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ÖNSÖZ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Çevre denetiminin tarihsel gelisimine baktigimizda, çevreyle 
ilgili ilk düzenlemelerin 1970’lerin sonlarinda endüstriyel 
kazalar ile basladigini görmekteyiz. 1980’lerin basinda ise 
çevre konusuna, “çevre yönetimi” kavrami çerçevesinde yeni 
yaklasimlar getirilmeye baslanmis ve endüstriyel faaliyetler bu 
yaklasimlar çerçevesinde; enerji ve çevre performanslarini 
yükseltmek üzere yeniden ele alinmistir. 1980’lerin ortalarina 
gelindiginde endüstriyel üretim sistemlerinde hammadde ve 
enerji akisinin çevre üzerindeki etkileri tekrar tasarlanmistir. 
Bu yaklasim, atiklarin ve yan ürünlerin üretime yeniden 
girdilerinin saglanmasi, ürünlerin çevresel etkilerinin 
degerlendirilmesi, daha temiz üretim için tüm proses akisinin 
analiz edilmesi gibi unsurlari kapsamaktadir. 1990’lara 
gelindiginde, giderek büyüyen sanayi ve hizmet sektörleri, 
çevre egitimi, çevresel degerlerin ölçümü ve izlenmesi, 
atiklarin azaltilmasi ve çevresel yönetim stratejilerinin 
belirlenmesi konularina dair daha kapsamli yaklasimlara 
ihtiyaç duyulmus ve bunun sonucu olarak “Toplam Kalite” 
kavrami dogmustur.  

 
Günümüzde, çevre kirliligi ile kaynaklarin azalmasi maalesef korkutucu boyutlara varmistir. 
Yerkürenin yüz yüze kalacagi varsayilan tehditler, bilim adamlarinin öngörülerinden çok daha 
erken kapimizi çalmis bulunmaktadir. Bugün tüm dünyada tartisilan ve olasi çareler arastirilan 
öncelikli gündem konularindan biri küresel isinma ile bunun dogurdugu ve doguracagi sonuçlardir. 
Iste bu noktada çevreye iliskin tartismalar ve uygulamalar tartisilmaz önem kazanmis bulunmaktir. 
Endüstriyel tesisler ve faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunlari ile bunlara iliskin “çevresel 
uygunluk zinciri” konulari bu tartismalarin ve çalismalarin büyük bir bölümünü teskil etmektedir. 
Zincirin çevresel izin ve izlemeden sonraki halkasi olan “çevre denetimi” konusu, ülkelerin çevre 
otoritelerinin en yogun çalistigi konularin basinda gelmektedir.  
 
Türkiye çevre konusundaki çalismalarini, 3 Ekim 2005 tarihinde baslayan Avrupa Birligi Tam Üyelik 
Müzakereleri ile, ‘uyumlastirma’ perspektifini de göz önünde bulundurarak tüm gayretiyle 
sürdürmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun 2002-2004 yillari için gerçeklestirdigi 
Katilim Öncesi Program tarafindan finanse edilen ve Bakanligimizca basari ile tamamlanmis 
bulunan “IMPEL Agi ile Türkiye’deki Çevre Mevzuatinin Uygulanmasi ve Yaptiriminda Kapasite 
Gelistirilmesi” projesinin çiktilarindan bir tanesi de bu; “Çevre Denetimi El Kitabi”dir. Bu kitapta, 
temel hedefi; isletmelerin çevresel uygunluk konusunda özen göstermeleri gereken konularin 
belirlenmesi, gerekli ölçümlerin gerekli periyotlarda mevzuata uygun olarak yapilmasi ve 
raporlanmasi, çevrenin korunmasi için gerekli önlemlerin zamaninda alinmasi olan ‘çevre denetimi 
mekanizmasi’ incelenmis bulunmaktadir.   
 
“Çevre Denetimi El Kitabi”nin, hem Türk çevre yetkilileri hem de sanayicimiz için daha iyi bir çevre 
olusturulmasina dair çalismalarinda kaynak teskil etmesini umuyorum.   
 
Tüm çabamiz daha temiz ve yasanabilir bir ülke için olacaktir. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA 
                 Müstesar 
 
 
 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 5 

1. GIRIS 
 
1.1. Düzenleyici döngü içerisinde denetim 
 
Çevre denetimi asagidaki faaliyetleri gerektirmektedir: 

• Çevre ile ilgili mevzuata tabi kontrol altindaki kuruluslarin uygunlugunu kontrol ve tesvik 
etmek, 

• Yasal gerekliliklere uygunlugunu saglayabilmek için yapilan ilave denetim veya yaptirim 
hareketlerinin (örnegin izinlerin degistirilmesi veya iptal edilmesi gibi) gerekli olup 
olmadigini belirlemek üzere kontrol altindaki tesislerin çevre üzerindeki etkilerini izlemek, 

• Yukarida belirtilen amaçlar için yerine getirilen faaliyetler. 
 
Uygulama ve yaptirim sistemi, düzenleyici döngü adi verilen ve asagidaki baglantilardan olusan 
süreç araciligi ile tahayyül edilebilir:  

• Yasalarin gelistirilmesi; 
• Izinlerin alinmasi; 
• Uygulama (uygunluk kontrolü ve uygunluk tesvikinden olusmaktadir); 
• Yaptirim. 

 
Denetim sürecinde yerine getirilecek olan amaçlar birincil olarak söyledir: 

• Çevresel mevzuatin uygulanmasi, 
• Çevresel mevzuatin yaptirimi. 

 
Ve bunlar düzenleyici döngünün son iki safhasi anlamina gelirler. 
 
Uygulama süreci, uygunlugun kontrol edilmesi ve tesvik edilmesi anlamina gelir ve tesislerin 
mevzuata uygunluk saglamak için yerine getirdikleri faaliyetlerden olusur. 
 
Uygulama ile ilgili olarak ortaya çikabilecek sorunlar asagidaki gibidir: 

• Uygulamanin farkli yönlerine bazen çok az ilgi gösterilebilmektedir; örnegin: düzgün bir 
uygulama saglamak için tahsis edilen personel ve mali kaynaklar her zaman yeterli 
degildir; 

• “Benim arka bahçemde degil” sendromu: hem yetkililer ve hem de hedef gruplar sorunun 
çözülmesini arzulamakta fakat bunun kendilerinden mümkün oldukça uzakta yapilmasini 
istemektedirler; 

• Devlet organlari, mevzuatin etkin uygulamasi üzerine hemen her zaman pratik bilgiye 
sahip olamazlar. 

• Pratikte devletin turizm, endüstri ve bu gibi alanlar ile alakali politikalari çevresel 
mevzuatin uygulanmasini engelleyebilir.  

• Yetkili organlar arasinda sorumluluklarin bir biri ile örtüsmesi, diger bir deyis ile ayni 
yasanin uygulanmasi için birden fazla yetkili merciinin bulunmasi. 

 
Yaptirim süreci: 
 
Bir yasa veya yönetmelige uygunsuzlugun var oldugunun ortaya kondugu durumlarda, ceza ve 
önlem gibi yasal araçlar kullanilarak uygunlugun temin edilmesidir. 
 
Dikkat! 
 
Uygulamada, yaptirim hususunda alinan dersler, yeni mevzuat tasarilarinin hazirlanmasinda veya 
mevcut kanunlari degistirmede bir temel teskil edebilir. 
 
Denetçi, yaptirim uygulamak durumunda kaldiginda, daha önce verilen çevresel izin, yaptirimin 
uygulanmasi konusunda uygun ve mahkemede savunulabilir olmalidir.  
 
Yürürlüge koyulmasi ile ilgili olarak ortaya çikabilecek sorunlar söyledir: 

• Izindeki (lisans) kosullarin çok genel olmasi ve yeteri kadar detay içermemesi; 
• Yürürlüge koyacak olan merciin bazi konularda yetersiz olmasi; 
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• Bazi üye ülkelerde yaptirim isleminin bir kismi, toplumun sosyal kontrolü ile saglanir 
ve bu özellikle insanlarin hayatinin kalitesi ile ilgili alanlarda geçerlidir (örnegin, 
yaptirim süreci yerel yetkililerin bazi organlari veya hükümete ait olmayan 
organizasyonlar tarafindan yürütülebilir ve sonuçlar her zaman beklenildigi gibi olmaz).  

• Yaptirim sistemi, ayni konuda sorumluluk ve fonksiyon sahibi fazla sayida yetkili merci 
olmasi nedeni ile karmasik bir hal alabilir (bakanliklar, vilayetler, belediyeler, su 
kurullari, polis, vs.). 

 
 
1.2. Idari Çerçeve 
 
1.2.1.   Avrupa Mevzuati 
 
Yakin zamanda üye devletlerde yürürlüge koyulan çevre ile ilgili mevzuatin arkasindaki baslica itici 
güç Avrupa Birligi Yasalaridir. Bütün üye ülkelerde, baslica endüstriyel kuruluslarin kurulabilmesi 
ve faaliyete geçebilmesi için izin alinmasi gerekmektedir. 
 
Üye ülkelerin çogunlugunda, izin verilmesi ile ilgili mevzuat merkezi hükümet tarafindan 
gelistirilmekte ve ulusal olarak uygulanmaktadir. Bazi üye ülkelerde bununla birlikte, bölgelere 
önemli yasal yetki ve güç aktarilmistir. 
 
Bütün üye ülkelerde, Çevre Bakanligi (veya buna esdeger bir merci), çevresel mevzuatin 
gelistirilmesinde öncülük eden bakanliktir. Bazi üye devletlerde, belli bazi sektörlerde diger 
bakanliklar veya organlar öncülügü ele alirlar. 
 
Izin verilmesi ile ilgili mevzuat için üye devletler farkli yaklasimlar gelistirmislerdir: 
 

• Çevresel ortam (su, hava, atik, vs.) için ayri mevzuat kisimlari olabilir veya bir yasanin 
bütün izinler için koordinasyonu temin ettigi entegre izin verme sistemi olusturulabilir. 

• Hatta tüm çevresel ortamlara verilen emisyonlari hesaba katan tek bir iznin sözkonusu 
oldugu entegre kirlenme kontrolü de mevcut olabilir. 

 
AB mevzuati oldukça genis kapsamli olup su alanlari içermektedir: 

I.  Su 
II.   Hava kirliliginin kontrolü 
III.  Atik 
IV. Zararli maddeler: Kimyasallar 
V.  Gürültü 

 
Konu ile ilgili AB Direktiflerine baktigimizda, belli sayidaki iyi bilinen direktifleri içermektedir. Bunlar, 
Seveso Direktifi (belli endüstriyel faaliyetlerin baslica kaza tehlikeleri üzerine 82/501/EEC sayili ve 
24 Haziran 1982 tarihli Konsey Direktifi), Seveso-II Direktifi (96/82/EC sayili Baslica Kaza 
Tehlikelerinin Kontrolü üzerine Konsey Direktifi) ve IPPC Direktifidir (Entegre Kirliligin Önlenmesi ve 
Kontrolü üzerine 96/61/EC sayili ve 24 Eylül 1996 tarihli Konsey Direktifi). 
 
Özel olarak denetim ile ilgilenen AB Direktifi henüz gelistirilmemistir. 
 
Sadece, üye devletlerde çevre denetiminin minimum ölçütlerini saglamak için, 4 Nisan 2001 tarihli 
Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin Öneri’si gelistirilmistir (2001/331/EC). 
 
1.2.2.    AB Üyesi Devletlerde Izinlerin Yasal Çerçevesi 
 
Çevresel mevzuata uygunluk asagida belirtilen iki araçla saglanir: 
 

1. Kamu Yasasi, asagida belirtildigi sekilde bölümlere ayrilabilir:  
• Idari Hukuk, 
• Ceza Hukuku. 
 

2. Özel Yasa. 
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AB üyesi ülkelerin çogunlugunda bu yasa kategorileri mevcuttur. 
 
