POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU
TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA
YÖNETMELİK
PCB’lerin Yö eti i ve Mevzuat ile İlgili Eğiti
3- Kası
A kara

Progra ı,

PCB’ler (Poliklorlu
Bifeniller) en çok
trafo ve
kapasitörlerde
yalıtı a açlı
olarak kulla ıl ış
organik
ileşiklerdir.
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PCB MEV)UATININ GELİŞİMİ
BASEL SÖ)LEŞMESİ
 Türkiye, 1994 yılı da Basel

“özleş esi e taraf ol uştur.
 Tehlikeli atıkları taşı ası a
ilişki ilk önlemler bundan
sonra aşla ıştır.
 PCB içeren atıkları sı ırötesi
taşı ı ı Basel “özleş esi
Notifikasyonu prosedürü ile
yapıl aktadır.
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PCB MEV)UATININ GELİŞİMİ
STOCKHOLM SÖ)LEŞMESİ
 UNEP tarafı da 2001 yılı da kabul

edilen, 2004’te yürürlüğe giren
Stockholm Sözleş esi’ de PCB’ler
kulla ı ı tamamen yasaklanan ve
ertarafı zorunlu olan kimyasallar
grubunda yer al aktadır.

 Türkiye, “özleş eyi 2001’de i zala ış, 12.01.2010 tarihinde ise

resmen taraf ol uştur ve yükümlülükleri aşlatıl ıştır.
 Türkiye, 2025 yılı a kadar PCB’li ekip a ları kulla ayı ırak ak
ve 2028 yılı a kadar söz konusu atıkları bertaraf etmekle
yükümlüdür.
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PCB VE PCT’LERİN KONTROLÜ
HAKKINDA YÖNETMELİK

AB Müktese atı a uyu süre i de
PCB ve PCT’leri ertarafı a ilişki
. .
tarih ve 96/59/EC
sayılı Avrupa Ko isyo Direktifi nin uyumlaştırıl ası ile hazırla ış,
27.12.2007 tarihli ve
sayılı Res i Gazete’de yayı la ıştır.

YÖNETMELİĞİN AMACI
Kulla ıl ış PCB ve PCB içere
adde ve
ekip a ları çevre ve i sa sağlığı a
zarar ver eye ek şekilde ta a e
ortada kaldırıl ası ı sağla aktır.
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PCB VE PCT’LERİN KONTROLÜ
HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
Kulla ıl ış PCB ve PCB içere

adde ve ekip a ları

 E va teri i Hazırla





ası
Geçi i Depola ası, Taşı ası, Arı dırıl ası, Bertaraf Edil esi
İthalat ve ihra atı a ilişki sı ırla alar
Alı a ak ö le ler
Yapıla ak de eti ler, Ta i olu a ak hukuki ve ezai
sorumluluklar
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TANIMLAR
 PCB: - Poliklorlu bifeniller (PCB),

- Poliklorlu terfeniller (PCT),
- Monometil-tetra-kloro-difenil metan, monometil-dikloro-difenil
metan veya monometil-dibromo-difenil metan,
-50 pp ’de daha fazla miktarda; poliklorlu bifenil (PCB), poliklorlu
terfenil (PCT), monometil-tetra-kloro-difenil metan, monometil-diklorodifenil metan veya monometil-dibromo-difenil eta içere karışı
 PCB içeren ekipman: He üz arı dır a işle i e ta i tutul a ış PCB
içere veya ö ede içer iş ve Ek- ’te elirtile her türlü ekip a ile aksi
ispatla adıkça PCB içer e ihti ali ulu a ekip a
 Kulla ıl ış PCB: Atık hâli e dö üş üş her türlü PCB
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TANIMLAR

 Arı dır a: PCB ile kirle

iş sıvı, ekip a ve her türlü
alze e i güve li koşullar altı da ye ide kulla ıl ası ı,
geri dö üşü ü ü ya da ertarafı ı ü kü kıla tü
işle ler ile PCB’li ekip a lardaki sıvıları , PCB içer eye
uygu sıvılarla değiştiril esi
 Bertaraf: D

Biyolojik işle ler , D Fiziksel-Kimyasal
işle ler , D
Karada Yak a , D
“ürekli depola a ve D
Atığı üretildiği ala içi de diğer ertaraf işle leri e ta i
tutulu aya kadar geçi i depola ası ertaraf
yö te leri de ir veya ir kaçı ile PCB’leri zararsız hâle
getiril esi işle leri
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YÖNETMELİĞİN GENEL İLKELERİ
Kulla ıl ış PCB ve PCB içere

adde ve ekip a ları eli de
ulu dura lar, çevre ve i sa sağlığı ı koru ası içi her türlü
önlemi almakla yükümlüdür.

