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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 14/11/2018 tar�hl� ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalıcı Organ�k K�rlet�c�ler
Hakkında Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 2/4/2009 tar�hl� ve 5871 sayılı Kalıcı Organ�k K�rlet�c�lere İl�şk�n Stokholm
Sözleşmes�n�n Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da�r Kanuna ve 14/7/2009 tar�hl� ve 2009/15272 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla onaylanan Kalıcı Organ�k K�rlet�c�lere İl�şk�n Stokholm Sözleşmes�ne, 28/12/1993 tar�hl� ve 3957
sayılı Tehl�kel� Atıkların Sınırlarötes� Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İl�şk�n Basel Sözleşmes�n�n
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da�r Kanuna ve 7/3/1994 tar�hl� ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
onaylanan Tehl�kel� Atıkların Sınırlarötes� Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İl�şk�n Basel Sözleşmes�ne,
11/7/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanuna,
9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununa, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanununa, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne
dayanarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“m) Kapalı s�stem sahası sınırlı ara madde: İmalatı ve b�r veya b�rden fazla maddeye dönüşümü tüm yaşam
döngüsü boyunca tekn�k anlamda sıkı kontrollü şartlar altında aynı saha �çer�s�nde gerçekleşen b�r ya da daha fazla
maddeye dönüştürmek üzere b�r veya daha fazla tüzel k�ş� tarafından �mal ed�len ve tüket�len veya k�myasal �şlemde
kullanılan maddey�,”

“t) İstenmeyen eser m�ktardak� k�rlet�c�: Bel�rl� b�r sev�yen�n altında madden�n anlamlı b�r kullanımının
olmadığı ve mevcut tesp�t metodlarının tesp�t sev�yes� üzer�nde kontrol ve uygulama sağlanamayan, m�n�mum
m�ktarda kazaen bulunan maddey�,

u) Stok: Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde veya Ek-2’s�nde l�stelenen maddelerden oluşan veya bu maddeler� �çeren
sah�b� tarafından b�r�kt�r�len madde, karışım veya eşyayı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan “karışım �ç�nde ya da
eşyaların b�leşenler� olarak” �bareler� “karışım ya da eşya �ç�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, (c) bend� yürürlükten kaldırılmış, aynı madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan “b�leşen� olan” �bares�
“�ç�ndek�” şekl�nde, “b�leşen�” �bares� “�ç�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n dördüncü fıkrasının (b) ve (c)
bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“a) Bakanlıktan �z�n alınması şartıyla b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme amaçlı veya referans standart olarak
kullanılan b�r maddeye.

b) Maddeler�n, karışımların ya da eşyaların �ç�nde Ek-1 ve Ek-2’de yer alan �lg�l� g�r�şlerde bel�rt�len
�stenmeden eser m�ktarda bulunan k�rlet�c� b�r maddeye.”

“b) İmalat proses� tüm yaşam döngüsü boyunca tekn�k anlamda sıkı kontrollü şartlar altında tutulduğundan
em�n olacak şek�lde maddey� kalıcı organ�k k�rlet�c� özell�ğ� göstermeyen b�r ya da daha fazla başka maddeye
dönüştürecek �se,

c) Madden�n kapalı s�stem sahası sınırlı ara madde olduğu bel�rt�lm�ş �se ve üret�m� ve kullanımı sırasında
�nsan veya çevren�n, bu maddeye öneml� m�ktarlarda maruz kalması beklenmemekte �se,”

“ç) İmalatçı n�ha� ürün olarak madde, karışım ve eşyanın �çer�s�nde kalıcı organ�k k�rlet�c� oluşturan başka
forma dönüşmem�ş ve �stenmeden eser m�ktarda oluşmuş �lg�l� madden�n gerçek veya tahm�n� üret�m ve kulanım
m�ktarları �le alanı sınırlı kapalı s�steme �l�şk�n b�lg�ler� Bakanlığa b�ld�rm�ş �se,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasının (b) bend�ne aşağıdak� alt bent
eklenm�ş, beş�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrada yer alan “kurallar” �bares� “rehberler” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“3) Atık sah�pler� atığın kalıcı organ�k k�rlet�c� �çer�ğ� hakkında Bakanlığa b�lg� sağlamış �se.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “b�l�m adamları,

eğ�t�mc�ler” �bares� “b�l�m �nsanları, eğ�t�c�ler” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde yer alan

“b�lg�ler” �bares� “b�lg�ler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “(EC)” �bares� “(AB)” şekl�nde

değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-7’s� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 10 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 11 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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