Çevre denetçisi, aslen idari hukukun yaptirim araçlarini kullanir. Bunu yaparken, çevre denetçisi, 
çevre ile ilgili idari kurallarin yaptirimini saglayan idari sistemin bir parçasini olusturur. 
 
 Idari Hukuk 
 
Devlete ait olan ve olmayan kurumlari, tesisleri veya gerçek ve tüzel kisileri yönetmek ve organize 
etmek isteyen, hükümete ait bir organin ilk araci idari hukukun uygulanmasidir. 
 
Idari mevzuatin yaptirimi, genel olarak bir tesisin uygunsuzluk nedenlerini açiklayan çevre 
denetçileri tarafindan baslatilir.  
 
Yetkili mercilerin yöneticileri, denetimi mümkün kilacak sekilde asagida belirtilen idari yasal 
yetkilere sahip olabilirler: 

• Defterlerin veya diger is kayitlarinin kopyalarinin alinmasi veya incelenmesi için 
taleplerde bulunmak; 

• Ulasim araçlarini durdurarak onlarin kargolarini arattirmak; 
• Kontrol etmek üzere numuneler alabilmek için tesislere ekipman ile girebilmek 

(özel evler haricinde); 
• Tesislere girildiginde diger görevlilerin eslik etmesini temin etmek; 
• Mallari listelemek, denetlemek ve numuneler almak; 
• Süreçleri ve emisyonlari denetlemek. 

 
Asagida belirtilen idari yaptirimlar uygulatilabilir:  

• Idari yaptirim, yani iyilestirici faaliyete geçilmesi: buna suçlunun aleyhine bile olsa 
iyilestirici faaliyetler de dahildir; 

• Para cezasi; yani, kurallari ihlal eden kisi/kurulusun, uygunsuzlugun sürdügü 
sürece veya ihlal basina ödeyecegi cezadir (= ödenmesi zorunlu toplam veya 
çevresel performans bonosu).  Fakat tüm üye ülkelerde  mümkün olmamaktadir; 

• Iznin veya muafiyetin degistirilmesi; 
• (Kismi olarak) iznin veya muafiyetin iptal edilmesi; 
• Suç isleyenin iyilestirici harekette bulunmasini gerekli kilacak sekilde resmi bir 

yazinin veya ihbarin kullanilmasi. 
 
Yönetmeliklere uygunluk saglanabiliyor olmalidir; yönetmelikler imkansiz olani gerektirmemelidir. 
Eger gerekirse bu yönetmeliklerin mahkemede savunulabilir olmalari gerekmektedir. 
 
Yaptirim faaliyetlerinin halka açik olmasi önemlidir. 
 
 
Tablo-1. Idari hukuk altinda uygulanabilecek önlemler ve bu önlemlerin uygulandigi kosullar. 
 

Idari Hukuk Altindaki Önlemler Bu Önlemlerin Uygulandigi Kosullar 

Zorunlu Önlemler (ihbarlar, yazilar, 
talimatlar, tavsiyeler vs.) 

• Bir uygunsuzluk durumunu sona erdirmek 
için. 

Para Cezalari • Suçu isleyenin aleyhine de olsa iyilestirici 
faaliyet. 

Lisansin geri alinmasi • Uygunsuzluk halinin düzeltilmesi için 
uyarilma. 

• Kosullar ihlal edildigi zaman iznin geriye 
alinmasi hemen veya sadece belli bir süre 
sonra gerçeklestiriliyor olabilir. Bu durumda 
ihlali gerçeklestirenin uygunsuzluk halini 
lisansta (izin) belirtilen kosullar ile sona 
erdirmek için vakti olacaktir. 

• Mahkeme tarafindan hükme baglandiktan 
sonra. 
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Yaptirim sisteminin baglami içerisinde takip etme prosedürleri ceza hukuku uygulamalarinin 
kullanilmasi ile sonuçlanabilir.  
 

Ceza hukuku 
 
AB’ye üye olan ülkelerin bir çogunda, ceza hukuku kullanilabilecek diger bir araçtir ve vakalarin 
çogunlugunda savci ihlalden haberdar olduktan sonra kullanilabilir. Bu durumda savci cezai 
takibata baslanip baslanmayacagina karar verir. Bu safhada yerel hükümet veya denetçiler dahil 
olmak üzere çevre ile ilgili yetkili mercii artik kontrole sahip degildir. 
 

Ceza hukuku altindaki önlemler Bu önlemlerin uygulandigi kosullar 
Cezalar - Uygunsuzluk durumunu sona erdirmek (idari 

önlemler uygulandiktan sonra) 
Hapis Cezasi - Israr eden, tekrar eden ve/veya ciddi 

uygunsuzluk durumlarinda uygulanacak 
yaptirimlar 

 
 Uygulanan yasal sistemlerden örnekler 
 
Kuskusuz farkli üye devletler yasal sistemlerini farkli sekilde kullanmaktadirlar. Örnegin 
denetçilerin, savcilari cezai takibata gidilip gidilmemesine karar vermelerinde bir sekilde etkiliyor 
olmalari mümkündür. Ayrica birkaç üye devlette denetçilerin özel kanun sistemini kullanmalari da 
mümkündür. 
 

Avusturya 
 

Avusturya’da Idari Hukuk çevresel yönetmeliklerin basariya ulasmasi için ilk araçtir. Tesisin, 
endüstriyel kanun, su kanunu veya atik kanunu altinda, muhtelif tipteki endüstriyel faaliyetlere bagli 
olarak bir lisansa ihtiyaci vardir. Ilgili yetkili mercii lisansi çikartir ve denetimleri yürütür. Özel bir 
denetim organizasyonu mevcut degildir. Uygunsuzluk olmasi halinde farkli senaryolarin olmasi 
mümkündür, örnegin, ihlalin derecesine bagli olarak; orijinal haline getirebilmek üzere iyilestirici 
faaliyeti gerçeklestirmek için süre tanimak veya para cezasi vermek ya da tesisi tamamen veya 
kismen kapatmak. 
 
Ikinci araç ceza hukukudur. Bu idari hukuka paralel olarak uygulanir. Bu, çevresel kirletmenin ciddi 
boyutta oldugundan savcinin haberdar edilmesi halinde kullanilan bir araçtir. Bu tür bir bilgi 
komsulardan, kamudan, polisten, yetkili merciden veya herhangi bir üçüncü sahistan gelebilir. 
Kirletmenin derecesine bagli olarak cezalar veya hapis cezasi mümkündür. 
 

Danimarka 
 
Çevrenin korunmasi ile ilgili en önemli yasa Çevresel Koruma Kanunudur, bu kanun orijinal olarak 
1973 yilinda tasari haline getirilmis, son olarak 1991 yilinda degistirilmis ve 1997 yilinda konsolide 
edilmistir. Kanun, havaya, suya ve topraga emisyonlari kontrol edebilmek için entegre bir izin 
sistemi olusturmaktadir. Çevreye emisyonu olan bütün kuruluslara uygulanmaktadir. 
 
Izin sistemi, faaliyetin tipine ve karakterine bagli olarak kademelere sahiptir: 

• En karmasik faaliyetler ilçelerden bir lisans gerektirmektedir; 
• Daha az karmasik olan faaliyetler belediyelerden alinacak olan bir lisansi 

gerektirmektedir; 
• En az karmasikliga sahip faaliyetler ise, belediyeleri operasyonlarindan haberdar 

etmek zorundadirlar. 
• Belli sayida benzeri faaliyet dali (kürk çiftlikleri, araba tamir dükkanlari, vs.), 

sektöre özel kurallar ile düzenlenmektedir. 
 
Yeni çevresel tehlikeler veya lisans verildigi esnada öngörülemeyen kirlenme etkileri üzerine yeni 
bilgilerin ortaya çiktigi haller haricinde lisanslar en az sekiz yillik süreler için verilmektedir (yasal 
koruma süresi). 
 
Uygunsuzluk olmasi halinde denetçiler asagida belirtilen yaptirim araçlarina sahiptirler: 
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• Ihbarlarin ve resmi uyarilarin gönderilmesi; 
• Çalismaya devam edilmesinin yasaklanmasi ve gerekli olan hallerde faaliyetin 

kaldirilmasi talimatini vermek; 
• Orijinal haline getirmek üzere sorumlu olan tarafa düzeltici harekette bulunmasi 

için talimat vermek; 
• Belirlenen zaman limitinin dolmasi üzerine, sorumlu tarafin aleyhine olmasina 

ragmen iyilestirici ve düzeltici önlemin alinmasi için talimat vermek. 
 
Ilçeden veya belediye yetkililerinden gelen sikayetler üzerine polis yasal takibati baslatabilir. Ceza 
hukuku altinda kovusturulan ciddi vakalarda para cezalari uygulanabilir ve ayrica hapis cezasi 
verilmesi de mümkündür. 
 
 Almanya 
 
Uygunsuzluk olmasi halinde, denetçiler uygunsuz olunan hususlarda isletmecilere uyari 
ihbarlarinda bulunurlar. Uygunsuzlugun devam etmesi halinde, ileride yetkili mercilerin ceza 
vermelerini mümkün kilacak sekilde resmi uygunluk ihbari yapilmasi ile sonuçlanir. Eger 
isletmeciler uyari ihbarindan sonra gerekli önlemleri alirlarsa, ikinci basamak gerekli olmaktan 
çikar. Denetçilerin tesisleri kapatmaya yetkileri vardir. Verilen ihbarlara uyulmamasi mahkeme yolu 
ile dava açilmasina neden olabilir. Denetçilerin idari para cezalari uygulama için yetkileri mevcuttur. 
Para cezalarinin etkili olmamasi halinde, vakalar savciya cezai olarak gözden geçirilmek üzere 
aktarilabilir. 
 
 Irlanda 
 
Uygunsuzluk halinde yaptirim hareketleri, sözlü olarak temasa geçmek gibi gayri resmi bir fiilden 
yasal kovusturmanin baslatilmasi gibi resmi islemlere kadar genis bir yelpazede degisir. Her bir 
gayri resmi yaptirim ihbari lisans sahibinin bilgi sunmasini gerektirebilir. Resmi bir yaptirim fiili, belli 
bir zaman çerçevesi içerisinde lisans sahibinin belli bir yanit verici harekette bulunmasini gerektirir. 
Ilave isleme gerek olup olmadigini belirleyebilmek için verilen yanit gözden geçirilir.  
 
Bir uygunsuzluk vakasina nasil yanit verilecegine dair karar yaptirim bölümüne birakilmistir. 
Uygunsuzluk olmasi halinde yaptirim bölümü, vakanin ne kadar önemli oldugunu anlamak ve hangi 
yollar ile ele alinacagina karar vermek amaci ile uygunsuzluk vakasini kontrol eder. 
 
Idari para cezalari mevcut degildir fakat, yetkili mercilerin uzman tavsiyeleri üzerine savcilar 
tarafindan baslatilan yasal eylemler sonucu, mahkemeler tarafindan cezai yaptirimlar uygulanabilir. 
Ceza hukuku, su yollarina herhangi bir kimse tarafindan kirletici maddenin girmesine neden 
olunmasinin veya bu konuda lisans verilmesinin veya herhangi bir tesisi isgal edenin, taciz edecek 
sekilde veya miktarda emisyona neden olmasi veya lisans vermesinin cezai suç oldugunu 
öngörmektedir. Ayrica, herhangi bir sahis, çevre kirlenmesine yol açacak veya açmasi muhtemel 
sekilde atik tasimayacak, geri almayacak veya elden çikarmaya çalismayacaktir.  
 
