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Projenin Konusu

Endüstriyel Emsiyonlar Direktifi (EED-2010/75/EU) Bölüm 1, 2 ve 5 kapsamında

yer alan otomotiv üretim tesislerinin mevcutta söz konusu Direktif gereklilikleri

ile uyum durumunun belirlenmesi, ilgili Direktifin iç mevzuata aktarılması

sonrasında otomotiv üretim tesislerinin uyumu için gereken teknik, kurumsal ve

idari altyapısının oluşturulması
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Proje Faaliyet / Zaman Çizelgesi

	

Faaliyetler/Aylar	 1.	 2.	 3.	 4.	 5.		 6.		 7.	 8.	 9.	 10.	 11.	 12.	 13.	 14.	
1.	Açılış	Toplantısı	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.	Başlangıç	Raporu	Hazırlama	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.	 Sektörel	 MET	 Kontrol	 Listesi	
Hazırlama	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4.	 Otomotiv	 tesisleri	 Envanteri	
hazırlanması	

x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5.1	Saha	ziyaretleri	plan	hazırlığı		 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5.2	Saha	ziyaretleri	gerçekleştirme	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	
6.	 	 Otomotiv	 Sektörü-	 Entegre	
Çevre	 İzni	 Koşullarına	 Uyumuna	
ilişkin	 Mevcut	 Durum	 ve	
Gereksinimler	Raporu	Hazırlığı	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 	
	

	

7.		Solvent	Yönetim	Planı	Kılavuzu	
Hazırlığı	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	

8.	Eğitim	Programı	Düzenlenmesi	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 	 	 	
9.	 MET	 Referans	 Dokümanının	
(BREF)	Güncelleme	Çalışılmaları	ve	
Ulusal	 MET	 Sektör	 Kılavuzu’nun	
Hazırlanması	 ve	 toplantılar	
düzenlenmesi	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	

10.	 Otomotiv	 Sektörü	 Maliyet	
Analizi	

	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	

11.	Final	Raporu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	
12.	Kapanış	Toplantısı	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	
13.	Makine-Ekipman	Alımı	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

1. Adım:

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Ek-1’de belirtilen eşik sınır değerlere 
(Organik solvent tüketimi kapasitesi 150 kg/saat veya 200 ton/yıl 
üzeri) göre Direktif kapsamına giren tesislerin belirlenmesi,



Saha Ziyaretlerinin Sektörel Dağılımı

1- Otomobil

2- Hafif Ticari

3- Kamyon Kamyonet

4- Otobüs, Minibüs

5- Tarım Makinaları

6- İş Makinaları

7- Savunma Sanayi

8- Yan Sanayi (Tampon Üretimi)



Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

2. Adım: 

Organik solventlerin kullanımı ile yapılan yüzey işlemleri ile ilgili
başlıca çevresel konuların ve kirleticilerin tanımlanması



Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

3. Adım: 

Mevcut tesislerde solvent yönetimi ile ilgili uygulanan tekniklerin
incelenmesi



Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

4. Adım : 

En iyi performans seviyelerinin yakalandığı koşulların incelenmesi;  bu 
tekniklerin uygulanıp uygulanamamasına etki eden teknik, ekonomik 
ve fayda/maliyet gibi ayırt edici faktörlerin incelenmesi, 



Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

5. Adım: 

Otomotiv sektörü için genel anlamda geçerli olan mevcut en iyi 
tekniklerin (BAT) ve ilgili tüketim ve/veya emisyon seviyelerinin tespit 
edilmesi



Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

6. Adım: 

Mevcut En iyi Tekniklere dayalı emisyon seviyeleri ile mevcut
tesislerde ulaşılan seviyeler arasındaki farklılıkların tespit edilmesi



Sektörel MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında ve saha incelemelerinde 
izlenecek yöntem

7. Adım: 

MET’lere dayalı emisyon seviyelerine ulaşmak için kısa vadede
yapılması gereken faaliyetler ile dönüşüm gerektiren yüksek maliyetli
yatırımların belirlenmesi.



Otomotiv sektöründe kullanılan mevcut en iyi teknikler 

Tüm sektörler için geçerli olan genel ya da yaygın teknikler 
(BREF STS 21.1)

Otomotiv sektöründe boya proseslerine özgü teknikler 
(BREF STS 21.6, 21.7, 21.8)

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tesislerin saha incelemesinde 
kullanılacak MET Kontrol Listesinin hazırlanmasında BREF bölümleri 
referans alınmıştır. 

MET Kontrol listesi hazırlanırken proje kapsamında sektörel olarak 
incelenmesi gereken tüm mevcut en iyi teknikler değerlendirilerek 
kontrol listesi oluşturulmuştur.



