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TÜRKİYE İÇİN GEÇMİŞ VE GELECEĞE 
BAKIŞ
• Dünyada problemin fark edilişi - 1970ler
• Ülkelerin yasaklaması - 1980ler
• Türkiye’de yasaklama - 1996
• Türk gümrük kayıtları
• İlk doğrudan PCBlerle ilgili mevzuat - 2007
• İlk Ulusal Uygulama Planı: 2005 - 2008 
• Revize Ulusal Uygulama Planı:  2014 – 2016
• AB süreci ve yeni yönetmelikler
• Gerçekleştirilen projeler
• Eğitimin parçası olduğu proje ve ilgili bileşenleri
• Gelecek için …



DÜNYADA PCB ÜRETİMİ

Kaynak: Brievik et al., 2007, The Science of the Total Environment, 377, 296-307
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Türkiye - PCBlerin Yasaklanması
• 1993 yılında yürürlüğe giren Zararlı Kimyasal Madde ve

Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 41. Maddesine göre, 
polihalojen, bifenil ve terfenil ile bunların bileşimlerini içeren
ürünler, 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla kullanılamayacaktır. 

• Bu Yönetmeliğin 42. maddesi uyarınca, bu maddelerin, 
• Kapalı sistem elektrik araçlarında (transformatör, direnç, indüktör), 
• Büyük kapasitörlerde (toplam ağırlığı 1 kg ya da daha fazla olan), 
• Küçük kapasitörlerde (klor içeriği %43’ten fazla olmayan ve 3.5 penta

ve daha fazla poliklorlanmış bifenil içermeyen) 
• Kapalı sistem ısı araçlarında ısı aktarım sıvısı olarak (gıda, tıp, yem ve

diğer veteriner ürünlerinin işlenmesi dışında), 
• Yeraltı kazı teçhizatında hidrolik sıvısı olarak ve elektrolitik alüminyum

imalat araçlarında, 
• Diğer ürünlerin ilk adım veya ara adım olarak dönüşümlerinde, 

1 Ocak 1996’ya kadar kullanılmasına izin verilmektedir. 



Türkiye – PCBlerin İthalat/İhracatı

• PCB/PCT/PBBlere ithalat sırasında aynı Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyon Numarası verilmiştir.  

• 1969-1988 yılları arasında “petrol bitümeni, petrol 
yağı/sist yağının diğer kalıntıları”, 

• 1989-1996 yılları arasında “kimya sanayinde kullanılan 
diğer ürünler” veya “kimya-bağlı sanayide kullanılan 
kimyasal müstahzarlar” 

grup ismi altında ithal edilmişlerdir.  Bu gruplar da çok geniş 
olmaları dolayısıyla özel bilgi vermemektedir.

• 1996-2003 yılları arası için elde edilen bulgular grafiktedir.

• Bu nedenle kimyasalların tekil ve detaylı 
sınıflandırılması/etiketlenmesi, takip edebilme açısından 
çok önemlidir.



Poliklorlu Bifeniller, Poliklorlu Terfeniller, 
Polibromlu Bifenillerin ithalat ve ihracat bilgileri



YASAL DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ

• İlgili mevzuat oldukça yakın zamanda yürürlüğe girmiş
durumda

Yıllara göre PCBlerle ilgili mevzuat sayısı

Yıllar
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UUP, 2011

Tablo 3.3.4 Etkinlik: 
PCB’lerin ve PCB 
içeren ekipmanın
üretim, ithalat ve
ihracatı, kullanımı, 
tanımlanması, 
etiketlenmesi, 
sökülmesi, 
depolanması ve
bertaraf edilmesi (EkA, 
Bölüm II’de Eylem Planı
yer alan kimyasal
maddeler) 



UUP, 2011

Tablo 3.3.4



UUP, 2011

Tablo 3.3.4



Revize UUP

Faaliyet 3: PCB ve PCB içeren ekipmanın üretim, ithalat, ihracat, kullanım, tanım, etiketleme, tahliye, 
depolama ve bertarafı için Eylem Planları 

AP numarası Eylem Planı Zaman Kontrol 

AP3.1 Kapalı, yarı kapalı ve açık PCB kaynaklarının envanterinin 
sürekliliğinin sağlanması 

2017 XII/2016, 

XII/2017 

Sorumluluklar sanayi odaları işbirliğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   
 

AP3.2 50 ppm’den yüksek konsantrasyonda PCB içeren ekipmanın 
tanımlanması ve etiketlenmesi. 