Kulla ıl ış PCB, PCB ve PCB içere ekip a ithalatı yasaktır.

Bu ları ihra at işle leri de, Atık Yö eti i Yö et eliği hükü leri
uygula ır.
PCB’leri üreti i ve ithalatı yasaktır. Ancak, bilimsel deneyler,

laboratuvar analiz ve ölçmelerinde referans standart olarak
kulla ı ları u yasakla a dışı dadır.
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YÖNETMELİĞİN GENEL İLKELERİ
Envantere tabi (Toplamda 5 Litreden fazla) PCB içeren madde ve

ekip a ları
yılı so u a kadar arı dırıl ası veya ertarafı
zorunludur.
Ye ide kulla ak a a ıyla herha gi ir addede PCB’ i
tekrar elde edil esi yasaktır.
Envantere tabi olmayan (Toplamda 5 Litreden az) PCB içeren
ekip a lar ya da diğer ekip a lardaki PCB’li parçalar çevre lisa slı
tehlikeli atık ertaraf tesisleri de ertaraf edilir.
PCB’leri ge ilerde yakılarak ertaraf edil esi D
yasaktır.
İzolasyo sıvıları azal ış ola trafoları tekrar PCB’li izolasyon
addeleriyle doldurul ası yasaktır.
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YÖNETMELİĞİN GENEL İLKELERİ
 Ek- ’te listele e ve PCB içere ile

adde ve ekip a ları
üreti ileri, ürü ilgisi açıkla aları da "PCB içer ez" i aresi e yer
vermekle yükümlüdür.
 PCB içere tra sfor atörleri iyi çalış a düze i de ve sızdır az
ol ası koşuluyla, arı dırılı aya, servis dışı a alı ı aya ve/veya
bertaraf edilinceye kadar akı ları a devam edilebilir. Ancak, iç
aksa ı hasar gör üş PCB’li transformatörlerin o arı ı yapıla az,
u ları doğruda ertarafı sağla ır.
 PCB’leri yö eti i de kay akla a her türlü çevresel zararı
gideril esi içi yapıla har a alar "kirlete öder" pre si i e göre
kirliliğe ede ola gerçek veya tüzel kişiler tarafı da karşıla ır.
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YÖNETMELİK KAPSAMINDA
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Yönetmelik





Baka lık,
İl Müdürlükleri,
PCB’leri elinde bulunduranlar,
Arı dır a yapa veya ertaraf ede

taraflara sorumluluk yüklemektedir.
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BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ
 Bu Yö et eliği uygula

ası a yö elik ye i siste ve
tek olojileri uygula ası da ulusal ve uluslararası iş irliği
ve koordi asyo u sağla akla,
 PCB e va teri i oluşturarak, kayıt altı a alı a kulla ıl ış
PCB ve PCB içere
adde ve ekip a lardaki değişi leri
takip etmek ve envanter bilgilerini güncellemekle,
 İlgili kuruluşlarla uta akat hâli de kulla ıl ış PCB ve PCB
içere
adde ve ekip a ları
yılı so u a kadar
arı dırıl ası veya ertarafı ı sağla ası içi gerekli
azalt a pla ve progra ları ı yap akla,
 Arı dır a ve/veya bertaraf konulu çevre lisa sı vermekle,
görevli ve yetkilidir.
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İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
 Kulla ıl ış PCB, PCB içere