Tüm sektörler için geçerli olan genel ya da yaygın teknikler 
(BREF STS 21.1)

Çevre Yönetimi Sistemi kurulduğunun ve uygulandığının belirlenmesi,
(EMS) (BAT 12, 13, 14 nolu teknikler)

Planlanmayan salınımların/emisyonlara yönelik risk değerlendirme 
prosesi uygulandığının tespiti, (BAT 15 nolu teknikler)

Kimyasalların ve atıkların uygun depolama teknikleri ile yönetiminin 
yapıldığının tespit edilmesi (BAT 16 nolu teknik)

Tesis inşası ve operasyonel kontrollerinin tanımlandığının ve 
uygulandığının belirlenmesi (BAT 17 nolu teknik)

VOC emisyonlarının ölçülmesi izlenmesi ve solvent yönetim planının 
uygulama düzeyin belirlenmesi (BAT 18, 19, 20 nolu teknikler)



Tüm sektörler için geçerli olan genel ya da yaygın teknikler 
(BREF STS 21.1)

Su tüketiminin en aza indirilmesine yönelik tekniklerin uygulandığının
kontrol edilmesi (BAT 21, 22, 23 nolu teknikler)

Enerji verimliğinin en üst düzeye çıkarılması bu karşın enerji
kayıplarının en aza indirilmesine yönelik yöntem ve faaliyetlerin
uyguluğunun belirlenmesi (BAT 24, 28, 37 nolu teknikler)

Üretimde kullanılacak hammaddelerin çevresel etkisi en az olanların 
kullanımının sağlandığına, toksikolojik özelliklerinin kontrol edildiğine 
ve tüketimlerinin en aza indirildiğine dair kayıtların değerlendirilmesi 
(BAT 25, 26, 27, 28 nolu teknikler)

Uygun temizleme tekniklerinin kullanıldığının kontrol edilmesi (BAT 29, 

30, 31 nolu teknikler)



Tüm sektörler için geçerli olan genel ya da yaygın teknikler 
(BREF STS 21.1)

Daha az tehlikeli olan maddelerin kullanıldığının kontrol edilmesi (BAT 

32, 33, 34, 35, 36 nolu teknikler)

Hava emisyonlarının ve atık gazların uygun teknikler ile kontrolünün 
sağlandığının belirlenmesi (BAT 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 nolu teknikler)

Atıksuların uygun arıtım teknikleri ile bertarafının sağlandığının 
kontrol edilmesi (BAT 44, 45, 46, 47, 48, 49 nolu teknikler)

Geri kazanım ve atık yönetiminin uygulandığının kontrol edilmesi (BAT 

50, 51, 52, 53, 54 nolu teknikler)



Tüm sektörler için geçerli olan genel ya da yaygın teknikler 
(BREF STS 21.1)

Toz oluşumunun azaltılmasının kontrol edilmesi (BAT 55 nolu teknik 

değerlendirilecektir)

Kokunun azaltılmasına yönelik faaliyetlerin kontrol edilmesi (BAT 56 nolu

teknik)

Gürültünün azaltılmasına yönelik faaliyetlerin kontrol edilmesi (BAT 57 ve 

58 nolu teknik)

Yeraltı sularının ve toprak kirliliğine yönelik faaliyetlerin kontrol 
edilmesi  (BAT 57 ve 59 nolu teknik)



Otomobillerin boya kaplamalarındaki mevcut en iyi teknikler 
(BREF STS 21.6)

Boya ve uygulama sistemlerinin seçimi, kurutma ve atık gaz arıtma 
sistemleri üzerinde oldukça etkilidir. Tipik bir otomobil gövde boyama 
ve montaj tesisinin toplam enerji tüketiminin % 38-52’sinin 
boyahanede yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle, boyama kuruma 
ve kurutma atık gaz azaltma sistemlerinin seçiminde ve 
uygulanmasındaki enerji tüketiminin minimum en az seviye 
indirildiğinin kontrol edilmesi, (BAT 79 nolu teknik)

Solvent kullanımı ile ilgili tüm BAT’ların uygulanması ile yeni tesislerde 
VOC emisyon değerlerinin 10-35 g/m2 seviyelerine indirilebilmesi 
mümkün görülmektedir.  Mevcut tesislerde de bu değere ulaşılıp 
ulaşılmadığı kontrol edilmesi ve ulaşılabilmesi için kısa vadede (1-3 yıl) 
yapılması gereken teknikler ile (Solvent BREF Tablo 21.6), VOC 
emisyonlarõnda çok büyük düşüş sağlayan ve büyük yatırım / 
dönüşüm gerektiren tekniklerin değerlendirilmesi (BAT 80 ve 81 nolu

teknikler)



Otomobillerin boya kaplamalarındaki mevcut en iyi teknikler 
(BREF STS 21.6)

Boya kabinlerinde VOC emisyonlarının yağunlaştırılarak arıtılması için 
uygulanan teknikler değerlendirilmesi (BAT 82 nolu teknik)