2018 XII/2016, 

XII/2017, 

XII/2018 

Sorumluluklar sanayi odaları işbirliğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   
 

AP3.3 PCB’lerin ve PCB içeren ekipmanın kullanımının, 2025 yılından 
geç olmamak şartıyla en kısa zamanda durdurulması. 

2023 Yıllık olarak 
XII 

Sorumluluklar sanayi odaları işbirliğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   

	



Revize UUP

AP3.4 PCB ile kirletilmiş sahalar ve araziler, PCB stok sahalarının 

envanterinin oluşturulmasının sağlanması 

2017 XII/2016, 

XII/2017 

Sorumluluklar üniversiteler işbirliğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sanayi 
odaları ve araştırma kurumları 

  

 

AP3.5 PCB içeren atıklar sorununun çözülmesi için bu atıkları toplayan 
ve bertaraf eden tesislere çevre lisansı veren bir sistemin 

kurulması. 

2017 XII/2016, 

XII/2017 

Sorumluluklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   
 

AP3.6 PCB içeren atıkların yönetimi için Ulusal Uygulama Planının 
tamamlanması. 

2017 XII/2016 

XII/2017 

Sorumluluklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   

	

Faaliyet 3: PCB ve PCB içeren ekipmanın üretim, ithalat, ihracat, kullanım, tanım, etiketleme, tahliye, 
depolama ve bertarafı için Eylem Planları 

AP numarası Eylem Planı Zaman Kontrol 

	

✔

“Çevre	İzin	ve	Lisans	Yönetmeliği”	10.09.2014	tarihli	ve	29115	sayılı	Resmi	Gazete



Revize UUP

Faaliyet 3: PCB ve PCB içeren ekipmanın üretim, ithalat, ihracat, kullanım, tanım, etiketleme, tahliye, 
depolama ve bertarafı için Eylem Planları 

AP numarası Eylem Planı Zaman Kontrol 

	AP3.7 PCB içeren atık ve ekipman olan geçici depoların güvenliğinin 

sağlanması amacıyla denetlenmesi 

2017 XII/2016, 

XII/2017 

Sorumluluklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   
 

AP3.8 Transformatörler ve kapasitörlerin arındırılması ve bertarafı ve 

PCB ve PCB içeren atıkların bertarafında çevreye duyarlı 
yöntemlerin belirlenmesi. 

2018 XII/2016, 

XII/2017, 
XII/2018 

Sorumluluklar İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve sanayi odaları işbirliğiyle 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

  

	



GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
• Özel Atık Yönetiminde Kapasite Güçlendirilmesine Yönelik Eşleştirme Projesi [TR/2004/IB/EN/01]
• IPPC (EKÖK - Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Direktifinin Türkiye'de kabul edilmesi ve uygulanmasına ilişkin kapasite 

geliştirme [MATRA-PSO]
• 2008/01/EC sayılı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü - IPPC [TR080204]
• (EC) 1272/2008 sayılı, Türkiye'de Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlemesi Yönetmeliğinin 

uyumlaştırılması için Teknik Yardım [ALTUN/TAHAR/TR0702.28-01/FWC/056] 
• REACH Kimyasallar Projesi [TR0802.02]
• Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme [TR2009/0327.02]
• Kimyasallar Alanında (TeACH) Teknik Destek [EUROPEAID/120220/D/SV/TR]
• 1907/2006/EC Sayılı Konsey Tüzüğünün Reach Tüzüğü ve 1272/2008/EC sayılı SEA Tüzüğünün uygun şekilde uygulaması ve 