adde ve ekip a ları eli de
ulu dura ları tespit et ek, u ları PCB E va ter For uyla
(Ek- Baka lığa ildiril esi i sağla akla,
Kulla ıl ış PCB, PCB içere
adde ve ekip a ları eli de
ulu dura ları etiketle e yap aları ı sağla akla,
Taşı a lisa sı ver ekle,
Geçi i depola a ala ları ı kurul ası ı te i et ekle ve u
ala ları ko trol altı da tut akla,
Çevre lisa sı al ış tesisleri denetlemekle,
görevli ve yetkilidir.
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PCB’LERİ ELİNDE BULUNDURANLARIN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
 Baka lığa ildiri de ulu akla ve Baka lıkta e va ter kayıt
u arası al akla,
 Arı dır a ve/veya ertaraf işle i de so ra e va ter ilgileri deki
değişiklikleri PCB E va ter For uyla Ek- Baka lığa ildir ekle,
 PCB a alizleri i yaptır akla,
 Etiketle e yap akla veya yaptır akla,
 Geçi i depola a ala ları ı yö et ekle,
 Taşı a yap akla,
 PCB’li ortamlarda gerekli önlemleri almakla,
 Arı dır a ve/veya ertaraf işle leri i yap akla veya yaptır akla,
yükümlüdür.
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ARINDIRMA YAPAN VE BERTARAF EDENİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
 Baka lıkta çevre lisa sı almakla,
 ISO 14001 veya eşdeğeri Çevre Yönetim Sistemini, çevre lisa sı
alı dıkta sonra bir yıl içinde kurmakla ve bunu Baka lığa
belgelemekle,
 PCB analizlerini yapmakla,
 PCB’li ortamlarda gerekli önlemleri almakla,
 Lisa slı araçlarla taşı a yap akla,
 Arı dır a işle leri so u u ortaya çıka atıkları ertaraf ettir ekle,
 Arı dırıla veya ertaraf edile
adde ve ekip a lar hususu da
düze li olarak Baka lığa ilgi ver ekle,
yükümlüdür.
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PCB’LERİN ANALİ)İ

Ekipman ve izolasyon sıvıları içindeki PCB içeriği i ön tespiti
test kitleri ile yapıla ilir.
Ön tespit sonucunun 50 ppm ve üzerinde ulu ası
durumunda ise kantitatif analiz yapılır.

Kantitatif Analiz Metotları
 izolasyon sıvıları da TS EN 61619,
 petrol ürünleri ve atık yağlarda ise

TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ve TS EN 12766-3’e
göre akredite ol uş veya Baka lıkça yetkile diril iş olan
laboratuvarlarda yapılır.
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ETİKETLEME
DİKKAT!
PCB
TEHLİKESİ VAR

Ek-1 (B)- DIŞ MEKAN ETİKETİ

Ek-1 (A)- KULLANILMIŞ PCB VE PCB
İÇEREN MADDE VE EKİPMAN ETİKETİ
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ARINDIRILMIŞ PCB’Lİ
EKİMANLARIN ETİKETLENMESİ
Arındırılmış PCB’li Ekipman
1) Cihazda bulunan PCB’li sıvı,
isimli sıvıyla,
tarihinde,
firması/kuruluşu tarafından değiştirilmiştir.

a)
b)
c)

2) PCB derişimi,
a)
b)

Eski sıvıda
*Yeni sıvıda

ppm
ppm olarak ölçülmüştür.

 PCB içeren ekipmanlar her arı dır a işle i de

sonra Ek- ’deki arı dırıl ış ekipman etiketiyle
etiketlenir.

19

ENVANTER HAZIRLAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5 dm3 (L) ve daha fazla 50 pp ’de yüksek
konsantrasyonda PCB içeren madde ve
ekip a ları elinde bulunduranlar,
u ları,
Baka lık PCB envanterine kayıt ettirmekle
yükümlüdür.
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PCB ENVANTER FORMU- EK-3

(1/3)

PCB ENVANTER FORMU

Unvan ve Sektör

Çevre Sorumlusu
ve e-posta adresi

Adres

Vergi No.

Tel. ve Faks. No.

TABLO 1- ENVANTER KAYIT BİLGİLERİ

Sıra
No.

Ekipman veya
Madde Kodu

PCB

Tesis
İçindeki Yeri
Hacmi (L)

Planlanan
İşlem

Atık
Kodu

“Envanter
Kayıt No.”

Derişimi (ppm)
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PCB ENVANTER FORMU- EK-3

(2/3)

TABLO 1A- “E29” EKİPMAN BİLGİLERİ – (TRAFOLAR)
Sıra
No.

Kullanım
Durumu

Üretim
Tarihi

Soğutma
Şekli

İzolasyon Sıvısı

Ekipman Ağırlığının
İzolasyon Sıvısına Oranı

TABLO 1B- “E18” EKİPMAN BİLGİLERİ– (KAPASİTÖRLER)
Sıra
No.

Kullanım
Durumu

Üretim
Tarihi

Üretildiği Ülke ve
Üretici Firma

Modeli

Tipi

Çalışma
Gerilimi ve Frekansı
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PCB ENVANTER FORMU- EK-3

(3/3)

TABLO 2- GEÇİCİ DEPOLAMA BİLGİLERİ
Envanter Kayıt No.

