarısında 

 Düz ve tek eğimli çatıların en az 5 metre 

yukarısında 

 50 metre yakındaki binanın çatı mahyasının en az 

5 metre üzerinde  

 Zemin seviyesinden en az 10 metre yüksekte. 

 
 

 

Emisyon limit 

değerleri ve 

azaltma şeması 

11. (1) İşletmeciler, tesislerini; aşağıdaki (A) veya (B) fıkralarında 

belirtilen esaslardan birine uyacak şekilde inşa etmeli ve 

işletmelidir: 

 

 

   (A) Tesislerden çıkan uçucu organik bileşiklerin aşağıda 

belirtilen kriterlere uyması: 

    (i) Atık gazlardaki emisyon limit değerlerini 

sağlaması, 

    (ii) Kaçak emisyon sınır değerlerini sağlaması, 

    (iii) Toplam emisyon sınır değerleri ile bu Tüzüğe ekli 

Ek-IIIA ve Ek- IIIB'de belirtilen diğer şartlara 

uyması 

   (B) Bu Tüzüğe ekli Ek - IV'te belirtilen azaltma şemasının 

gerekliliklerini sağlaması,  

Azaltma şemasının uygulanması ile edilecek emisyon 
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azaltım oranı en az yukarıdaki (A) fıkrasında elde edilen 

azaltma oranına eşit olmalıdır. 

  (2) Yeni tesisler ile tesisinde önemli ölçüde değişiklik yapmış 

olan mevcut tesislerin işletmecileri, yukarıdaki (B) fıkrası 

uyarınca bir azaltma şeması uygulamaya karar vermesi halinde 

bu azaltma şemasını tesisleri faaliyete başlamadan en az iki ay 

önce Daireye sunmalıdır. 

  (3) Mevcut tesislerin işletmecileri, yukarıdaki (B) fıkrası uyarınca 

bir azaltma şeması uygulamaya karar vermesi halinde bu 

azaltma şemasını bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

12 ay içinde Daireye sunmalıdır. 

  (4) Daireye sunulan azaltma şemalarının, tesisler faaliyete 

başlamadan önce Daire tarafından onaylanması gerekir. 

  (5) Bir tesis işletmecisinin, tesisinin kaçak emisyonlar bakımından 

yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinde belirtilen sınır 

değerleri sağlamasının teknik ve ekonomik olarak mümkün 

olmadığını gösterdiği durumlarda, Daire, insan sağlığı veya 

çevre için önemli risklerin beklenmemesi ve işletmecinin 

mevcut en iyi tekniklerin kullanıldığını göstermesi şartıyla, 

emisyon sınır değerinin aşılmasına izin verebilir. 

  (6) Bu Tüzüğe ekli Ek-III A'da belirtilen ve kapalı koşullarda 

çalıştırılamayan kaplama faaliyetlerini gerçekleştiren bir 

işletmeci, tesisinin emisyonlar bakımından   yukarıdaki 

(1)’inci fıkrada belirtilen sınır değerleri sağlamasının teknik ve 

ekonomik olarak mümkün olmadığını ve mevcut en iyi 

tekniklerin kullanıldığını göstermesi durumunda, Daire, 

emisyon sınır değerinin aşılmasına izin verebilir. 

  (7) Azaltma şemasını kullanmayan tesisler, gerekmesi halinde bir 

azaltma ekipmanı kullanmak ve bu Tüzüğe ekli Ek III'ün tüm 

koşullarını sağlamak zorundadır. 

  (8) Bu Tüzüğe ekli Ek-IA'da belirtilen eşikleri aşan bir veya daha 

fazla faaliyetin gerçekleştirildiği her bir tesis aşağıda 

belirtilenlere uygun olacaktır: 

   (A) Bu Tüzüğün 8’inci maddesinde belirtilen maddelerle 

ilgili olarak her bir bireysel faaliyet için bu maddenin 

koşulları yerine getirilecektir;  

   (B) Diğer tüm maddelerle ilgili olarak: 