Medeni hukuk, su ve hava kirlenmesi kanunlari ve atik kanunu altinda tanimlandigi sekilde 
kirlenmeye neden olan kisilerin bulunmasi halinde  sahislari uygun mahkemelere basvurmalari için 
yetkilendirmektedir. Hapis cezasi dahil olmak üzere sahsi sorumluluk yaptirimlari da ayrica 
mevcuttur. 
 

Ispanya 
 
Uyarilar denetçiler tarafindan verilebilir, idari para cezalari ise bölgesel bakanliklar, su havzasi 
kuruluslari ve belediyeler tarafindan uygulanabilir. Uygunsuzluk hususlarinin çevresel riskine bagli 
olarak, bir idari para cezasi uygulanabilir, izin (lisans) geçersiz kilinabilir veya tesisler geçici olarak 
kapatilabilir. Uygunsuzluk ile ilgili hususlar ayrica ceza kanunu altinda, çevreye zarar vermek 
açisindan dava konusu olabilirler. Bu durumlarda hapis cezasi verilmesi mümkündür. 
 
Uygunsuzluk vakalarinda yürürlüge koymanin nasil icra edilecegi hususunu tarif eden hiçbir 
standart prosedür mevcut degildir. Yaptirim ile ilgili yanit muhtelif endüstriyel tesis çesitleri, ve 
potansiyel çevresel risk arasinda farkliliklar göstermektedir. Düsük potansiyel çevresel risk olmasi 
durumunda, ilk önce bir uyari verilmekte, daha sonra idari para cezasi uygulanmakta ve bunu 
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müteakip tesis geçici olarak kapatilmaktadir. Denetçi, denetimi yürüten organ adina tesisi kapatip 
kapatmamaya karar verebilmektedir. 

 
Yüksek potansiyel çevre riskinin (dogrudan tehlike) mevcut oldugu hallerde, tesis derhal 
kapatilacaktir. 
 
Bazen uygunsuzluk vakalarinda ceza hukuku uygulanabilmektedir. Böyle bir durumda savci olaya 
dahil olacak ve bir mahkeme yaptirimlara karar verecektir. Ayni zamanda hem idari hem de cezai 
yaptirimlarin uygulanmasi mümkündür. 
 

Ingiltere 
 

Muhtelif kanunlarin sartlari altinda (en önemli olarak 1995 Çevre Yasasi), denetçilerin tesislere 
girme, numune alma, personel ile görüsme vb. haklari mevcuttur. Bir çok durumda, resmi yaptirim 
fiili yetkili organ seviyesinde veya ulusal seviyede baslatilir. Düzenleme altindaki bir tesisin 
performansini gereklilikler ile karsilastirmak bir denetçinin görevidir ve bunu gerçeklestirirken 
denetçi, uygun olan yerlerde yasal hareketi baslatabilmek için is arkadaslari ve kidemli personel ile 
iletisim halinde olur. 
 
Uygunsuzluk, uyari yazilarinin veya ihbarlarin verilmesi ile sonuçlanabilir (yasaklama ihbarlari, 
yaptirim ihbarlari vs.). Bir sonraki seviye ise mahkemeler araciligi ile yasal hareketi baslatmaktir. 
Bu tür bir fiil ile ilgili raporlar denetçi tarafindan yazilacaktir ve bunlar Iskoçya’daki kamu adli takibat 
birimine sunulan raporlari da içermektedir. Ingiltere ve Galler’de savci bu sürece dahil 
olmamaktadir.  Bunun yerine Çevre Kurumunun kendi yasal uzmanlari mevcuttur ve kendi yasal 
islemlerini kendisi baslatmaktadir. 
 
Yasal takibat para cezalarini ödeme yükümlülügü veya verilen çevresel zarari giderme kararlari ile 
sonuçlanabilir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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2. DENETIM ÇERÇEVESI 
 
 
2.1.    Çevresel Mevzuatin Gelistirilmesi  
 
Düzenleyici döngüdeki ilk baglanti çevresel mevzuatin gelistirilmesini içermektedir. Yasama genel 
olarak çerçeve mevzuat seklini almakta; bu, genel ilkeleri ve gereklilikleri olusturmaktadir ve 
uygulama mevzuati detaylari saglamaktadir. Standartlar mevzuat içine dahil edilebilir ya da ayri 
rehberler veya baska rehber dokümanlar halinde olusturulabilir. 
 
 
2.2.    Izinler (ve/veya yetkilendirmeler) 
 
Izinler, bireysel kurulumlar için detayli gereklilikleri belirtirler. Lisans verilmesi ile ilgili mevzuatin 
sekli ve kapsami genis farkliliklar gösterir. Sonuç olarak, tesislerin kurulmasi ve isletilmesi için 
gerekli olan izin tiplerinde farkliliklar vardir. Bir çok sektöre ait iznin veya tek bir entegre iznin 
alinmasi gerekebilir. 
 
 
2.3.    Uygulama 
 
Uygulama, iznin kosullarina uygunlugun saglanmasi ve daha iyi hale getirilmis performans ve 
teknolojik ilerlemelerin tesvik edilmesi için düzenleyici merciiler tarafindan kullanilan yöntem ve 
pratiklerden olusur. Ayni zamanda, izinlerin gerekliliklerinin uygulanmasi, iznin geçerli oldugu 
tesisisin/kurulusun bir görevidir. Uygulama için paylasilan bu sorumluluk, bir çok ülkede, uygulama 
baglantisindaki zayif noktayi olusturmaktadir.  
 
Ortaya çikabilecek sorunlardan birkaç örnek asagidaki gibidir: 

• Politikanin gelistirilmesi safhasinda uygulamanin pratik yönlerine genelde çok az ilgi 
gösterilmektedir. Örnegin, düzgün bir uygulamanin saglanmasi için gerekli olan 
personel sayisi ve mali kaynaklar her zaman yeterli olmamaktadir; 

• Devlet organlari her zaman, mevzuatin etkin bir sekilde uygulanmasi için gerekli pratik 
bilgiye sahip olmamaktadirlar. 

 
Uygulamada, Hükümetin ilgili sektörlere ait politikalari, örnegin turizm, endüstri vs., çevresel 
mevzuatin uygulanmasini engelleyebilir.  
 
Uygulama zincirinde önemli bir yön, yetkililer tarafindan politika yapicilarina veya izin veren 
yetkililere yapilacak olan veri geri bildirimidir. 
 
 
2.4. Uygunluk Kontrolü ve Yaptirim 
 
Önleyici ve reaktif olarak ikiye ayrilan yaptirim, otoritelerin, izin gerekliliklerinin saglandigindan 
emin olmak için kullandiklari son aktif süreçtir. 
 
Önleyici yaptirim, tesislerin düzenli olarak denetlenmesidir. 
 
Reaktif yaptirim ise, bir firma ciddi biçimde gereklilikleri ihlal ettiginde gerçeklestirilir. Uygunsuzluk 
durumlarinda, yetkililer resmi uyarilar veya uygunluk ihbarlari gönderebilirler ve idari, cezai ve/veya 
sivil yaptirimlar uygulayabilirler. Yetkililerce kullanilabilen yaptirim faaliyetleri ülkeler arasinda 
büyük farkliliklar gösterir. 
 
Çevre denetçileri her zaman çevre ile ilgili izinlerin yaptirima açik oldugunu  hatirlamalidirlar. 
 
Yaptirim zincirinde karsi karsiya kalinabilecek zorluklara birkaç örnek asagidaki gibidir:  

• Izindeki kosullar çok fazla tanimlama getirmektedir ve bu nedenle yaptirim karmasiklik 
yaratmaktadir; 

• Denetçinin bazi konularda kisitli becerileri vardir veya etkin ve verimli bir sekilde nasil 
yürürlüge koyacagi hakkinda pratik bilgisi eksiktir;  
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• Bazi ülkelerde girisimcilerin uygunluk saglamaya iliskin sosyal sorumluluk duygusu 
öylesine gelismistir ki, yaptirim faaliyetlerine çok az gereklilik duyulur. Sosyal katilim 
yetkililerin kontrol faaliyetlerini üstüne alir; 

• Belli sayidaki AB üyesi devletlerde farkli yetkili merciiler arasinda sorumluluklarin 
dagilimi açik degildir (çevre ile ilgili sorumluluklar farkli organlar tarafindan farkli idari 
seviyelerde paylasilmaktadir. Bu özellikle Almanya, Belçika gibi merkeziyetçi olmayan 
yapinin çok ileri oldugu üye devletler için geçerlidir). 

 
Ayrica yaptirim zincirinde, denetçilerden politika yapicilara ve izin veren yetkililere gelecek olan 
geri bildirim de önemlidir. 
 
Pratikte yaptirimdan alinan dersler yeni kanunlarin ve yönetmeliklerin tasarlanmasina ve mevcut 
durumdakilerin de degistirilmesine katkida bulunmaktadir. 
 
 
2.5.   Uygunsuzluk 
 
AB’ye üye ülkeler arasinda, uygunsuzluga bir yanit olarak bir çok faaliyet gerçeklestirilebilir. 
Bunlara asagida belirtilenler de dahildir: 

• Denetçiler tarafindan yapilan uyarilar veya uygunluk ihbarlari; 
• Denetçiler veya yetkili idareler tarafindan verilen yasaklama ihbarlari; 
• Belli üretim alanlarinin veya tesislerin bütünüyle kapatilmasi (Önem arz eden 

derecede halk sagligi riski ve/veya çevresel zarar riski tasiyan ciddi ihlallerin olmasi 
halinde); 

• Denetçiler veya yetkili idareler tarafindan uygulanan ve para cezalarina yol açan idari 
yaptirimlar; 

• Denetçiler veya yetkili idarelerin bir raporuna yanit olarak genellikle savcilar tarafindan 
baslatilan ve para ve/veya hapis cezalarina yol açan ceza davalari; 

• Tazminat ödenmesine yol açan özel hukuk davalari. 
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3.   ÇEVRE DENETIMI ÇESITLERI 
 
Bir çok tipte denetim bulunmaktadir ve bunlari mantiksal bir sekilde gruplandirmak için farkli 
yaklasimlar mevcuttur. Bu yöntemler oldukça basit veya karmasik olabilir. 
 
 
3.1.  Genel Denetim Kategorileri 
 
Ilk tür denetim siniflandirmasi, ölçüt olarak incelenecek olan sahada denetçinin bulunmasini temel 
alir. 
 
Bu konudaki diger basit bir yöntem, asagidaki sekilde ayirimdir: 

• Saha ziyaretleri; 
• Idari denetimler; 
• Masa basi arastirmalari. 

 
Eger yukarida belirtilen kategorilerden her birinin çevresinde belli sayida sorular gelistirildigi 
düsünüldügünde böyle bir siniflandirmanin zor oldugu görülebilir. Örnegin saha ziyaretleri için: 

• Saha ziyaretleri, tesisin bütün yönlerinin kontrol edilecegi genis kapsamli ziyaretler 
anlamina mi gelmektedir? 

• Zaman açisindan ne anlama gelmektedir? 
• Bir tipteki tesisin digeri ile ayni miktarda mi zamana ihtiyaci vardir? 
• Bu denetçinin seyahat vaktini de içermekte midir? 
• Saha ziyaretlerini farklilastirmak mümkün müdür? 

 
Sorular sadece saha ziyaretleri hakkinda degil, ayni zamanda idari denetimler ve masa basi 
arastirmalari ve bu üç tür arasindaki karsilikli iliskiler içindir: 

• Belli vakalarda veya durumlarda masa basi arastirmalari saha ziyaretlerine tercih 
edilmeli midir? 