Geçici Depolama Tarihi

Geçici Depolama Yeri

TABLO 3- ARINDIRMA BİLGİLERİ

Envanter
Kayıt
No.

Arındırma
Yapan
Kuruluşun
Lisans
No.

Arındırma
Tarihi

Eski
Derişim
(ppm)

Arındırıldıktan
Sonraki
Derişim (ppm)

Kullanım
Durumu

UATF Arındırmaya
Gidiş ve Dönüş
Seri No.’ları

TABLO 4- BERTARAF BİLGİLERİ
Envanter
Kayıt
No.

Bertaraf İşlemini
Yapan Kuruluşun
Lisans No.

Bertaraf İşlemi

Bertarafın Tamamlandığı
Tarih

UATF
Bertarafa Gidiş
No.
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TAŞIMA

 Kulla ıl ış PCB ve PCB içere







adde ve ekip a ları
taşı ası da Atıkları Karayolu da Taşı ası a İlişki
Te liğ’in (R.G. 20/03/2015-29301) hükümleri uygula ır.
Taşı a es ası da PCB ile kirle iş her türlü alze eye
tehlikeli atık ua elesi yapılır ve ertarafı sağla ır.
Zorunlu bir durum yoksa ekipmanlardaki sıvı kısı
oşaltıl ada taşı a yapılır.
Zorunlu durumlarda oşaltıla sıvılar çarpma ve darbelere
karşı ö le al ak a a ıyla palet üzeri e yerleştiril iş
konteynerlerle taşı ır.
Araçları kapalı kasa ol ası ve PCB’leri temizlenmesi için
ihtiyaç duyulan araç, gereç ve ki yasalı araçta
ulu durul ası gerekir.
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GEÇİCİ DEPOLAMA
(1) Hiz et dışı a alı a
adde ve ekip a
ze i geçiri sizliği sağla ış, kapalı ve
havala dır a i kâ ı ulu a tesis içi de
elirle iş ala larda geçi i olarak
depolanabilir.
(2) “ızdır a riski ulu a ekip a ları , sıvı
kıs ı oşaltıldıkta so ra geçi i depola ası
yapılır. “ıvıları aktarıldığı konteynerler, Ek’i A ölü ü de ulu a etiket
ör eği e göre işaretle erek e kısa
zamanda ertarafı sağla ır. Geçi i
depola aya alı a ekip a ve addelere
ilişki ilgiler, PCB Envanter Formuyla (Ek-3)
Baka lığa ildirilir.
25

ARINDIRMA
(1) 500 ppm ve üzerinde PCB içeren
transformatörler aşağıdaki koşullara uygu
olarak arı dırılır.

a) Arı dır a ı a a ı, PCB düzeyi i
pp ’i altı a,
eğer ü kü ise pp ’i altı a düşür ektir.
b) PCB içer eye değiştir e sıvıları ı çevre ve i sa
sağlığı açısı da daha az riskli ola ları tra sfor atörlerde
kulla ılır.
c) Tra sfor atörlerde yapıla ak sıvı değiştir e işle i, ir
defada ta a e arı dır a sağla a ak ve daha so ra
PCB ertarafı gerektir eye ek şekilde yapılır.
ç) Arı dır a yapıldıkta so ra tra sfor atör etiketleri ye i
ilgileri içere ek değiştirilir.
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ARINDIRMA
(2) İzolasyo sıvıları 50 ppm-500 ppm arası da PCB içere
transformatörler, iri i fıkra ı
ve
e tleri e
uygun olarak arı dırılır ya da veri li kulla ı ö ürleri
sonunda bertaraf edilir. Veri li kulla ı
yılı ı
aşa ile ek ola tra sfor atörler içi süre uzatı ı
Baka lıkça değerle dirilir.
(3) Tra sfor atörler dışı daki diğer ekip a lara
uygula a ak arı dır a işle leri, Baka lığı uygu
görüşü alı arak yapılır.
(4) Kâğıt, tahta, karto gi i PCB e i i alze eler hariç,
arı dır a işle i de so ra PCB düzeyi 50 ppm değeri i
altı a düşürüle
etal, porsele , saç levha ve diğer
addeleri geri kaza ı ı yapıla ilir. Bu a ilişki
elgele dir e esasları arı dır a lisa sı kapsa ı da
belirlenir.
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BERTARAF
(1) 50 ppm ve üzerinde PCB içeren sıvı, katı ve macunumsu tüm
maddeler, ekipman ve atıklar çevre lisa slı tesislerde bertaraf
edilir.

