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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN
KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2018 tar�hl� ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benz�n ve Naftanın Depolanması
ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organ�k B�leş�k Em�syonlarının Kontrolü Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (c), (l) ve (m) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Benz�n: TS EN 228 standardına uygun, RID Bölüm 3.2 veya ADR Ek-A Bölüm 3.2.1 Tablo A’nın 1203
numaralı UN maddes�ne tekabül eden ve motorlu taşıtlara yönel�k yakıt olarak kullanılması planlanan ve Enerj�
P�yasası Düzenleme Kurumu tarafından �lg�l� mevzuatı uyarınca bel�rlenen akaryakıtı,”

“l) Mevcut: 1/1/2021 tar�h�nden önce; 17/6/2004 tar�hl� ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
P�yasası L�sans Yönetmel�ğ� kapsamında l�sans almış olan petrol depolama tes�sler�, akaryakıt �stasyonları �le �mal
ed�lm�ş karayolu tankerler�n� ve/veya dem�ryolu tankerler�n� (sarnıç vagonları),

m) Nafta: RID Bölüm 3.2 veya ADR Ek-A Bölüm 3.2.1 Tablo A’nın 1268 numaralı UN maddes�ne tekabül
eden ve motorlu taşıtlara yönel�k yakıt olarak kullanılması planlanan Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu tarafından
�lg�l� mevzuatı uyarınca bel�rlenen akaryakıtı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) İşletmec�, benz�n ve naftanın tankerlere dolum ve boşaltım �şlemler�nde açığa çıkan uçucu organ�k

buharları, sızdırmaz b�r bağlantı hattı vasıtasıyla b�r buhar ger� kazanım ün�tes�ne yönlend�rmek ve s�stem�n çalışır
vaz�yette olmasını sağlamakla yükümlüdür. Boşaltım, yüzer tavanlı tanka yapılıyorsa buhar ger� kazanım s�stem�ne
bağlantı zorunlu değ�ld�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(3) Benz�n ve nafta taşımacılığında kullanılan ve tehl�kel� madde taşımacılığına �l�şk�n uluslararası mevzuatta
öngörülen tank koduna göre daha üst tekn�k sev�yede özell�kler taşıyan ve b�r�nc� fıkrada bel�rt�len özell�kler�
sağladığı yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluş tarafından raporlanan kapalı doluma göre tasarlanmış tankerlerde bu
Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde yer alan hükümler aranmaz.”

“(5) Tankerlerde bu Yönetmel�k kapsamında yapılmasına �ht�yaç duyulan tad�latlar, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığınca tehl�kel� madde taşımacılığı kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatta bel�rt�len hususlara uygun yapılır.

(6) Tankerler�n bu Yönetmel�k kapsamındak� muayeneler�, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tehl�kel� madde
taşımacılığı kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatta akaryakıt tankerler� �ç�n bel�rt�len per�yotlarda, Bakanlık
tarafından yetk�lend�r�lm�ş kuruluş tarafından yapılır. Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluşun,
yetk�lend�rmeden sonra �k� yıl �ç�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına
ekletmes� gerek�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Akaryakıt �stasyonlarındak� buhar tutma s�stemler�n�n yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluşça TS EN 16321-1

ve TS EN 16321-2 Standartlarına göre uygunluk değerlend�rmes� yapılır. Değerlend�rme sonuçlarını gösteren
belgen�n/raporun �şletme sahasında saklanması ve talep üzer�ne Bakanlığa �braz ed�lmes� gerek�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 10 – (1) Tes�slerde em�syon ölçüm yerler� Türk Standartlarına, EN, ISO, IEC ve EPA normlarına

uygun tekn�k yönden hatasız ve tehl�ke yaratmayacak b�ç�mde ölçüm yapmaya uygun, kolayca ulaşılab�l�r ve ölçüm
�ç�n gerekl� bağlantıları yapmaya �mkan verecek şek�lde �şletme/tes�s yetk�l�ler�nce hazırlatılır. Em�syon ölçüm yerler�
�le �lg�l� tekn�k detaylar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(1) İşletmec�, bu Yönetmel�ğ�n 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeler�ndek� hükümler �le buhar ger� kazanım (BGK)
ün�tes�n�n buhar dengeleme s�stem� �le b�r bütün olarak Ek-2’de yer alan hükümlere göre uygunluğunu, faal�yete
geçmeden önce �lk kez ve sonrasında per�yod�k olarak her 3 yılda b�r Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş
kurum/kuruluşa doğrulatır. Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluşun, yetk�lend�rmeden sonra 2 yıl �ç�nde
bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına ekletmes� gerek�r.”