• Saha ziyaretleri birakilmali ve yerlerine belki de masa basi arastirmalari, elektronik 
kontroller, vatandas sikayetleri ve digerleri konmali midir? 

 
Bu sorular denetim stratejisinin, öncelik sirasina göre düzenlemenin ve planlamanin keskin 
noktasindadirlar. 
 
Bunlar ayrica bir ülkenin yasal ve sosyal sistemini ve bunun yani sira denetim biriminin  teknik ve 
mali potansiyelini de yansitir. Planlama, öncelikler ve denetim stratejisi hakkindaki sorulara 
cevaplar verildikten sonra yapilabilir. 
 
Denetim birimi tarafindan kullanilan denetim tipleri hakkinda asagida örnekler verilmistir. Farkliliklar 
yukarida yapilan basit siniflandirmadan daha karmasiktir. Denetimin basitlestirilmis bir 
siniflandirmasi Bölüm 5’te sunulmaktadir.  
 
 
3.2.   AB’de Denetim Çesitleri 

 
AB’ye üye ülkelerde, çok sayida denetim tipi tanimlanabilir. Asagidaki satirlarda, denetim tipleri 
arasindaki farkliliklar yer almaktadir ve bu atik yönetimi sektöründe, uygunluk degerlendirmesini 
hedef alan bir denetim örnegi ele alinarak gerçeklestirilecektir. 
 
Atik Yönetimi Kapsaminda Saha Denetimi Örnekleri 
 
Rutin Denetimler: Rutin denetimler, en sik atik yönetimi kapsamindaki sahalarda gerçeklestirilen 
denetimlerdir. 
 
Rutin denetimler, izin kosullarina ve diger yasal gerekliliklere uygunlugun olup olmadigini kontrol 
etmek için birincil olarak görsel kontrol ile gerçeklestirilen denetim tipidir. Söz konusu denetimin 
kapsaminda olmayan fakat denetim sirasinda kolaylikla gözlemlenebilen hususlar (koku, gürültü 
vs.) oldugunda bunlar da ayni zamanda kontrol edilmelidir. Belli kosullarda, politika belirleyicilere 
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ve izni yazanlara danisma veya diger ilgili yetkililere koku, ses ve güvenlik ile ilgili bilgi verme 
hususlari dikkate alinmalidir.  
 
Denetim, sahanin günlük çalismasi hakkinda genel bir izlenim edinmek için kullanilir. Buna ek 
olarak, çalisma planinin saha çalismasina uygulanabilirligi ve kalitesinden emin olunmalidir. Izin 
kosullarinin veya diger yasal gerekliliklerin ihlali gözlemlendigi takdirde, yaptirim strateji ve 
politikasindaki rehber ilkelere uygun harekette bulunulmalidir. 
 
Çalisma saatlerinin disinda sahalarin denetlenmesi: Bu tip denetim, çalisma ve sahanin açilma 
saatleri ile ilgili izin kosullarinin uygunlugu için sahayi denetlemeye odaklanmaktadir. Saha 
güvenligi ve herhangi diger bir yön de ayrica incelenebilir. Bunu yaparken günün belli vakitlerinde 
sahaya erisimin kisitlanmis olabilecegi fakat denetçilerin sahalara girmek için yasal haklarinin 
mevcut oldugu dikkate alinmalidir.  
 
Genis kapsamli denetim (saha tetkikleri): Bu tip bir denetim herhangi bir atik yönetimi tesisinde 
gerçeklestirilebilir. Bu detayli bir denetimi ve bütün lisans kosullarina uygunlugun genis kapsamli 
olarak gözden geçirilmesini ve ayrica çalismanin bütün yönlerinin detayli olarak incelenmesi 
suretiyle çalisma planinin gözden geçirilmesini içerir.  
 
Bu tür bir uygulama birkaç güne yayilabilir ve sahanin karmasikligina ve boyutlarina bagli olarak bir 
denetim ekibinin görev almasini gerektirebilir (örnek olarak, bir ortak atik bertaraf sahasi veya özel 
atik aritma tesisi vb.). 
 
Bir denetleme, hem detayli izin uygunluk degerlendirmesi olarak hem de tesisin çalisma plani ile 
birlikte iznin yeterliliginin ve etkinliginin gözden geçirilmesinin bir yöntemi olarak görülebilir. Yine, 
denetimin planlanmasi, gerçeklestirilmesi ve elde edilen bilginin rapor edilip bu konuda harekete 
geçilmesi bu saha denetimi yöntemindeki bütün temel asamalari olusturmaktadir. 
 
Bu tip denetimin yilda bir kereden fazla gerçeklestirilmesi pek mümkün degildir. 
 
Mühendislik denetimleri: Bu, hem insaat süresince hem de insaattan sonra yürütülen ve iznin 
mühendislik gerekliliklerine veya iyilestirici mühendislik çalismalarindan kaynaklanan uygunlugu 
kontrol etmek için yapilan bir denetimdir. Bu tür bir denetimde bütün mühendislik gerekliliklerinin 
denetimi mümkün degildir. Bu yüzden belli yönler üzerine odaklanacaktir, örnegin, astar veya 
drenaj sisteminin kurulmasi gibi. Denetçi, atik yönetimi dokümanlari veya hükümet ya da atik 
yönetimi subesi tarafindan çikarilan genel rehber ilkeler seklindeki ilave teknik yönlendirmeye 
basvurabilir. 
 
Vakaya yanit: Bu herhangi bir kaynaktan, örnegin, halktan birisi, acil hizmetler, yerel yetkililer veya 
STK’lardan, edinilen bilgiye dayanilarak bir sahanin incelenmesidir.  Denetimin odak noktasi, 
alinan bilgi ve sahada iken ortaya çikan hususlar araciligi ile belirlenecektir. 
 
Sahanin incelenmesini, tetkik edilmesini ve saha denetim raporunun nihai olarak tamamlanmasini 
müteakip, rapor vaka veri tabanina girilmelidir. Bu, vakaya yanit vermeye ve ayrica sahayi ziyaret 
eden denetçi faaliyetlerinin ve bulgularinin karsilikli olarak birbirine atifta bulunmasina yardimci 
olur. 
 
Faaliyetin bitiminden sonraki saha denetimi: Bu denetim, sahanin “kapali” oldugunu ve çevreye 
verilebilecek hasarin engellendigini teyit etmek üzere bir atik yönetimi tesisinin incelenmesine 
deginmektedir. 
 
Bu tip bir denetim, denetçinin dikkatini sahaya özgü belli faktörler üzerinde odaklandiracaktir, 
örnegin: 

• Sahanin kararliligi; 
• Deponi gazi; 
• Yeralti veya yüzey sularinin izlenmesi; 
• Kapatma veya kaplama malzemesi dahil olmak üzere herhangi bir iyilestirici önlem. 

 
Faaliyet öncesi saha denetimi: Bu denetim, sahanin durumunun “faaliyet öncesi”nde oldugunu ve 
çevreye verilebilecek hasarin engellenecegini teyit etmek üzere bir atik yönetimi tesisinin 
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denetimidir. Bu tip bir denetim, denetçinin dikkatini sahaya özgü belli faktörler üzerinde 
odaklandiracaktir.  Örnegin sahada herhangi bir atigin bulunmamasi (ve gerekli alt yapi için hazirlik 
çalismasinin tatminkar bir sekilde ilerlemekte olmasi) gibi. 
 
Buna ek olarak, arka plan çevresel izleme gerekli olabilir.   Bu nedenle denetçi, bütün uygun izleme 
noktalarinin kurulmus olup olmadigini ve bunlarin yerlerini kontrol edebilir.  
 
Gezici tesis denetimleri: Gezici tesislerin denetlenmesi, izinleri ve genel/yerel çalisma planlari ile 
uygunluk içinde isletildiklerini teyit etmeyi ve özellikle atiklarin uygun islem görmesinden emin 
olunmasini hedefler. Atigin ve artik malzemenin aritma öncesi ve sirasinda depolanmasi kontrol 
edilmeli ve bunlarin dogru yönetildiginden, depolandigindan ve güvenli sekilde islem gördügünden 
emin olunmalidir.  
 
Plansiz Denetimler: Zaman zaman baslangiçta planlilara ek olarak bir denetime gerek olabilir. 
Planlanmis olan ziyaretler, rutin denetimleri ve önceden planlanmis is saatleri sonrasi ziyaretleri 
içerebilirler. Bu nedenle, yilda tüm zamanin yüzde 10’unu tahsis etmeden bos birakmak faydali 
olabilir. Bu, örnegin, is saatleri sirasinda ve sonrasinda halkin endiselerini cevaplamak, belli 
konularda, mühendislikte ve tetkiklerde uygunlugu saglamak üzere tekrarlanan ziyaretler için 
kullanilabilir. 
 
Bu süre denetim biriminin, vakalar ile ilgili çalismasini, yasadisi faaliyetler veya süpheler üzerine 
harekete geçmesini ve aninda kontroller yapabilmesini mümkün kilar. Herhangi bir sikayetin hakli 
bulunmasi halinde, yaptirim fiili gerçeklestirilebilir.  
 
Bu tür denetim faaliyetlerine tahsis edilen zaman yüzdesi denetim stratejisine baglidir. Yasal ve 
sosyal sistem de ayrica önemli rol oynar. Agirlikli olarak çevresel yönetim sistemlerine ve kendi 
kendini düzeltme sistemlerine dayanan bir sistem, dogrudan düzenleme ve bir cezalandirma 
stratejisine dayanan sisteme göre daha farkli zaman yüzdesi gerektirecektir. Bununla beraber, söz 
konusu yüzde, yeni yürürlüge giren bir denetim sistemi ile yillardir sürdürülen iyi gelistirilmis 
denetim sistemi arasinda önemli derecede farkliliklar gösterir. Yeni kurulmus denetim biriminin 
denetimleri, uzun süredir çalismakta olan bir sisteme göre daha fazla ve farkli uygunsuzluk 
olaylarini ve hususlarini açiga çikartacaktir.  
 
 
3.3.   ABD – EPA Tipi Denetimler 
 
Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansinin (US-EPA) uygunluk degerlendirmesi ve 
yaptirimi alanlarinda uzun dönemli deneyimlerini göz önünde bulundurarak, ABD denetçileri 
tarafindan kullanilan denetim tiplerini sunmak faydali olacaktir.  
 
Uygunluk Degerlendirme Denetimi: Uygunluk degerlendirme denetimi, izin sahibinin, izindeki 
uygulanabilir kendini izleme gerekliliklerine uygunluk saglayip saglamadigini, atik suyu limitlerini ve 
uygunluk tablolarini kontrol etmek üzere tasarlanan ve numune alinmaksizin yapilan denetimdir. 
Denetçiler kayitlari gözden geçirmeli, görsel gözlemlerde bulunmali ve aritma tesislerini, 
laboratuarlari, atik sulari ve alici ortam suyunu degerlendirmelidirler. Uygunluk degerlendirme 
denetimi sirasinda denetçi, kesif denetimi haricinde bütün diger denetim tipleri için temel olusturan 
kimyasal ve biyolojik kendi kendini izlemenin her ikisini de denetlemelidir. 
 
Uygunlugun Numune Alinarak Denetimi: Uygunlugun numune alinarak denetimi sirasinda, izin 
verilmis veya verilmemis tesisler için denetçilerin temsili numuneler almalari gerekmektedir. 
Denetçiler bunu müteakip izin sahibinin kendi kendini izleme programinin ve raporlarin 
dogrulugunu, kimyasal ve bakteriyolojik analizler araciligi ile tasdik ederler, desarj kisitlamalarina 
uygunlugu belirlerler, atik sularinin miktarini ve kalitesini belirlerler, izin düzenlerler ve uygun olan 
hallerde yaptirim davalari için delil temin ederler. Buna ek olarak, uygunlugun numune alinarak 
denetimi, uygunluk degerlendirme denetimi ile ayni amaçlari ve görevleri de içerir.  
 