bunların Türk Kimya Endüstrisine etkileri
• Türkiye'de Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) ilişkin Stokholm Sözleşmesinin uygulanmasının ilk işlemini kolaylaştırma 

faaliyetlerini etkinleştirme
• Türkiye'de Çevresel Bilgi Değişim Ağı (TEIEN) Kurulması
• Türkiye'de Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi için Teknik Yardım
• Türkiye'de E-PRTR'ye ilişkin Kapasite Geliştirme
• Tehlikeli Kimyasalların İhracat ve İthalat Uygulanması Yönetmeliği için Teknik Yardım
• Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje (TMKK)
• Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi (KIYITEMA)
• Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında

Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi (BİKOP) 
• Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi’nin Ulusal Uygulama Planı’nın Güncellenmesi ve Gözden Geçirilmesi

Projesi
• Türkiye'de PCB'lerin etkin yönetimi [UNEP/MAP] 
• KOK Tüzüğünün Uygulanması için Teknik Yardım
• KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salınımlarının Azaltılması Proje Hazırlama Hibesi (2013 – 2014)
• KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salınımlarının Azaltılması Projesi (2015 – 4 yıl)



KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK 
Salınımlarının Azaltılması Projesi











Revize UUP – Planlar+

Kısa 

3-5yıl

• Envanter sistemi ve raporlama mekanizması oluşturulması
• Veri derleme, güncelleme, varolan sistemlerin çalışır duruma getirilmesi
• Teknik ve mali gerekliliklerin ortaya konması 
• Kurumsal ve örgütsel çerçevenin netleştirilmesi
• Koordinasyon/Danışma Kurulu (kurumlar ve kuruluşlar arası sürekliliği olan bir yapı) 

Orta

5-7 yıl

• Sanayi BAT/BEP uyumluluk değerlendirme, kriterlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar 
• Kalan stokların bertarafı, kirlenmiş saha tespiti
• İzleme faaliyetlerinin başlatılması
• Teknik yardım vd projelerin çıktısı olarak yaşayan sistemler geliştirilmesi
• Etkin denetim mekanizması geliştirilmesi

Uzun

7-15 yıl

• Her tür kalan ekipman, stok ve atıkların bertaraf edilmesi
• Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi
• Daimi izleme sistemi oluşturulması
• Geleceğe yönelik kalıcı sistemlerin oluşturulması (ör. Bertaraf)



Ülkemizden iyi örnekler - EÜAŞ
• 1993 yılında yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle çalışmaya

başlanıp, 
• 1995-1998 arası tesis çalışanlarına eğitimler, envanter

çalışmaları gerçekleştirilmiş,
• 1995 yılı itibarıyla 197 adet PCBli trafo (atıl+kullanımda)
• 2003 yılından itibaren bertaraf çalışmaları (İZAYDAŞ) ve

envanter (devam),
• Metal geri kazanımı yapılmadan tüm ekipmanlar peyderpey

bertarafa gönderilmiştir. 
• 2472 USD/ton ortalama bertaraf maliyeti

• Toplam bertaraf edilen trafo sayısı: 197
• Toplam bertaraf bedeli: 1,5 milyon USD
• Yeni trafo bedeli: 2,124 milyon USD
• Elleçleme (demontaj/montaj/nakliye) bedeli: 1,5 milyon USD



ENVANTER MODELLERİ
• Envanterin süregelen bir aktivite olması

• Mümkünse kalıcı bir ekip tarafından sürekli koordine edilmesi
• Uzmanlar

• Sorumlu Bakanlık (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

• Belli başlı kamu paydaşları 

• Belli başlı özel sektör paydaşları

• Paydaşlarda bilgi birikimi ve farkındalık oluşturulması 
• Basılı/elektronik medya ile halkın bilgilendirilmesi 

• Küçük ve büyük ölçekte sanayicinin farkındalığının arttırılması
• Madencilik sektörü gibi ağ bağlantısı olmayan sektörlerin de unutulmaması

• Şehirlerdeki küçük ölçekli sanayi (hurda, vd)