(2) PCB içere yağları geri kaza ı ve ertarafı da 30/07/2008
tarihli ve
sayılı Res î Gazete’de yayı la a Atık
Yağları Ko trolü Yö et eliği de elirle e esaslar uygula ır.
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BERTARAF
(3) PCB’ i D

Karada Yak a yö te iyle yakılarak ertaraf
edilmesinde 06/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Res î
Gazete’de yayı la a Atıkları Yakıl ası a İlişki
Yönetmelik’te elirle iş ola tek ik sta dartlara uyul ası
zoru ludur. Yak ayla D
sağla a güve li ertaraf
sta dartları ı ve ev ut e iyi tek olojileri gereklilikleri i
yeri e getiril esi koşuluyla, PCB’leri ertarafı için biyolojik
veya fiziksel/ki yasal işle ler gi i, yak a dışı yö te ler de
uygulanabilir.
(4) Bertaraf tesislerinin kapatıl ası a ilişki hususlarda
02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Res î Gazete’de yayı la a
Atık Yö eti i Yö et eliği hükümleri uygula ır.
29

PCB’YE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Çalış a orta ı da alı a ak önlemler

(1/3)

a PCB ile iştigal ede perso eli koruyu u giysileri ve solu u
maskelerinin malzeme ve özellikleri için Kişisel Koruyu u Do a ı ları
İşyerleri de Kulla ıl ası Hakkı da Yö et elik hükü leri uygula ır.
Çalışa lar, PCB ulaş ış el iselerle işyeri i terk ede ez. Kulla ı
süresi dolan iş el iseleri e tehlikeli atık ua elesi uygula ır.
c) Bu ortamlarda yiyecek bulundurmak, yemek yemek, sigara içmek
yasaktır. Bu lar içi tesis içi de uygu yerler oluşturulur.
ç Çalışa lar, orta dışı a çıkarke vü ut te izlikleri i ö e sa u lu su
ile so ra ol su ile durula a yaparak gerçekleştirir.
d Kapalı çalış a orta ı ve depolar etki ir içi de havala dırılır.
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PCB’YE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Çalış a orta ı da alı a ak önlemler

(2/3)

e Çalış a orta ı ve depolarda, kulla ıl ış PCB içere kapları ve
ekip a ları kapak ve va a gi i PCB çıkış oktaları kapalı tutulur.
f Kulla ıl ış PCB ve PCB içere ekip a ve addeler oya, plastik,
tahta, çözü ü, kâğıt gi i ya ı ı, ki yasal yükseltge ve i dirge
addelerle ay ı yerde ulu durul az ve depola az.
g Tü ekip a , e azı da haftada ir kez göz ile ko trol edilir. “ıvı
kaçağı ı olup ol adığı a akılır. Ko trol so uçları, za a ı ve gözle ler
kontrol defterine kaydedilir.
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PCB’YE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Çalış a orta ı da alı a ak önlemler
ğ PCB ulu a yerlerde kapılar ve dış
işaretle ir.

eka lar Ek- ’i

(3/3)
B

e di e göre

DİKKAT !
PCB
TEHLİKESİ VAR

h İşlet e sahası a giriş ve çıkışlar ko trol altı da tutulur.
ı Perso eli , kulla ıl ış PCB ve PCB içere
addeler ve ekip a larla
işle ko usu da yeterli ilgiye sahip ol ası ve u a açla hiz et içi
eğiti lere katıl ası sağla ır.
i Her türlü riski ö le esi içi "A il Duru Pla ı" hazırla ır.
j Bakı ve kaza duru ları da ede ler, so uçlar ve ted irler arıza
akı defteri e kayıt edilir.
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PCB’YE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Sızı tı ve Kirle

elerde Alı a ak Ö le ler

a “ızı tıya se ep ola arıza giderilir.
PCB ile kirle iş ölgeler saat içi de te izle ir.
Kirle e ölgeler iki aşa alı olarak te izle ir. İlk aşa ada ka a te izlik,
emici (absorbent addelerle yapılır. Bu u taki e yıka a ve durula a
işle leri gerçekleştirilir. Te izle e so rası da ze i de ve orta havası da
PCB tayi leri yapılır.
ç İşle ta a la ı aya kadar i sa ve çevreye ulaş ası ı ö le ek a a ıyla
döküle PCB uygu yö te lerle topla ır ve topla a PCB ve te izle e işle i
sırası da kulla ıla
alze elere tehlikeli atık ua elesi uygula ır.
d Tesis içi de eyda a gele ile ek dökü tü ve sızı tıları ö le ek a a ıyla
yeterli miktarda emici malzeme (absorbent) bulundurulur ve bu malzemeler
tesis içi de uygu oktalarda kolaylıkla kulla ı sağla a ak şekilde depola ır.
Kulla ıl ış e i i alze elere tehlikeli atık ua elesi uygula ır.
33