Performans Tetkik Denetimi: Denetçi, izin sahibinin kendi kendini izleme programini 
degerlendirmek için bir performans tetkik denetimi yapar. Uygunluk degerlendirme denetiminde 
oldugu gibi performans tetkik denetiminde de izin sahibinin rapor edilmis verileri ve uygunlugu, 
kayitlarin incelenmesiyle kontrol edilir. Bununla birlikte, performans tetkik denetimi, izin sahibinin 
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kendi kendini izleme programinin daha kaynak yogun olarak gözden geçirilmesini saglar ve izin 
sahibinin prosedürlerini numune toplanmasi, akis ölçümü, muhafaza zinciri, laboratuar analizleri, 
veri derlenmesi, raporlama ve kendi kendini izleme programi ile ilgili diger alanlar için degerlendirir. 
Bir uygunluk degerlendirme denetiminde denetçi, aritma tesisinin, laboratuarin, atik sularin ve alici 
ortam suyunun yüzeysel görsel bir gözlemini yapar. Performans tetkik denetiminde ise bir denetçi, 
numune toplanmasi ve akis ölçülmesinden laboratuar analizlerine, veri çalismasina ve 
raporlamaya kadar izin sahibinin kendi kendini izleme sürecini yerine getirmesini gözlemler. 
Performans tetkik denetimi, denetçi tarafindan numunelerin toplanmasini içermez. Bununla birlikte, 
denetçi izin sahibinin performans numunelerini laboratuar degerlendirme amaçlari için analiz 
etmesini isteyebilir. 
 
Uygunluk Biyo-izleme Denetimi: Bu denetim uygunlugun numune alinarak denetimi ile ayni 
amaçlari ve görevleri içerir. Bir uygunluk biyo-izleme denetimi, Ulusal Kirletici Desarji Eliminasyon 
Sistemi izni uyarinca biyo-izleme ile uygunlugu degerlendirmek ve atik suyun zehirli olup 
olmadigini belirlemek için izin sahibinin zehirlilik biyo-degerlendirme tekniklerini ve bakim onarim 
kayitlarini gözden geçirir. Uygunluk biyo-izleme denetimi, ayrica, izin sahibinin atik su desarjinin 
test organizmalarinin üzerindeki biyolojik etkilerini degerlendirmek üzere akut ve kronik zehirlilik 
testlerinin yürütülmesi için denetçi tarafindan atik su numunelerinin alinmasini da içerir.  
 
Zehirli Maddelerin Numune Almayla Denetimi: Zehirli maddelerin numune almayla denetimi, 
geleneksel uygunlugun numune alinarak denetimi ile ayni amaci tasimaktadir. Bununla birlikte, 
izinde ele alinan zehirli maddelere daha fazla önem verir. Zehirli maddelerin numune almayla 
denetimi, tipik olarak uygunlugun numune alinarak denetimine dahil edilen (eger izinde ele alinmis 
ise) agir metaller, fenoller ve siyanürlerden baska öncelikli kirleticileri kapsar. Zehirli maddelerin 
numune almayla denetimi, uygunlugun numune alinarak denetimine göre daha fazla kaynak 
kullanir, çünkü, zehirli kirleticilerden numune alinmasi ve analiz edilmesi için karmasik teknikler 
kullanilmaktadir. Zehirli maddelerin numune almayla denetimi, ayrica, hammaddeleri, faaliyet 
süreçlerini ve aritma tesislerini, kontrol gerektiren zehirli maddeleri tanimlamak için 
degerlendirmeye tabi tutabilir. 
 
Tani Denetimi: Tani denetimi, birincil olarak, henüz izin uygunlugunu elde edememis kamuya ait 
aritma isletmeleri üzerinde yogunlasir. Sorunlarini teshis etmekte zorlanan kamuya ait aritma 
isletmeleri hedeflenmektedir. Tani denetiminin amaci, uygunsuzlugun nedenlerinin tanimlanmasi, 
kamuya ait aritma isletmelerinin uygunlugu elde edebilmeleri için derhal uygulanabilecek 
önlemlerin önerilmesi ve mevcut veya gelecekteki yaptirim hareketinin desteklenmesidir. Bir kere 
uygunsuzlugun nedeni tanimlandiktan sonra, izin sahibinin detayli bir analiz gerçeklestirmesi ve 
birlesik bir düzeltme plani gelistirmesi için genellikle bir idari emir çikarilir.  
 
Kesif Denetimi: Kesif denetimi, izin sahibinin uygunluk programinin ilk incelemesini saglamak için 
kullanilir. Denetçi, izin sahibinin aritma tesisi, atik ve alici ortam sulari üzerinde kisa bir görsel 
denetim yürütür. Kesif denetimi, potansiyel uygunluk sorunlarinin hizli bir sekilde özetlenebilmesi 
için denetçinin deneyimini ve muhakemesini kullanir. Kesif denetiminin amaci, denetim kaynaklarini 
artirmadan denetimin kapsamini genisletebilmektir. Kesif denetimi bütün denetim tipleri içerisinde 
en kisa ve en az kaynak yogun olanidir. 
 
Aritma Öncesi Uygunluk Denetimi: Aritma öncesi uygunluk denetimi, kamuya ait aritma 
isletmelerinin onaylanmis aritma öncesi programinin uygulanmasini degerlendirir. Bu, kamuya ait 
aritma isletmelerinin Endüstriyel Kullanicilar (EK) için izleme, denetim ve yaptirim faaliyetleri ile 
ilgili kayitlarinin gözden geçirilmesini içerir. Aritma öncesi uygunluk denetimi, endüstriyel 
kullanicilarin denetimleri ile tamamlanabilir. Bir endüstriyel kullanici denetimi, kamuya ait aritma 
isletmelerine bosaltim yapan herhangi bir endüstriyel kullanicinin incelenmesidir. Denetimin 
nedenine bagli olarak bu denetim numune alinmasini içerebilir veya içermeyebilir.  
 
Eger mümkünse, denetçiler, aritma öncesi uygunluk denetimini es zamanli olarak diger bir kamuya 
ait aritma isletmeleri denetimi ile birlikte yürütmelidirler. 
 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ilgili tipteki gözden geçirme prosedürünün, aritma öncesi 
denetimine Onay Veren Yetkililer tarafindan da gerçeklestirildigidir. 
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Takip Denetimi: Takip denetimi, kaynak yogun bir denetimdir ve bir sikayet veya rutin denetim 
sonucu olarak yaptirim sorunu ile karsilasildiginda yürütülür. Takip denetimi için belli yaptirim 
sorununu etkin bir sekilde ele alabilmek için uygun kaynaklar olusturulur.  
 
Kanalizasyon Aritma Çamuru Denetimi: Kanalizasyon aritma çamuru denetiminin amaçlari, 
çamur veya bertaraf uygulamasi ile ugrasan herhangi bir tesis için çamur yönetmeliklerine uyulup 
uyulmadigini belirlemek ve izin sahibinin çamur izlemesi, kayit tutma ve raporlama, aritma 
islemleri, numune alma ve laboratuar kalite garantisi gibi faaliyetlere uygunlugunu 
degerlendirmektir. Çamur gerekliliklerine uygunlugu degerlendirmek için aritma öncesi uygunluk 
denetimi, uygunluk degerlendirme denetimi ve performans tetkik denetimi kullanilmasi en 
muhtemel araçtir. 
 
Yagmur Suyu Denetimi: Yagmur suyu denetimleri, yasa kapsamindaki tesislerin, yagmur suyu 
desarji ve Yagmur Suyu Kirlilik Önleme Plani oldugundan emin olmak için tasarlanmistir ve her 
birinin niteligine göre uygulanir. Denetim sirasinda denetçi izni ve Yagmur Suyu Kirlilik Önleme 
Planini gözden geçirir ve Yagmur Suyu Kirlilik Önleme Planinin izinde belirtilen gereklilikleri 
karsilayip karsilamadigini belirler. Denetçi, ayrica, iç-denetim raporlari gibi kayitlari da gözden 
geçirerek tesisin izin ve Yagmur Suyu Kirlilik Önleme Planina uygunluk saglayip saglamadigini, 
sahada dolasarak Yagmur Suyu Kirlilik Önleme Planinin dogru olup olmadigini, En Iyi Üretim 
Uygulamalarinin yerinde olup olmadigini ve düzgün bir sekilde fonksiyonlarini gerçeklestirip 
gerçeklestirmedigini tespit etmeye çalisir. 
 
Bilesik Kanalizasyon Sistemi Denetimi: Bir bilesik kanalizasyon sistemi denetimi sirasinda, 
denetçi, izinde, bir yaptirim talimatinda, bir muvafakat hükmünde veya yürürlüge konulabilir diger 
bir yasal dokümanda  mevcut olan bir bilesik kanalizasyon sistemi provizyonlari ile uygunlugu 
degerlendirir. Denetçi, izin sahibi tarafindan dokuz minimum bilesik kanalizasyon sistemi kontrolleri 
uygulanarak, uzun dönemli bilesik kanalizasyon sistemi kontrol planinin gelistirilmesi, sunulmasi ve 
uygulanmasi için bir takvime uyarak, hassas alanlardan tasmalarin ortadan kaldirilarak veya yerleri 
degistirilerek, atik su kisitlamalarina uyarak ve bir izleme programi uygulayarak bilesik 
kanalizasyon sisteminin kuru havalar boyunca engellendigini tasdik etme amaci güder. 
 
Sihhi Kanalizasyon Sistemi Denetimi: Bir sihhi kanalizasyon sistemi denetimi sirasinda, denetçi, 
Ulusal Kirletici Desarji Eliminasyon Sistemi izninde, bir yaptirim talimatinda, bir muvafakat 
hükmünde veya yürürlüge konulabilir diger bir yasal dokümanda  mevcut olan sihhi kanalizasyon 
sistemi provizyonlari ile uygunlugu degerlendirir. Denetçi, izin sahibinin standart izin kosullarina ve 
gerekli ihbar prosedürlerine uygunluk gösterdigini teyit edebilmek için bilgi toplar. Denetçi ayrica 
herhangi bir izinsiz desarj olup olmadigini veya izinde belirtilen desarj noktasi haricinde herhangi 
diger bir noktadan ABD sularina bosaltim yapilip yapilmadigini belirler.  
 
Besi Hayvanciligi Isletmeleri Denetimi: Bu denetimin amaci, besi hayvanciligi isletmelerinin izin 
gereklilikleri, izin kosullari, uygulanabilir yasal düzenlemeler ve diger gerekliliklerle uygunlugunu 
degerlendirmektir. Üç tipteki besi hayvanciligi isletmeleri denetimi söyledir: Durum Belirleme 
Denetimi, Izin Uygunluk Denetimi ve Yerlesim Anlasma Denetimi. Denetçinin topladigi bilgi türü, 
yürütülmekte olan besi hayvanciligi isletmeleri denetim türüne baglidir.  
 

Özet 
 
Denetçi, denetimden önce bütün faaliyetleri planlamali ve ilgili personel ile çalisma bürolarinda 
denetim öncesi faaliyetleri koordine etmelidir. Sahada ne tür faaliyetlerin yürütülecegine karar 
vermek için ve ne gibi ilave bilgi gerekebilecegini veya tasdik edilmesi gerekebilecegini belirlemede 
denetim tipi temel alinabilir. Uygun personel, yürütülecek olan denetim tipine, tesisin uygunluk 
statüsüne, tesisten elde edilmesi gereken bilgiye ve sözkonusu tesis tipine göre seçilmelidir. 
 