• Geç kalınması, ör. PCBli yağların illegal yöntemlerle 
yakılması/satılması/yakıtlara karıştırılması anlamına gelir



ÖRNEK UYGULAMALAR 

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-IMPL-BESTP-GEFRPT.English.pdf



ENVANTER MODELLERİ

• Diğer ülkelerden öğrenilen dersler: 
• PCB envanterlerini PCB etiketleme ve kayıt süreçleri ile 

ilişkilendirmek süreklilik sağlayacaktır

• Her envanter aşamasından sonra bir sonraki basamakta nasıl daha 
kapsamlı ve detaylı yapılabileceğine yönelik tespitlerde bulunmak. 

• Envanterin süregelen bir aktivite olduğunun mevzuatın bir 
parçasıyla net olarak belirlenmesi 

• Envanter çalışmalarının PCBli ekipman mevzuatı ile 
ilişkilendirilmesi ve yalnızca tanımlama, etiketleme değil, kayıt 
altına alma, depolama ve bertarafa kadar atık yönetimi ile ilgili 
hususların da netleştirilmesi 

• Denetim ve raporlama mekanizmalarının tanımlanarak, 
sorumlulukların net olarak belirlenmesi



İZLEME – halihazırdaki durum

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunumundan:

• KOKlara ilişkin izleme faaliyetleri kurumsal seviyede ve
kısıtlı ortamlarda gerçekleştirilmektedir. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Denizlerde (proje
kapsamında), ayrıca havada PAH izlenmesi için altyapı
hazırlanıyor (Marmara THM). 

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı: bazı havzalarda

• Sağlık Bakanlığı: bazı ortamlarda (içme suyu gibi) (PCB) 



• Türkiye geneli için doğru çıkarımların yapılabilmesi için, 
mevzuat gereklilikleri ile uyumlu olarak:

• farklı noktalarda (kentsel ve kırsal)  
• KOKlar ile kirlenmiş ve KOKların depolandığı alanların yakınlarında
• farklı matrislerde (hava, toprak, anne sütü)
• tüm KOKlar için
• uzun vadeli (kesintisiz)

izleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

İZLEME



Kahramanmaraş:
Anne sütü

Çok v.d. 2003, Erdogrul v.d., 2004, 2005
Mersin Taşucu ve
Erdemli: Balık ve
sediman
Basturk v.d., 1980

Antalya,Anamur:
Balık
Coelhan v.d., 1998

İzmir, Aliağa:
Hava, toprak ve sediman
Greenpeace, 2002, Cetin v.d., 2007,
Odabasi v.d., 2008

Ankara, Anne sütü
Eymir: Toprak ve sediman
Cok v.d, 2003,  Yeniova, 1998

Bursa:
Atmosfer
Cindoruk ve Tasdemir, 2007a; 2007b; 2008; 

Cindoruk v.d., 2007; Cindoruk v.d., 2008

Karadeniz,Sinop-Yakakent:
Balık ve midye
Tanabe v.d, 1997

MEDPOL: UNEP Akdeniz Eylem Planı kapsamında  izleme  çalışmaları
Balık ve sediman

İzmit  OSB
Körfez ve tatlısu sedimanları

Kütahya-Seyitömer 
Termik Santrali

Sediman, toprak, çamur

Ankara, TEDAŞ
Trafo Bakım Onarım Tesisi

Eymir Gölü ve civar sedimanları

Kırıkkale MKE Hurda Tesisi
Kızılırmak sedimanları 

Mersin Körfezi
Körfez sedimanları

İstanbul boğazı:
Sediman
Okay v.d., 2009

Ankara OSB
Ankara çayı sedimanları

� Gedik ve İmamoğlu, CLEAN, 38(2), 117-128, 2010 
� İmamoğlu v.d., Çevre Bilim ve Teknoloji,  3(2), 15-38, 2009