PCB’YE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Ya gı a Karşı Alı a ak Ö le ler

/

a İşlet e sahası da etki ya gı sö dür e, havala dır a ve parato er
do a ı ları ulu durulur.
PCB içere ekip a ları ve depola a sahaları ı yakı ı da ya gı
sö dür e teçhizatı ve parato er do a ı ları ulu durulur.
Ya gı sö dür e siste i elirli aralıklarla test edilir ve ko trol defteri e
işle ir.
ç Ya gı a ı da yetkili aka lara a ı da ilgi ulaştırıl ası içi ir
perso el ö ede görevle dirilir. Bu a ilişki duyuru işlet eye yapılır
d Tesiste, ya gı a karşı köpüklü ya gı sö dür e ve sulu ta k soğut a
siste leri ulu durulur. Görevli perso el, ya gı la ilgili hiz et içi eğiti e
ta i tutularak, u tür ya gı larda oluşa ile ek gazları ve diğer atıkları
riskleri konusunda bilgilendirilir.
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e Ya gı sö dür e ekipleri, aske ve koruyu u giysi kulla ır.
f Ya gı ala ı da PCB’ i ve özellikle de ta a ıyla ya a ış addeleri
çevre suları a karış ası ı e gelleyi i ö le ler alı ır. Do a ı ı etrafı da
ulu a tü yer dre ajları loke edilir. Ya gı sö dür e ve te izle e
sırası da kulla ıla sular ko trol altı a alı arak u sulara tehlikeli atık
ua elesi uygula ır.
g Ya gı sö dürüldükte so ra o ölge i etrafı çevrilerek giriş çıkışlar
ko trol altı da tutulur ve is ulaş ış her şey koruyu u giysiler, ya gı
söndürme sistemi ve benzerleri) geçici depoda veya güvenli bir odada
uhafaza altı a alı arak tehlikeli atık ua elesi uygula ır.
ğ Kapalı orta larda ya gı çık ası duru u da, ya gı sö dür e
işle i de so ra yeterli şekilde havala dır a sağla ır.
h Herha gi ir ya gı duru u da itfaiye ve yerel yö eti ler ilgile dirilir.
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Mevzuat Adı
1

Atık Yö eti i Yö et eliği

02.04.2015

2

Atıkları Yakıl ası a İlişki Yö et elik

06.10.2010

3

Atıkları Düze li Depola

26.03.2010

4

Atık Yağları Ko trolü Yö et eliği

5

)ararlı Madde ve Karışı ları Kısıtla
Hakkı da Yö et elik

6

Ö rü ü Ta a la ış Araçları Ko trolü Hakkı da
Yönetmelik

30.12.2009

7

Atık Elektrikli ve Elektro ik Eşyaları Ko trolü Yö et eliği

22.05.2012

8

Toprak Kirliliği i Ko trolü ve Noktasal Kay aklı Kirle
Sahalara Dair Yönetmelik

08.06.2010

9

Sa ayi Kay aklı Hava Kirliliği i Ko trolü Yö et eliği

ası a Dair Yö et elik

30.07.2008
ası ve Yasakla

ası

iş

26.12.2008

03.07.2009
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10 Evsel ve Ke tsel Arıt a Ça urları ı Toprakta Kulla ıl ası a
Dair Yönetmelik
11 Maddeleri ve Karışı ları Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve
Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak
Test Yö te leri Hakkı da Yö et elik
12 Maddeleri ve Karışı ları Sı ıfla dırıl ası, Etiketle esi ve
A alajla ası Hakkı da Yö et elik
adde
13 Atıkta Türetil iş Yakıt, Ek Yakıt ve Alter atif Ha
Te liği
14 Yerüstü Su Kalitesi Yö et eliği
15 Türk Gıda Kodeksi Bulaşa lar Yö et eliği

Resmi Gazete
Tarihi
03.08.2010

11.12.2013

11.12.2013
20.06.2014
30.11.2012
29.12.2011
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Çevre Yö eti i Ge el Müdürlüğü
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