 
3.4.   Entegre Denetimler 
 
3.4.1     Entegre Denetimlerin Avantajlari ve Dezavantajlari 
 
Hem tek ortam bazli yaklasimin hem de entegre yaklasimin faydalari olabilir. Bir uygunluk izleme 
programi için en uygun denetim tipini belirlemek, genel program amaçlarina ve ayni zamanda 
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sahaya özgü kosullara baglidir. Tablo-2’de tek ortamli ve entegre denetimlerin genel faydalari 
özetlenmektedir. 
 
Tablo-2. Tek Ortam Bazli ve Entegre Denetimlerin Avantajlari ve Dezavantajlari 
 

Dikkate alinacak 
Hususlar 

Tek Ortam Bazli Denetimler Entegre Denetimler 

Uygunluk/Yaptirim 
Etkinligi 

Denetçilerin uzmanlasmasi, 
deneyimi ve egitimi nedeniyle 
entegre denetimlere göre 
daha iyi yaptirim sonuçlari 
elde edilebilir. 
 
Çok sayida tek ortam bazli 
denetimlerden dolayi denetim 
ve yaptirimin varligi artabilir.  

Genis kapsami, zaman ve 
potansiyel detayli sorgulama 
seviyesinden dolayi tek ortam 
bazli denetimlere göre daha 
fazla caydirma elde edilebilir. 
 
Yönetimin dikkatinin daha fazla 
çekilmesinden dolayi denetim ve 
yaptirim mevcuttur.  
 
Muhtelif  programlarinda bir çok 
küçük ihlali bulunan tesislere 
karsi yaptirimda etkindir. 

Kaynak Ihtiyaçlari Her bir ortam programi için 
uzman denetçi gerektirir. 
 
Uygunlugun izlenmesi 
kabiliyetini egitimli denetçinin 
kisitli sayida bulunmasi 
etkilemektedir. 
 
Egitimli denetçilerin bulunmasi 
esastir. 

Denetçilerin birlestirilmis 
seyahatleri ve azalan seyahat 
sayisi nedeni ile potansiyel 
olarak daha verimlidir. Eger 
çapraz egitim verilirse daha az 
sayida denetime gerek vardir. 
 
Daha fazla miktarda yapilan 
egitim yatirimindan dolayi, tek 
ortamli denetçilerin bulunmasina 
göre çapraz egitim görmüs 
denetçilerin bulunmasi esastir. 

Tesis Türü Tesislerin çogunluguna 
uygundur, entegre salimlarda 
(emisyon, desarj, atik) etkin 
olmayabilir. 

Daha küçük tesisler için ekip 
denetimleri bogucu olabilir. 
Küçük veya orta boyuttaki 
tesisler için bir veya iki çapraz 
egitim almis denetçi ile yapilan 
bilesik denetimler daha uygun 
olabilir. 

Gereken Zaman Tek ortamli denetimler 
genellikle verimlidir, fakat 
biriken yük önem arz edebilir. 

Potansiyel ihlalleri belirlemede 
ve tek ortamda ortaya 
çikabilecek küçük veya orta 
ölçekli ihlallere referans olmada  
tarama denetimleri çok verimli 
olabilir. Kapsamli entegre 
denetimler tek ortamli 
denetimlere göre daha uzun 
sürebilir. 

Kapsam Genis kapsamin elde 
edilebilmesi için çok sayida 
denetimi gerektirir 

Tesisin genis kapsamli 
incelenmesini saglar. 
 
Altta kalan çevresel konulara 
deginilebilmesi için daha fazla 
imkan verir. 
 
Kirliligi önleme imkanlarinda, 
bütün sürecin gözden geçirilmesi 
için daha fazla potansiyeli vardir. 
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Gelismis Denetim:Teorik olarak entegre denetimlerin tek ortamli denetimlere göre daha etkin bir 
denetim ve yaptirim potansiyeli vardir. Entegre denetim, ihlallerin, tüm çevresel gereklilikler 
kapsaminda belirlenmesi ihtimalini artirir ve tesis yönetiminin daha fazla ilgisini çeker. 
 
Bir denetçi veya denetçi ekibi entegre bir denetim yürütürken, tesisin çevresel uygunluk 
programinin çok az sayida bileseni denetim kapsaminin disinda kalir. Bu genis kapsam, yasanin 
içerdigi tesisleri, tek ortamli denetimlerde oldugundan daha büyük bir uygunluk tetkikine tabi tutar. 
 
Entegre denetimler, iki veya daha fazla sayida denetçi tarafindan yürütülebilecegi ve denetimin 
seviyesine göre tek ortamli denetimler için gerekli olandan daha uzun süre gerektirebilecegi için 
ihlallerin ortaya çikartilmasi için daha fazla potansiyele sahiptir. Diger taraftan ise, entegre 
denetimler tesis personeli ile daha fazla koordinasyon gerektirdigi için, yaklasmakta olan entegre 
bir denetim hakkinda tesisi önceden haberdar etmek gerekli olabilir. Bunun yani sira tek ortamli bir 
denetim habersiz olarak gerçeklestirilebilir. Bunun sonucu olarak entegre bir denetimin planlandigi 
hallerde, tesisin hiç olmazsa bazi mevcut sorunlari düzeltmek için zamani olacaktir. Sonuç olarak, 
denetim birimi yönetimi, sürpriz unsurunun denetimin basarisi için gerekli olup olmadiginin 
degerlendirmesini yapmalidir. 
 
Entegre denetimler fazla sayida denetçiyi içerebilir ve tamamlanmasi için daha fazla zaman 
gerektirebilir ve bu da artan denetim ve yaptirim unsurlarina katkida bulunur. Bu faktörler, tesis 
yönetiminin ilgisini çevresel uygunluk hususlarina daha fazla çekmeye egilimlidir. Ekip tarafindan 
yönlendirilen entegre denetimler, ayrica; yasa kapsamindaki tesisleri, uygunluk yükümlülükleri ve 
ayrintili uygunluk izlemesine tabi olma potansiyeli konusunda daha bilinçli hale getirir. 
 
Burada dikkat etmemiz gereken nokta, entegre denetimlerin digerlerine göre daha fazla avantajlari 
olmasina ragmen bu avantaji kazanabilmek için denetimin kapsaminin çok iyi tasarlanmis olmasi 
gerektigi ve denetçilerin egitimlerden kazandiklari becerilerin, bütün sektörleri dikkate alarak 
sahanin tümünü inceleyebilmek için yeterli olmasi gerektigidir. Entegre bir denetim yürütme 
sürecinde, eger denetçiler, zaman, kaynak veya uzmanlik eksikligi nedeni ile amaçlanan kapsamda 
yapamaz veya uygun denetim prosedürlerini takip edemez ve bunun sonucu olarak önemli ihlalleri 
fark edemezlerse güvenilirlik kaybolur. Bu risk özellikle çok karmasik tesislerde ortaya çikabilir.  
 
Daha iyi hale gelen çevresel sonuçlar: Entegre denetimler genellikle iyilesen çevresel 
performans ile sonuçlanir. Örnegin, tek ortamli bir denetim programi tipik olarak diger ortamlar için 
dogabilecek sonuçlari dikkate almadan belli bir çevresel ortamda atigin azaltilmasi veya 
yönetilmesi üzerine odaklanirken (örnegin, kontamine olmus atik su desarji yapan gaz temizleyici 
aygitlar gibi kontrol cihazlarinin kullanimini gerektiren yönetmelikler) entegre denetim programi 
ortamlararasi geçisin azaltilmasini gözetebilir ve bunu da gerçeklestirirken, hem havaya hem de 
suya desarji azaltacak sonuçlar doguracak sekilde kirlenmenin önlenmesi yaklasiminin 
tanimlanmasi yolunu seçebilir.  
 
Denetim iki temel yol ile yürütülebilir: 

1. Belli bir salim veya desarj noktasindan baslamak ve hammaddenin girisine dogru süreç 
boyunca geriye dogru gitmek; veya 

2. Hammaddenin girdigi noktadan baslamak ve süreç boyunca belli bir salim veya desarj 
noktasina dogru ilerlemek – bu ayrica “kütle dengesi” denetimi olarak da adlandirilir.  

 
Bir denetimin gerçeklestirilmesinden önce, denetim için geçerli olan sebep, çogunlukla denetim için 
en iyi olacak seviyeyi veya denetime yaklasimi göstermektedir (tek veya entegre olarak). 
 
Bir çok denetim, izin verilen emisyonlar veya salim yönetmeliklerine ve ayrica depolama, isleme, 
ve/veya bertaraf yönetmeliklerine uygunlugu belirleyecek seviyede yapilirlar. 
 
Bu seviyedeki denetimlerde, süreç tipi ile ilgili sorgulamalar sadece normal üretim kosullarinin 
belirlenmesini içerir. Eger uygunluk sorunlari mevcut ise, denetim seviyesi genellikle süreç 
denetimine çikarilir ve bu da emisyonlarin (veya salim noktalarinin), depolamanin, islemenin ve 
bertaraf uygulamalarinin incelenmesi ile es zamanli olarak yürütülür. 
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Bir sonraki seviye, kontrol cihazlarini, sürecin gözden geçirilmesini, numune toplanmasini ve saha 
analizlerinin iç-denetimini içerir. En yüksek seviye, bütün bu faaliyetleri içerir ve ayrica daha 
karmasik numune alma ve analizlerin yapilabilmesi için ilave personel de gereklidir. 
 
Eger sadece basit bir uygunluk belirlemesi gerekiyorsa veya bir denetçi incelenmekte olan tesis 
veya süreci yakindan tanimakta ise, denetim genellikle salim veya desarj noktasindan baslanarak 
süreçte sondan basa dogru gerçeklestirilir. Çogu durumda denetim, kontrol cihazinda veya yasa 
kapsamindaki süreç faaliyetinde sonuçlanir. Yukarida belirtildigi gibi, toplanan tek süreç bilgisi, 
denetim sirasindaki kosullara deginmektedir   
 
Denetimin yürütülmesinde bir süreç hatti veya kütle dengesi yaklasimi, sadece çevresel uygunlugu 
farkli ortamlar boyunca izlemeye degil ayrica daha iyi hale getirilmis çevresel sonuçlar için, 
uygunluga yardimi mümkün kilacak sekilde ve kirlilik önleme imkanlarini tetkik ederek çapraz 
ortam geçislerini kisitlayacak düzeltici önlemlere deginmeye, süreçleri veya malzeme ile ilgili 
sorunlari tanimlamaya yeterlidir. Süreç hatti veya kütle dengesi yaklasiminin sonuçlari, tesis 
yöneticilerinin, bazi üretim uygulamalarinin sonuçlarindan daha fazla haberdar olmalarini ve 
dolayisi ile çevresel kontrol maliyetlerini azaltacak ve ayni zamanda esit derecede iyi veya daha da 
iyi bir ürün sunacak üretim süreci degisikliklerini benimsemelerini saglayabilir.  
 
Entegre denetimler ayrica genel çevre kosullarini da degerlendirebilirler (örnegin görünür sizintilar, 
tasmalar, kokular, veya süreçlerin fiziksel kosullari), bunlar bir tesisteki çevresel kosullar için en 
genis kapsamli genel resmi gösterir ve daha iyi hale getirilmesi gereken alanlarin tanimlanmasi için 
önemli imkanlar tanir. Ayrintili, süreç bazli denetimler belirgin bir sekilde çesitli zorluklar sunarlar. 
Bu denetim programlari, yüksek derecede egitim almis ve belli endüstriyel kategoriler hakkinda 
özel bilgisi olan denetçilerin kullanilmasini içerir. 
 