Derlemeler

Marmara Denizi: İzmit
Midye ve deniz suyu
Telli-Karakoç v.d., 2002





� güneş
� yağmur 
� rüzgar
� partiküller

Monte etme ekipmanı

PUF disk

Hava dolaşımı

Paslanmaz çelik koruma

28 gün aralıklarla örnek

Yılda bir toprak numunesi









Çamkoru Σ7

İzmir Σ48

(Pozo v.d., 2009)

Kosetice, CZ 
Σ7

(Holubek v.d., 2007)

• <1 – 11 pg/m3

• Med = <1 pg/m3

• 174-644 pg/m3

• Med = 230 pg/m3

• <1-390 pg/m3

• Med=70 pg/m3



İZLEME –
Türkiye
için ilk 

sonuçlar
(PCBler)

www.genasis.cz



Σ7

Σ16

Şekiller: Odabaşı v.d., 2010



Σ7

Şekil: Odabaşı v.d., 2010

• Kirlilik kaynaklarından uzakta

izleme bulguları herhangi bir

sorun göstermiyor ancak: 

• Kaynaklara yakın numune

alındığında çok ciddi

derişimlerin gözlemlendiği

literatürde kanıtlanmıştır. 

• Ark ocakları/gemi söküm 

tesisleri/özellikle hurda işleyen 

demir-çelik sanayi v.d.



Sonuç: Endüstriyel tesisler 
yakınında, temiz sahalara 
oranla 10 ila 50 kat fazla PCB 
derişimleri ölçülmüştür. 

Şekil: Odabaşı v.d., 2015

İZLEME –
endüstriyel 
bölge örneği



İZLEME – endüstriyel bölge örneği

Hava İğne yapraklı ağaçlardan örnek



Şekil: Odabasi v.d., 2015

E
ndüstriyel tesis sayısıTo
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PCBlerin üretildiği yıllar



KOKlar – ağaç gövde ve çam iğnelerinde 
izleme sonuçları



İZLEME – Kirlenmiş Sahalar

• AB izleme ve kirlilik modelleme çalışmaları gösteriyor ki: 
� Yalnızca endüstriyel kaynakların hesaba katılması yeterli değil

� Kirlenmiş sahalardan oluşan emisyonlar da çok önemli

� Kirlenmemiş, belli sınırların altında ancak emisyon olarak önemli 
olabilenleri var



İZLEME – Sürekli ve geniş kapsamlı

• Envanter aşaması gibi, süregelen bir aktivite olarak 
görülmelidir

• Halihazırdaki durumu bilinmezse, sorunlar tespit edilemez

• İzleme çalışmaları bu önemli bilgiyi sağlar
• Yalnızca endüstriyel tesislerin veya şüpheli kirlenmiş sahaların 

yakınında değil,

• Yalnızca her tür insan aktivitesinden uzakta kırsal bölgelerde değil,

• Yalnızca kentlerde değil

• Tümünde

• ve biyolojik matrislerde (anne sütü, bitki, balık, vb.)



İZLEME – Sürekli ve geniş kapsamlı

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/db/kok/editordosya/UNEP-POPS-GUID-2013-Izleme-Tr.pdf 



BAT / BEP

• IPPC Projeleri ile BAT/BEP pilot çalışmaları 
gerçekleştirildi. Uyum çalışmaları devam ediyor. 

• GEF-5 FSP kapsamında KOK salımlarının azaltılmasına
yönelik bir bileşen yer almaktadır. 

• İstenmeden ortaya çıkan PCBlerin engellenmesine 
yönelik demir-çelik/ hurda sanayi/metalürji için 
yapılabilecekler üzerinde çalışmalar başlatılmakta. 

• Stockholm Sözleşmesi’nin buna yönelik detaylı teknik 
kılavuzları bulunmakta.  



BAT/BEP



ÖRNEK - Fas

• Gayri-resmi/yasadışı yollardan PCB içeren ekipmanlar  
ele alınmaktadır: 
• PCB içeren ekipmanların gayri-resmi sektörlerde geridönüşümü ile 

yeniden kullanımının yapıldığının bulunduğu belirtilmektedir. 