    (i) Her bir bireysel faaliyet bireysel olarak ayrı ayrı 

bu Tüzüğe ekli Ek III (Madde 11 (1A)) koşullarını 

yerine getirecektir veya 

    (ii) Yukarıdaki (i) alt bendi kapsamında her bir 

bireysel faaliyetten kaynaklanan uçucu organik 

madde emisyon değerlerinin toplam değeri, bu 

faaliyetler için uygulanan bu Tüzüğe ekli Ek III 

(Madde 11 (1A))’de belirtilen emisyon sınır 

değerlerinin toplamından az olmalıdır.  
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DÖRDÜNCÜ KISIM   

Ölçüm ve izleme  

Emisyon izleme  12. (1) Bir tesiste, azaltma ekipmanının bağlı olduğu ve son deşarj 

noktasında ortalama 10 kg / saatten fazla toplam organik 

karbon yayan kanallar, uyum için sürekli olarak izlenmelidir. 

Uyumluluğun sürekli ölçümlerle teyit edilmesinin gerekmesi 

halinde sürekli ölçümler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:   

   (A) Yeni veya önemli ölçüde değişikliğe uğramış tesisler 

için; tesis faaliyete geçmeden önce 

   (B) Mevcut tesisler için; bu Tüzük yürürlüğe girdikten sonra 

12 ay içinde 

  (2) Yukarıdaki 1’inci fıkrada belirtilen şartları taşımayan 

tesislerde sürekli veya periyodik ölçümler yapılır.  

  (3) İşletmeci, tesis bacasında, izleme gerekliliklerine uygunluğu 

doğrulamak için gerekli olan ölçüm noktasını Dairenin istediği 

şekilde  tespit edip bacasına ölçüm deliğini açacaktır. 

  (4) Periyodik ölçümlerde sıklık ve raporlama aşağıdaki şekilde 

olacaktır:  

   (A) Mevcut tesisler için bu Tüzük yürürlüğe girdikten sonra 

12 ay içerisinde, 

   (B) Yeni tesisler ile önemli değişiklik yapılan tesisler için 

tesis işletmeye alındıktan sonra 6 ay içerisinde, 

   (C) Yukarıdaki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen ölçümler ilk 

ölçümleri takiben her 3 yılda bir tekrarlanacaktır. 

 

Sürekli veya 

periyodik 

emisyon 

izlemeye 

uygunluk  

13. (1) Sürekli ölçümlerde aşağıdaki koşulların sağlanması halinde  

emisyon sınır değerlerinin sağlandığı kabul edilecektir: 

   (A) Tesisin veya faaliyetin 24 saatlik herhangi bir işlem 

süresi boyunca, başlatma ve kapatma işlemleri ve 

ekipmanın bakımı haricinde yapılan tüm geçerli 

okumaların aritmetik ortalamalarının hiçbirinin 

emisyon sınır değerlerini aşmaması 

   (B) Saatlik ortalamaların hiçbirinin emisyon sınır 

değerlerinin 1,5 (bir buçuk) katı değerini aşmaması 

  (2) Periyodik ölçümlerde aşağıdaki koşulların sağlanması 

halinde  emisyon sınır değerlerinin sağlandığı kabul 

edilecektir:  

   (A) Tüm ölçüm değerlerinin ortalaması, emisyon sınır 

değerlerini geçmiyorsa, 

   (B) Saatlik ortalamaların hiçbiri emisyon sınır değerinin 

1,5 (bir buçuk) katını geçmiyorsa 

  (3) Bu Tüzüğün 8'inci maddesine uygunluk, ilgili bireysel 

uçucu organik bileşiklerin kütle konsantrasyonlarının 

toplamına dayanarak doğrulanır. Diğer tüm durumlar için 

uygunluk, bu Tüzüğe ekli Ek-III'te aksi belirtilmedikçe 
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yayılan toplam organik karbon kütlesi temelinde 

doğrulanacaktır. 

  (4) Teknik açıdan uygun olması halinde soğutma veya 

seyreltme amacıyla atık gazlara gaz hacimleri eklenebilir, 

ancak bu durum atık gazdaki kirleticinin kütle 

konsantrasyonunu belirlerken dikkate alınmamalıdır. 