“(4) Bu Yönetmel�k kapsamında yen� tad�lat yapılacak term�naller ve akaryakıt �stasyonlarının başvuruları
har�ç olmak üzere, doğrulama başvuruları, �şletmec� tarafından; �lg�l� yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar
yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluşa yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “5 yılda b�r” �bares� “3 yılda
b�r” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “mümkün olan en kısa süre” �bares� “en geç b�r ay” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı
madden�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) İşletmec�n�n; s�stemde arıza olması durumunda söz konusu arızaların en geç 2 ay �çer�s�nde g�der�lmes�n�

sağlaması ve otomat�k �zleme �le s�stemde gerçekleşt�r�len onarım sonuçlarını yetk�lend�r�lm�ş kurum/kuruluşa tekrar
doğrulama başvurusu �le b�rl�kte �letmes� gerek�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) İşletmec�ler, bu Yönetmel�k kapsamında, �lg�l� hükümler�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �k� yıl sonra

başlamak üzere b�r sonrak� yılın 31 Mart tar�h�ne kadar her yıl per�yod�k olarak raporlama yapmak zorundadır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.



“Hava em�syonu konulu çevre �zn�ne tab� �şletmeler
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne tab� olan 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� kapsamındak� �şletmeler�n hava em�syonu konulu çevre �zn�
alab�lmeler� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hüküm ve esaslarını da sağlamaları gerek�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
 “MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 5 �nc� ve 6 ncı maddes�nde bel�rt�len hüküm ve sınır değerler;
1) Mevcut term�nallerdek� yen� depolama tes�sler� ve yen� term�naller �ç�n 1/1/2021 tar�h�nde,
2) Ürün çıktı m�ktarı 50.000 ton/yıldan büyük term�naller�n mevcut depolama tes�sler� �ç�n 1/1/2023 tar�h�nde,
3) Ürün çıktı m�ktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan term�naller�n mevcut depolama tes�sler� �ç�n

1/1/2024 tar�h�nde,
4) Ürün çıktı m�ktarı 25.000 ton/yıldan küçük term�nallerdek� mevcut depolama tes�sler� �ç�n 1/1/2025

tar�h�nde,
b) 7 nc� maddes�nde bel�rt�len hüküm ve sınır değerler;
1) Yen� karayolu tankerler�nde 1/1/2021 tar�h�nde,
2) Mevcut karayolu tankerler�nde 1/1/2022 tar�h�nde,
3) Mevcut ve yen� dem�ryolu tankerler�nde 1/1/2025 tar�h�nde,
c) 8 �nc� maddes�nde bel�rt�len hükümler;
1) İnşaat ruhsatı alınmış, �skanı henüz alınmamış akaryakıt �stasyonları �ç�n 1/1/2021 tar�h�nde,

2) Yıllık ürün çıktı m�ktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı m�ktarının 100 m3’ün üzer�nde
olduğu ve yerleş�m yerler�nde bulunan mevcut akaryakıt �stasyonları �ç�n 1/1/2023 tar�h�nde,

3) Yıllık ürün çıktı m�ktarı, 500 m3 �le 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt �stasyonları �ç�n 1/1/2024
tar�h�nde,

4) Yıllık ürün çıktı m�ktarı, 100 m3 �le 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt �stasyonları �ç�n 1/1/2025
tar�h�nde,

ç) 9 uncu maddes�nde bel�rt�len hüküm ve sınır değerler;
1) Planlanan ürün çıktı m�ktarı 500 m³/yıldan büyük olan yen� akaryakıt �stasyonları �le ürün çıktı m�ktarı 100

m³/yıldan büyük olan ve yerleş�m yerler�nde bulunan yen� akaryakıt �stasyonları 1/1/2021 tar�h�nde,
2) Ürün çıktı m�ktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt �stasyonları �le ürün çıktı m�ktarı 100 m³/yıldan

büyük olan ve yerleş�m yerler�nde bulunan mevcut akaryakıt �stasyonlarında 1/1/2024 tar�h�nde,
3) Ürün çıktı m�ktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt �stasyonlarında, büyük b�r tad�lat yapılması

planlanıyorsa 1/1/2021 tar�h�nden sonra yapılacak tad�latla b�rl�kte,
4) (a), (b) ve (c) bentler� dışındak� d�ğer mevcut akaryakıt �stasyonlarında, 1/1/2025 tar�h�nde,
d) 18 �nc� maddes� 5/12/2018 tar�h�nde,
e) Ek 1 �nc� maddes� 1/1/2021 tar�h�nde,
f) D�ğer hükümler� 5/12/2020 tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.”
MADDE 12 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 13 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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