• Metal parçaların, büyük olasılıkla herhangi bir ön arındırma işlemi 
yapılmadan hurda metal olarak satılırken, 

• PCB içeren yağların ise evsel yakma uygulamalarında kullanılırken 
bulunduğu rapor edilmiştir. 

• Gayri-resmi sektörde PCB ile kirlenmiş ekipmanların sökülmesi 
sıklıkla kaynak işleriyle birlikte yapıldığından dolayı 
poliklorludibenzodioksin ve poliklorludibenzofuran PCDF salınımı 
riski de oldukça yüksektir. 



ÖRNEK - Fas
Çözüm önerileri: 
1. PCBli trafoların metal aksamlarından PCBlerin drenajından 

sonra sökülmesi ve arındırılması için bir tesis kurulması. Bu 
tesiste, saf PCB trafolardan ve yalıtkan kağıt ya da ahşap 
gibi poroz malzemelerden boşaltılan saf PCB’nin bertaraf 
amacıyla yurtdışına gönderilmesi.

2. PCBlerle kirlenmiş mineral yağının temizlenmesi için 
klorsuzlaştırma işletmesinin kurulması. Bu işletmenin sabit 
veya mobil olacak şekilde yapılabileceği, halihazırda 
kullanımda olan PCB ile kirlenmiş mineral yağlarını 
temizlemek için kullanılabileceği gibi artık PCB ile kirlenmiş 
trafoların metalik aksamlarını temizlemek için kullanılan 
mineral yağların da dekontaminasyonu amacıyla 
kullanılabileceği belirlenmiştir. 



ÖRNEK - Fas

Çözüm önerileri: 

• Atığın yalnızca küçük bir bölümünü PCBler teşkil ettiğinde 
en çevreci çözüm, yakmanın yapacağı gibi bütün matrisi 
yok etmek yerine seçici olarak matris içindeki PCBleri
yoketmek olarak sunulmaktadır. 

• Bu yaklaşımın, yalnızca oluşacak karbondioksit miktarını 
düşürmekle kalmayacağı, aynı zamanda trafo mineral 
yağı, bakır, çelik gibi değerli malzemenin da kazanımına 
ve geri dönüşümüne olanak sağlayacağı vurgulanmıştır.



EKSİKLER
• Sürdürülebilir envanter çalışmaları

• Stoklar, atıklar, emisyonlar, kirlenmiş sahalar, potansiyel maruziyet

• Kapsamlı ve süregelen izleme çalışmaları
• Denetim mekanizması

• Ekipmanların kontrolü?
• Söküm için gelen gemiler
• Hurda olarak teslim alınan/el değiştiren her tür elektrikli ekipman (trafo

olmak zorunda değil)
• Bertaraf amacıyla ithalat?

• Değerlendirme mekanizması
• Teknik altyapı
• İnsan kaynakları

• Sanayi, üniversiteler/araştırma kurumları, halkın katılımı arttırılmalı



GELECEK İÇİN…

• Türkiye’de anne sütünde 5 farklı ilde (Ankara, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Afyon, Antalya) yapılan çalışmalarda en 
yüksek dioksin ve PCB içeriği Antalya’daki annelerin 
sütlerinde bulunmuştur (Çok v.d., 2009)

• Genel olarak seviyeler PCBleri üreten ülkelerdeki kadar 
yüksek olmasa da yakındır

• Temel kaynak: gıdalar

• Neden Antalya? – Seralarda yasa dışı olarak (uygunsuz 
koşullarda) PCB içeren atık yağların yakılması? 
• Anne sütündeki yüksek dioksin ve PCB derişimlerini açıklıyor 

olabilir mi?