Bu denetimler bir tek yüksek derecede egitim görmüs denetçi veya bir denetim ekibi tarafindan 
gerçeklestirilebilir. Buna ek olarak, bu tür denetimler, tek ortamli denetimlerden daha fazla zaman 
alirlar. Diger taraftan, çok daha fazla hususu kapsarlar ve bütün bu tekil yanlari, bir çok tek ortamli 
denetim araciligi ile çalisilmasi için gerekli toplam süreyi azaltir.  
 
Artan Kaynak Verimliligi: Entegre denetimler, ayrica uygunluk izlemesinin ve yaptirim 
kaynaklarinin verimli olarak kullanilmasini da tesvik eder. Seyahat zamanlari ve masraflar, 
genellikle toplam denetim kaynaklarinin önemli bir unsurunu teskil ederler. Özellikle, tek bir 
denetçinin bir tesiste entegre  uygunlugu tarayabildigi veya iki veya daha fazla çevresel program 
altinda tam olarak uygulanan gerekliliklere uygunlugu degerlendirebildigi hallerde denetimleri 
birlestirmek suretiyle hem zaman hem de maliyetler azaltilabilir. Bir denetim ekibinin 
çalistirilabilecegi daha büyük tesislerde, kaynak tasarrufu, denetim sürecinin tekrarlanan yönlerini 
en aza indirgeyerek saglanabilir. Buna ek olarak, tek ortamli denetimlerle karsilastirildiginda 
entegre denetimlerin daha kapsamli olmasi ve ayrica yasa kapsamindaki tesislerce bunlarin daha 
iyi izlenebilir olmasi nedeniyle, bu tür denetimler tek ortamli denetimler kadar sik 
uygulanmayabilirler. Benzer sekilde, entegre denetimlerin çevresel ihlallere neden olan sorunlara 
dogrudan deginmeleri halinde gerçekte daha az sayida denetime ihtiyaç olabilir.  
 
Bununla birlikte, entegre denetimler, verimlilikte elde edilen kazançlari dengeleyecek sekilde 
hükümetler üzerinde ilave kaynak talepleri yaratirlar. Bu talepler, çoklu programlarin gereklilikleri 
dogrultusuna denetçilerin çapraz egitimi için gerekli olan zaman ve maliyetleri ve tek bir entegre 
denetime bir çok denetçi (yani bir ekip) atanmasi ihtiyacini dogurur. 

 
Gelismis iletisim: Entegre denetimler, çoklu ortam faaliyeti olan tesisler ve bu tür tesisler üzerinde 
çevresel denetimi yapmakla sorumlu denetim birimi arasindaki iletisimin daha iyi hale getirilmesi 
potansiyelini sunmaktadir. Eger tek ortamli denetimler kullanilirsa, bu denetimler tipik olarak her bir 
çevresel program alani için farkli bir denetçi tarafindan yürütülür. Bu yaklasimin bir sonucu, bir 
tesisin sorunu veya sorusu oldugu takdirde, bu soruna deginecek sekilde ilgili program alanindan 
sorumlu denetçinin belirlenmesinin ve onunla irtibata geçebilmesinin mümkün olmasidir. 
 
Bunun tersine, entegre denetimler genel olarak, çevresel uygunlukla ilgili sorunlari veya sorulari 
olan tesisler için kolayca tanimlanabilir temas noktasi rolü oynayan bir takim lideri veya tek bir 
uzmanlasmis denetçi veya “süreç uzmani” tarafindan yönetilirler. 
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Bu durum, yasa kapsamindaki tesisler için denetim birimi ile irtibata geçmeyi çok daha 
kolaylastirmaktadir. Ayrica, çoklu ortam egitim veya deneyimi bulunan entegre denetim lideri veya 
uzmanlasmis denetçi, genel tesis veya çalismanin tamamina hakim oldugunda, tesisin güvenini 
kazanabilir. 
 
Bu faktörler, daha yüksek oranda uygunlugu tesvik eden, anlayisi gelistiren iletisimi 
özendirmektedir. 
 
Buna ek olarak, entegre denetimin süresinin ve bazi durumlarda denetim ekibinin büyüklügünün bir 
sonucu olarak, denetim biriminin seffafligini endüstrinin gözünde artirir. Bir tesisin entegre denetimi 
birkaç gün veya hafta üzerinden yapildigi zaman, yasa kapsamindaki endüstride bu konuda 
konusmalar yayilmaya meyillidir. 
 
Bu artan seffaflik, uygunsuzluk üzerinde etkin bir caydirici olarak hizmet edebilir.  
 
3.4.2.  Entegre Yaklasimlar 
 
Entegre denetimlerin yürütülmesi için tek bir yaklasim veya prosedür mevcut degildir. Çesitli 
yaklasimlar mevcuttur ve her biri belli bazi ihtiyaçlari karsilamaktadir. 
 
Entegre yaklasimlarda kullanilan üç genel tipte degerlendirme tarif edilmis ve bu degerlendirme 
tiplerini gelistirecek dört yaklasim tanimlanmistir.  
 
Entegre denetim yaklasimlarinin seçilmesinde etkili olan program, kaynak ve sahaya özel faktörler 
tartisilmistir.  
 

1. Uygunluk degerlendirmesi  
 
Uygunluk degerlendirmesi, bir tesise uygulanmakta olan mevzuat, yönetmelikler veya izin 
gerekliliklerine gösterdigi uygunlugun belirlenmesi olarak tanimlanabilir. Bu tipte degerlendirme belli 
bir yelpazede faaliyetleri içerir. Örnegin, bir salimin uygulanmakta olan kisitlamalara uyup 
uymadigi, tesisin uygun kayitlari tutup tutmadigi ve denetim birimine uygun araliklarla rapor edip 
etmedigi veya basitçe bir tesise belli bir yönetmeligin uygulanip uygulanamadigi gibi. Uygunluk 
degerlendirmesi, ayrica, daha derinlemesine takip denetimleri gereken veya örnegin uygunluk 
destek tetkikleri gibi farkli tipte degerlendirmelerin gerektigi tesislerin belirlenmesinde de 
kullanilabilir. 
 
Uygunluk degerlendirmesi sirasinda sorulan soru tipleri, tesisin degerlendirilmekte oldugu belli 
gereklilikler üzerine dayandirilmistir.  
 
Temel sorular asagida belirtilenleri içerebilir: 

• Tesis alici ortam suyuna süreç atik suyunu bosaltmakta midir? 
• Tesisin çevresel lisansi (izni) var mi? 
• Tesis kendisine ait çevresel iznin (lisansin) sartlari ile uygunluk içerisinde 

isletilmekte midir? 
 
Bu tür sorular tek ortamli bir denetimde sorulanlar ile aynidir. Bütün denetimler arasindaki ana fark 
uygunluk ile alakali sorulardaki detay seviyesidir. Daha yüksek seviyedeki tek ortamli bir denetim 
de, denetçi muhtemelen yukaridaki sorulara ek olarak daha detayli sorular soracaktir, örnegin: 

• Ne gibi numune alma ve analiz yöntemleri kullanilmaktadir? 
• Gerekli olan dönem için kayitlar tutulmakta midir? 
• Kendi kendini izleme raporlari gerekli bilgiyi içermekte midir? 

 
Sorulan soru tipleri, yürütülmekte olan denetimin seviyesi ile ilgilidir. Bu hem entegre hem de tek 
ortamli denetimler için geçerlidir. 
 

2. Çevresel Kosullarin Degerlendirilmesi  
 
Bir çevresel degerlendirme, çevreye potansiyel veya gerçek bir risk olusturup olusturmadiklarini 
belirleyebilmek için bir tesisteki genel çevresel kosullari degerlendirir. 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 22 

 
Bu tipteki bir degerlendirme, tesis salimlarinin genel karakteristiklerini ve ayni zamanda tesisi 
çevreleyen çevresel kosullari da degerlendirmeyi içerir, fakat özel uygunluk ile ilgili hususlara 
deginmez. Çevresel degerlendirme görsel gözlemlere veya analitik testlere dayandirilabilir. Bu tür 
degerlendirmeler asagida belirtilen sorulara deginebilir:  

• Tesis binasinin disindaki toprak, dökülmenin isaretlerini tasimakta midir? 
• Atik suyun içine bosaltildigi akarsu, çevresel zararin isaretlerini tasimakta midir 

(örnegin ölü baliklar, alisilmadik kokular, vs.)? 
• Hava emisyonlari alisilmadik sekilde yogun mu veya asiri kokular ihtiva etmekte 

mi? 
 

3. Uygunluk veya teknik yardim 
 
Uygunluk veya teknik yardim, uygunlugu ve çevresel performansi, potansiyel olarak nasil daha iyi 
hale getirebilecegi ile ilgili imkanlari tanimlamak için tesisin çalismasinin ve faaliyetlerinin bir 
degerlendirmesini içerir. Bu degerlendirmenin bir parçasi olarak, denetçi bu imkanlari tesis ile 
müzakere eder ve tesisin bu imkanlar ile ilgili nasil ilave bilgi bulabilecegi konusunda yönlendirme 
saglar. Örnegin Amerika Birlesik Devletlerinde entegre denetimler bir kirlenmeyi önleme imkan 
degerlendirmesini içerir (bakiniz bölüm 8). 
 
Benzer uygunluk yardimi önlemleri Hindistan’da ve Ingiltere’de de yürütülmektedir. Bu 
degerlendirmeler, soru sormaktan ve denetim sirasinda tesisin muhtemelen sahip oldugu veya 
uygulayabilecegi kaynak azaltma önlemleri ve geri dönüsüm uygulamalari hakkinda bilgi 
toplayabilecek gözlemleri denetim sirasinda gerçeklestirmekten olusmaktadir. 
 
Uygunluk veya teknik yardim asagida belirtilen tipte hususlar üzerinde odaklanmaktadir: 

• Daha az malzeme kullanilmasi veya daha az atik üretilmesi ile sonuçlanacak süreç 
degisiklikleri; 

• Zehirli malzemenin daha az zehirli malzeme ile, dumani, gazlari ve diger hava 
emisyonlarini azaltmak için uçucu maddelerin daha az uçucu maddeler ile 
degistirilmesi ve tekrardan kullanilabilecek veya geri dönüstürülebilecek 
malzemelerin kullanilmasi, 

• Islem içinde yeniden kullanim; 
• Geri dönüsüm; 
• Dökülmenin önlenmesi; 
• Daha az atik yaratacak sekilde tesiste bakim ve temizleme uygulamalari. 

 
3.4.3 Entegre Denetim Çesitleri 
 
Dört temel entegre denetim tipi belirlenebilmektedir. Bunlar asagida tarif edilmislerdir ve bu 
tariflerde, bunlarin programli, kaynak ve sahaya özel faktörlerle iliskisinin yani sira  amaci üzerine 
de odaklanilmistir:  
 
Çoklu Ortam Taramalari: Bir veya daha fazla denetçi, ortama özgü gereklilikler ile ilgili olarak 
detayli uygunluk degerlendirmelerini yürütürler ve es zamanli olarak diger program alanlarinda, 
muhtemel uygunsuzluklara ait göstergelerin taranmasi ve raporlamasi yürütülmektedir. Bu tarama 
denetimleri, gerektigi takdirde, daha detayli denetimler için öncü faaliyetler vazifesi görürler. 
 
Ekip denetimleri: Bir denetim ekibi, tesisin genel uygunlugunu genis kapsamli degerlendirmek 
üzere sözkonusu tesiste görevlendirilir. Her bir denetçi, özel program uzmanliginin oldugu kendi 
ortam alanini inceler. 
 