 

Çözücü kütle 

dengesi  

14. (1) Tesis işletmecileri, tesisin aşağıdaki şartlara uygun olarak 

ilgili gerekliliklere uygunluğunu her takvim yılında en az 

bir kez bu Tüzüğe ekli Ek-V’te belirtilen prosedürlere 

uygun olarak bir solvent yönetim planı ile doğrulamalıdır: 

   (A) Kaçak emisyon sınır değerleri (Bu Tüzüğün 

11(1)(A)(ii) maddesi) 

   (B) Toplam emisyon sınır değerleri (Bu Tüzüğün 

11(1)(A)(iii) maddesi) 

   (C) Azaltma şeması (Bu Tüzüğün 11(1)(B) maddesi) 

  (2) Bir tesisin uçucu organik bileşik girişi ve çıkışı, kullanılan 

maddelerin çözücü içeriği ile ilgili olarak sertifikalı üretici 

verilerine dayanarak ya da benzer kaynaklardan gelen 

bilgiler temelinde belirlenmelidir.  

 

  (3) Çözücü kütle dengeleri, her yılın 31 Mart tarihine kadar 

hazırlanıp Daireye sunulmalıdır. 

 

BEŞİNCİ KISIM    

Genel Kurallar  

Denetim 15. Tesisler, faaliyetlerinin bu Tüzük kuralları çerçevesinde yerine 

getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla aşağıdaki esaslar 

çerçevesinde  Daire tarafından denetlenir: 

 

18/2012  (1) Denetleme  Çevre Yasası’nın 72’nci ve 73’üncü maddesi 

kurallarına göre yapılır 

  (2) İşletmeci; 

   (A) Daire’nin görevlendirdiği kişilerin işletmeye ve 

tesislere girmesi için izin vermeye, 

   (B) Emisyon ve hava kalitesi değerlerinin belirlenmesi 

amacı ile görevli kişiler tarafından testler yapıl-

masına izin vermeye ve kolaylık göstermeye, 

   (C) Görevli kişilere Çevre Yasası’nın 71’inci maddesi 

kapsamında istenen ve gerekli olan doküman ve 

bilgileri vermeye, 

   (Ç) Denetimle ilgili görevli kişilerin örnek (numune) 

almasına, işletme ve/veya tesis içinde ve bacasında 

kontroller yapmasına izin vermeye, 

   mecburdur. 
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Uygunsuzluk  16.  Herhangi bir tesiste bu Tüzük kurallarına uygunsuzluk 

tespit edilirse, işletmeci Daireyi herhangi bir gecikme 

olmadan bilgilendirir ve uygunsuzluğun mümkün olan 

en kısa sürede giderilmesi için önlemler alır. 

 

 

Mevcut 

tesislerde 

önemli 

değişiklikler  

17. (1) Mevcut bir tesisin, işletmeye alma ve kapanma işlemleri 

ve ekipmanın bakım-onarımı dışında normal koşullar 

altında  çalıştırıldığı zaman organik çözücülerin günlük 

ortalama olarak maksimum kütle girişinin değişmesi, 

aşağıdakilerden daha fazla uçucu organik bileşik 

emisyonunda bir artışa yol açarsa, önemli olarak kabul 

edilir: 

   (A) Bu Tüzüğe ekli Ek – III A 'daki tablonun 1, 3, 4, 

5, 8, 10, 13, 16 veya 17. maddelerinin eşik alt 

bandına giren faaliyetleri gerçekleştiren bir tesis 

için en az % 25 veya bu Tüzüğe ekli Ek – III A 

'nın diğer maddelerinden birinin altına giren ve 

yılda 10 tondan az çözücü tüketen faaliyetler 

   (B) Diğer tüm tesisler için en az  % 10 

  (2) Mevcut bir tesisin önemli bir değişiklik geçirmesi veya 

önemli bir değişikliğin ardından  bu Tüzük kapsamına 

girmesi durumunda, bu tesis yeni tesis olarak 

değerlendirilir. 

  

ALTINCI KISIM  

Son hükümler  

Yeni ve mevcut 

tesisler ile ilgili 

uygulamalar  

18. (1) Bu Tüzüğün yeni tesisler ile ilgili kuralları bu Tüzük 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; mevcut tesisler ile ilgili 

kuralları bu Tüzük yürürlüğe girdikten 24 (yirmidört) ay 

sonra uygulanır. 

  

YEDİNCİ KISIM   

Son kurallar  

Yürütme 

yetkisi  

19. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür. 

 

Yürürlüğe 

giriş  

20. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayımlandıktan 12 (oniki) ay sonra 

yürürlüğe girer.  

 

 