GELECEK İÇİN…

• Yasal mevzuat PCBlerin yönetiminin önemi bir unsuru

• Yaptırımlar ve cezalar envanter oluşturulmasında yeterli 
olmuyor 
• Türkiye

• Dünya (Avrupa Birliği, Kanada, gelişmekte olan ülkeler gibi)

• Ceza ve bunları kompanse etmek üzere mekanizmaların 
birlikte oluşturulması gerekmekte

• Envantere kayıt beraberinde bertaraf yükümlülüğünü 
getirmekte

• Ülkede ticari ve yaygın olarak işletmede olan arındırma ve 
bertaraf alternatiflerinin olmaması PCBli ekipmanların 
bertaraf edilememesinin en önemli sebebi (Kanada, 1995)



GELECEK İÇİN…
• PCBli ekipman sahiplerini ellerindeki ekipmanları bertaraf 

etmeye yönlendirmede: 
• Geri kazanım ve bertaraf için tutarlı ve kapsamlı teknik usul ve 

esasların belirlenmesi ve bunların dokümante edilerek tüm ilgili 
taraflarca bilinmesinin sağlanması gerekmektedir.

• PCBlerin çok farklı şekillerde bulunduruluyor olabilmesi: 
• Kapalı: 

• Çok yüksek derişimde PCBli trafolarda (askarel trafolar vd.)
• Kontamine olmuş mineral yağ içeren göreceli daha düşük derişimde PCBler

içeren trafolarda 
• Çeşitli boyut ve ağırlıktaki kapasitörlerde (buzdolabı, ışık balastları vd.)

• Yarı – kapalı: 
• Vakum pompaları, elektrik kabloları vd.

• Açık: 
• PCBler içeren yağlar, plastikleştiriciler, vd.

farklı yönetim stratejilerini de gerektirmektedir. 



GELECEK İÇİN…

• Teknik usullere örnekler olarak (Kanada, 1995): 

1. Kontamine olmuş mineral yağ içeren trafoların 
arındırma sonrası yeniden kullanımına olanak sağlamak 
amacıyla: 

� Yeniden dolum veya işletme sırasında kimyasal arındırma işlemi

� Zaman kriteri: 90-gün  (arındırma sonrasında trafo 90 gün çalıştırılır 
ve yağ derişimine bakılır)

� PCB derişim kriteri: < 50 mg/kg

� Yüzey kontaminasyon kriteri kullanılabilir



GELECEK İÇİN…

• Teknik usullere örnekler olarak (Avustralya): 
� Ör: Avustralya, pürüzsüz katı yüzeylerdeki PCB kalıntısının 

1mg/1m2’den daha az olması koşuluyla yeniden kullanılabilir 
ya da geri dönüştürülebilir olduğunu belirtmektedir 

� Teknik usullere örnekler olarak (ABD): 
• Kısıtlamasız kullanım için: Standart silme testine göre 10 

µg/100 cm2 den daha az PCB derişimine sahip olmalı, 
örnekleme sayısı ile şekli diğer şartnamelere bağlıdır.

• Dökümcüde bertarafı için: Standart silme testiyle 100 µg/100 
cm2 den daha az PCB derişimine sahip olmalı



GELECEK İÇİN…
1. Kullanımına devam edilmesi istenen PCBli trafoların 

arındırılma teknolojileri: 
� Mobil kimyasal arındırma teknolojileri
� Sıcak retrofil (yıkama)
� Soğuk retrofil (yıkama)
(Yöntemler, 90-gün ve 50 mg/kg testini geçme başarısına göre 
sıralıdır)

2. Atık PCBli trafolar için arındırma teknolojileri: 
� Parçalarına ayırılmış trafoların çözücü ile arındırılması 
� Isıtma/yakma ile PCBler uçucu hale getirilerek devamında PCBlerin

bertarafı/parçalanması

Lisanslı arındırma/bertaraf firmalarının sayısının – ancak 
uygun teknik özellikleri sağladıklarının net olarak 
belirlenmesinden sonra- arttırılması faydalı olacaktır 



GELECEK İÇİN…

� Sorunların ulusal olarak değerlendirilerek Türkiye’ye 
uygun – ancak uluslararası standartlarda – çözümlerin 
oluşturulması gerekiyor. 

Stoklar Atıklar

Kullanımdaki 
ekipmanlar

Kirlenmiş 
sahalar



GELECEK İÇİN - PCBlerin Bertarafı

�PCBlerin geniş çaplı uygulamalarda kullanılmış olmaları, 

envanter çalışmalarını zorlaştırmaktadır.