Havaya salınan partikül maddelerin kontrolüne yönelik tekniklerin 
değerlendirilmesi (BAT 83 nolu teknik)

Malzeme verimliliğinin sağlanması için boya aplikasyon verimini 
artıran teknolojilerin değerlendirilmesi (BAT 84 ve 85 nolu teknikler)

Suya salınan emisyonları minimum seviyeye getiren tekniklerin 
değerlendirilmesi (BAT 86 ve 87 nolu teknikler)

Boyama işlemlerinden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesine 
yönelik tekniklerin değerlendirilmesi (BAT 88 nolu teknik)



Kamyonetlerin, kamyonların ve kamyon kasalarının boya 
kaplamalarındaki mevcut en iyi teknikler
(BREF STS 21.7)

Kamyonet ve kamyonların boya prosesi oldukça karmaşık ve entegre 
bir işlemdir. Boya ve uygulama sistemlerinin seçimi, kurutma ve atık 
gaz arıtma sistemleri üzerinde oldukça etkilidir. Solvent kullanımı ile 
ilgili tüm BAT’ların uygulanması ile yeni tesislerde VOC emisyon 
değerlerinin; 
Yeni kamyon kasalarının boya kaplamalarında 10-55 g/m2

Yeni kamyonetlerin ve kamyonların boya kaplamalarında 15-50 g/m2

Mevcut tesislerde de bu değere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmesi
(BAT 89, 90 ve 91 nolu teknikler değerlendirilecektir)



Kamyonetlerin, kamyonların ve kamyon kasalarının boya 
kaplamalarındaki mevcut en iyi teknikler
(BREF STS 21.7)

Temizlik işlemlerinden kaynaklanan solvent emisyonunun 20 gr/m2

seviyesinden az olduğunun kontrol değerlendirilmesi (BAT 92 nolu teknik)

Gürültü önleme ve zemin kaplamada havasız spreyleme, solventsiz
poliüretan kaplama yada PVC uygulama ile emisyon azaltımının
incelenmesi (BAT 93 nolu teknik)

Havaya ve suya salınınan emisyonlar, malzeme verimliliği ve atık 
oluşumuna yönelik en iyi tekniklerin incelenmesi (BAT  94-99 nolu teknikler)



Otobüslerin boya kaplamalarındaki mevcut en iyi teknikler 
(BREF STS 21.8)

Solvent kullanımı ile ilgili BAT’ların uygulanması ile yeni tesislerde VOC 
emisyon değerlerinin 92-150 g/m2 seviyelerine indirilebilmesi mümkün 
görülmektedir.  Mevcut tesislerde de bu değere ulaşılıp ulaşılmadığı 
kontrol edilmesi ve ulaşılabilmesi için kısa vadede yapılması gereken 
teknikler ile VOC emisyonlarında çok büyük düşüş sağlayan ve büyük 
yatırım /dönüşüm gerektiren tekniklerin değerlendirilmesi (BAT 100, 101 

ve 102 nolu teknikler)

Temizlik işlemlerinden kaynaklanan solvent emisyonunun 20 gr/m2

seviyesinden daha az olup olmadığının değerlendirilmesi (BAT 103 nolu

teknik.)



Otobüslerin boya kaplamalarındaki mevcut en iyi teknikler 
(BREF STS 21.8)

Gürültü önleme ve zemin kaplamada havasız spreyleme, solventsiz
poliüretan kaplama yada PVC uygulama ile emisyon azaltımının
incelenmesi (BAT 104 nolu teknik değerlendirilecektir)
Araç yapımında ön kaplama yapılmış (coil coating uygulanmış) 
malzemelerin kullanılmasının incelenmesi (BAT 105 nolu teknik)

Havaya ve suya salınınan emisyonlar, mazleme verimliliği ve atık 
oluşumuna yönelik en iyi tekniklerin incelenmesi (BAT  106-110 nolu

teknikler)



Ulusal MET Kontrol Listelerinin oluşturulması

Otomotiv Tesisleri Envanterinin Hazırlanması

Otomotiv Sektörü- Entegre Çevre İzni Koşullarına Uyumuna ilişkin 

Mevcut Durum ve Gereksinimler Raporunun Hazırlanması

Solvent Yönetim Planı Hazırlanması

Entegre Çevre İzni Direktifi, MET Kılavuzu, Bref Dokümanı, Kütle 

Bilanço Hesabı vb konularda eğitim düzenlenmesi

MET Referans Dokümanı (BREF)  Baz Alınarak Kullanıcı Dostu Ulusal 

MET Sektör Kılavuzunun oluşuturulması

Otomotiv Sektörü Maliyet Analizi

PROJENİN ÇIKTILARI













Teşekkür Ederiz.
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