�Ne yapmalı?

�Öncelikler sırası oluşturulmalı 

�Yüksek miktarda PCB içeren kullanımlara yönelmeli

�PCBlerin bertarafında yol katetmiş ülkelerin tecrübelerinden 

faydalanmalı

�Sistem yerleştirildiğinde tüm PCB içeren ekipmanlar bertaraf 

edilmeli ve kirlenmiş sahalar belirlenerek iyileştirilmeli



GELECEK İÇİN…

• Envanter çalışmalarına katılımı teşvik etmek amacıyla?

• Örnek: Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu
Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden
Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Daı̇r
Yönetmelik



GELECEK İÇİN…

� Kurum ve kuruluşlar arasında süregelen bir 
Koordinasyon Komitesi kurulması ve alt çalışma grupları 
ile PCBler ve tüm KOKlar ile ilgili 
envanter/izleme/raporlama v.d. konularda aktiviteler 
yürütmesi

İzleme BAT/BEP Raporlama

Envanter
Etkinlik

değerlendirmesi



GELECEK İÇİN…

• Ekipmanların arındırılması/bertarafı ihale usulüyle 
yapılmakta

• Cezai yaptırımların net olarak ihaleyi alan firmalar için 
önceden belirlenmesi gerekiyor

• Aksi takdirde çok daha büyük problemler

• UUP ve eylem planlarında buna yer verilebilir mi? Ne 
şekilde entegre edilebilir?



GELECEK İÇİN…

• Gıdalarda kalıntıların kontrolü

• Kaynak: Yasaklı olmayan pestisitlerin formülasyonlarında
dioksin benzeri PCBler bulunabiliyor. 

• Safsızlıkların yasal kontrolü/denetlenmesi gerekiyor.  

• Kullanıcıların (tarım sektörü) farklındalığının arttırılması 
gerekiyor.



Başlangıç:

Çevresel yükün

önlenmesi ve

azaltılması

Kaynağa yönelik

önlemler

Sınır değerler

Kaynağa yönelik

politika

Başlangıç:

Yan etkilerin

önlenmesi

Etkiye yönelik politika

Etkiye yönelik önlemler

Çevresel Kalite 

Standartları

Çevre Politikaları: Kaynakların ve Etkilerin En 
Aza İndirilmesi



GELECEK İÇİN…

• Stockholm Sekreteryası Raporlama aracının kullanılması 

• Yalnızca yasal zorunluluk olarak düşünülmemeli

• Sorunlar (ekonomik, kurumsal, diğer?) Sekreterya’ya
zamanında ve doğru kapsamda iletilirse, üst düzeyde, 
tüm ülkelere yardımcı olabilecek mekanizmaların 
oluşturulması sağlanabilir. 



PRTR – Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı

• Stockholm Sözleşmesi Madde 10 (5) 

Taraf ülkelerin Ek-A, B ve C’de listelenen kimyasal
maddelerin yıllık salıverilme veya bertaraf miktar tahminleri
hakkında bilgi toplama ve yayımı için, kirletici salım ve
taşıma kaydı gibi mekanizmalar geliştirme konularında
olumlu yaklaşımlarda bulunacaktır. 

• EU PRTR Directive (166/2006) 

• E-PRTR/PRTR sistemi ile işletmelerden kaynaklanan
emisyonların kaydı ve raporlanmasını sağlanmaktadır. 

• Kirletici emisyon miktarları ve kaynaklar hakkında halka
açık bilgi, kontrol mekanizmalarını oluşturmak ve halkın
da katılımını sağlamada çok önemlidir. 



PAYDAŞLARIN SÜRECE KATILIMI

• NEDEN? 

• Bilginin yaygınlaştırılması için

• Mali destek için olanaklar oluşturulabilmesi için 

• Geniş çaplı halkın görüşünün alınabilmesi için

• Yapılması planlanan işler için destek sağlanabilmesi

Kamu

Özel
sektörHalk
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