Bilesik denetimler: Bir veya daha fazla denetçi kullanilir ve her bir denetçi, bir veya daha fazla 
ortam programini bir tek denetim sirasinda inceler. Bilesik denetimleri yürüten denetçiler 
çogunlukla uzmanlasmis veya “süreç uzmani” diye adlandirilan denetçilerdir.  
 
Süreç ve önleme denetimleri: Bu denetimler, uygunluk, kirlenmeyi önleme imkanlari, uygunluk 
destek imkanlari ve çevresel performans ve artan verimlilik dahil olmak üzere endüstriyel sürecin 
bütün yönlerini tetkik etmeyi içerir. 
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Ilk üç denetim türü ortak bir amaci paylasan bir uygunluk degerlendirmesinin yürütülmesidir. Bu 
denetim tipleri ayni amaci paylasirlarken, kaynak ve sahaya özel kosullar dikkate alindiginda bu 
amaca farkli sekillerde ulasirlar. Dördüncü tip, bir süreç ve önleme denetimi, uygunluk 
degerlendirmesinin yani sira “uygunluk ötesi” bir perspektif sunar. Herhangi bir denetim, bir süreç 
ve önleme denetimini de dahil edecek sekilde degistirilebilirken, bir çoklu ortam degerlendirmesi bir 
ekip veya birlesik denetim baglaminda en iyi sekilde yürütülebilir. 
 
Çoklu Ortam Taramasi: Çoklu ortam taramalari tek ortamli denetimlere kisa bir ek olarak 
gerçeklestirilirler. 
 
Çoklu ortam tarama denetimini yürütmekte olan tek bir denetçi, daha genis kapsamli denetim gibi 
bir takip faaliyeti gerektirecek muhtemel çoklu ortam ihlalleri hakkinda bilgileri ve gözlemleri 
kaydetmek için genellikle bir kontrol listesini rehber olarak kullanir. 
 
Tarama denetimleri, karakterleri itibari ile, hedeflenmemis program alanlarinin tamaminin 
denetimini yapmaz ve en az seviyede zaman harcanmasini gerektirecek sekilde tasarlanmislardir. 
 
Bir kontrol listesi kullanarak ve çevresel kosullarin görsel olarak gözlemlenmesi ile bir denetçi, 
denetime esas teskil eden belli alici ortam programi ile dogrudan ilgili olanin ötesinde ciddi 
uygunluk ve risk sorunlarini belirleyebilir. Ek-1’de çoklu ortam taramasi ile ilgili bir soru formu 
bulunmaktadir. 
 
Dikkati çeken sorunlar, sahada çevresel kosullarin dogrudan gözlemlenmesi ile belirlenebilir. 
Örnegin, hava yönetmeliklerine uygunlugu denetlemek için tesisi ziyaret eden bir denetçi, ayrica su 
ve atik yönetmeliklerinin önemli ihlalleri ile ilgili olarak da sahayi gözlemler (örnegin, dökülmeler, 
uygunsuz atik su desarji, sizmalar ve emniyetli olmayan depolama). 
 
Bir çoklu ortam tarama denetiminin basarili olarak yürütülebilmesi için genis kapsamli personel 
egitimi gerekmemektedir. Entegre denetimler içinde taramalarin yürütülmesi en az zamani 
gerektirir ve en önemlisi, baslica çevresel sorunlari ve konulari tanimlayabilme kabiliyetine sahiptir 
(örnegin, insan ve çevre sagligini tehlikeye sokan çevresel kosullar). Ayni zamanda, bu tür 
denetimler, sahanin genis kapsamli degerlendirmesini saglayamasa bile, ek ve daha genis 
kapsamli denetimleri hedeflemek için etkin bir araç olustururlar. 
 
Sorulabilecek tipik sorular asagidakileri içerebilir: 

• Kazalarin ve dökülmelerin önlenebilmesi için faaliyet alani yeteri kadar temiz ve 
uygun mu? 

• Hammaddeleri kullanirken tesis tipalar ve pompalar kullaniyor mu? 
• Tesis atiklarin depolama konteynirina aktarilmasi için huniler kullanmakta midir? 
• Tesis daha az tehlikeli çözücüler kullanmayi dikkate almis midir (örnegin sulu veya 

yari sulu çözücüler)? 
• Tesis yeniden kullanmakta, geri dönüsüme sokmakta veya atik çözücüyü üreticiye 

veya herhangi baska bir tesise geri göndermekte midir? 
 
Ekip Denetimleri: Ekip denetimleri, bir tesisin tek bir program alaninda egitilmis iki veya daha fazla 
denetçi tarafindan incelenmesini içerir. 
 
Tipik olarak bir ekip denetimi, denetim ekibinin faaliyetlerini koordine eden bir lider tarafindan 
yönlendirilir. Bir ekip denetimi sirasinda, denetçiler kendi uzmanlik alanlari üzerine odaklanirlar. 
Bununla birlikte, denetim, denetçilerin bir kisminin veya tümünün ayni anda tesisin bilesenlerini 
inceleyebilecegi bir sekilde ilerleyebilir (örnegin, depolama tankini, baslica bir süreci, bir aritma 
ünitesini). Bu, her bir denetçinin diger program alanlarindaki sorunlardan haberdar olmasini ve bu 
tür sorunlarin degerlendirilebilmesi için gerekli oldugunda girdi temin edebilmesini mümkün kilar. 
 
Entegre denetimlere ekip yaklasiminin birincil avantaji, bu tür denetimler için denetçilerin ilave 
uzmanlasmis egitimden geçmelerine gerek olmamasidir. Bu kaynaktan kazanç saglasa da, çok 
sayida denetçinin harekete geçirilmis olmasi nedeni ile bu tür kazançlar ortadan kalkabilir. Ekip 
denetçileri ayrica denetimin seffafligini tesis yönetimi nezdinde artirirlar. Denetimin seffafliginin 
artirilmasi ile denetim birimi, çevresel kontrole yatirim yapilmasi için tesisi tesvik edebilir. Bunlara 
ek olarak, bu tür bir denetim, uygunsuzluktan caydiracak bir sekilde, program seffafligini yasa 
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kapsamindaki tesislere, özellikle hemen yakindaki cografik alan ve tesisin endüstriyel sektöründeki 
tesislere kolaylikla yayabilir. 
 
Yaptirim bakis açisindan ise, bir ekip denetimi, yaptirim yetkililerinin denetim raporlarini 
birlestirmesini ve tesise karsi tek bir birlesik faaliyette bulunulmasini mümkün kilar. 
 
Tek bir birlesik faaliyetin hazirlanmasi, yaptirim yetkililerinin harekete geçmede etkisini artirir ve 
belki de bu yetkililerin, yenilikçi çözümlerin müzakere edilmesini mümkün kilar. 
 
Bilesik Denetimler: Bilesik denetimler, iki veya daha fazla program alaninda tam veya kismi 
denetim yapabilecek denetçileri gerektirir. Bu tür denetimler bir veya iki denetçi çalistirir ve bunlarin 
her ikisi de iki veya daha fazla program alaninda çapraz egitimden geçmistirler. Çapraz egitimden 
geçmis denetçilerin kullanilmasi asagida belirtilen hallerde çok etkindir: 

• Bir tesis çok sayida program ile ilgili (örnegin tehlikeli atik, hava kirliligi, su kirliligi) 
çesitli tiplerde (örnegin çevresel uygunluk, çevresel etki) sorun ortaya koydugunda; 

• Denetçiler genis ekonomik faaliyet alanlarina sahip belli endüstriyel sektörlerin 
gerekliliklerini ele alabilecek sekilde egitildiginde, veya 

• Çoklu çevresel programlar egitimde deginilen birbiri ile iliskili gereklilikleri 
içerdiginde. 

 
Bilesik denetimlerin avantaji, bunlarin, çapraz program konularina ve normal olarak tek ortamli ve 
belli entegre denetimlerde saptanan ihlallerin altinda yatan hususlara deginebilmeleridir. Bununla 
birlikte, birlesik denetimler çapraz egitimden geçmis denetçileri gerektirir ve bunlarin icra edilmesi 
zor olabilecegi gibi yürütülmeleri de zaman alicidir. Diger taraftan ise, deneyimli çapraz egitim 
görmüs denetçileri kullanmakla yaptirim programlarinda; denetim yatirimlarinin, toplanan kanitlarin 
kalitesi ve kapsami açisindan ve ayrica yaptirim sürecini hizlandiracak saglam kanitlar temelinde 
fayda getirmesi saglanir. Bunlar ilave takip denetimleri yapmak için hissedilen ihtiyaci azaltir ve 
uygunsuzlugu olan bir tesis üzerindeki etkiyi artirir. 
 
Süreç ve Önleme Denetimleri: Süreç ve önleme denetimleri, temel endüstriyel süreçlerin ve 
bunlar ile ilgili atik akislarinin tanimlanmasi ve ayrica bu atik akislarinin düzgün bir sekilde yönetilip 
yönetilmediginin belirlenmesi üzerine odaklanir. Bu denetimler geleneksel orta seviye kontrol cihazi 
denetimlerinden farklidirlar, çünkü hammadde girisinden, süreç ve ürünler, ara maddeler ve bütün 
atiklar (kati, sivi ve hava emisyonu) dahil olmak üzere her bir çiktiya kadar tüm sürecin daha fazla 
anlasilmasini saglamak üzerine odaklanmistir. Süreç ve önleme denetimleri, geleneksel 
denetimlerde kullanilan basamaklarin çogunlugunu kullanir. Bununla birlikte, bir süreç ve önleme 
denetiminde odak ve detay seviyesi  genellikle daha fazladir ve bu da temel süreçler ve atiklar 
hakkinda daha derin bir anlayis gelistirmek ihtiyaci ile tutarlidir. Örnegin, süreç ve önleme 
denetimleri sirasinda denetçiler siklikla bir tesis süreç modeli gelistirirler ve denetim ilerledikçe bu 
modele ilavelerde bulunurlar. 
 
Süreç ve önleme denetimlerinin birincil avantaji, hedeflenen süreçlerin derin bir sekilde anlasilmasi 
araciligi ile denetçilerin ihlallere katkida bulunan temel faktörleri belirleyebilmesi ve ayrica hem 
endüstri hem de düzenleyicinin bakis açisindan en kabul edilebilir çözümleri tesvik edebilmeleridir. 
Bu yaklasimin potansiyel dezavantaji, onu etkin hale getirebilmek için gerekli temel süreçlere dair 
bilgiyi gelistirecek ek zamana, kaynaga ve uzmanliga gereklilik duyulabilecek olmasidir. 
 
Süreç ve önleme denetimlerini yürütürken ortaya çikabilecek bir husus, denetçilerin, yaptirim rolleri 
ve uygunluk destek rolleri arasinda bir ayirim yapmakta zorlanabilecek olmalaridir. Tasarim itibari 
ile bu tipteki denetimler, denetçiye tesisleri uygunluk ve daha iyi çevresel performans konularinda 
egitebilmek için daha fazla imkan tanimaktadir. Bununla birlikte, bir denetçi bütün çevresel ihlalleri 
elestirel bir sekilde degerlendirmeye devam etmelidir. 
 
Buna ek olarak, uygunluk destegi bilgisinin tamamen tavsiye niteliginde oldugu ve bir tesisin 
kendine ait uygunluk kararlarindan tamamen kendisinin sorumlu oldugu denetçi ve tesis için açiktir 
(yani bu tür bilgi tesis tarafindan daha iyi karar verilmesine yardimci olacak fakat denetim birimi 
üzerinde baglayici olmayacak ve sözkonusu bilgiye dayanilarak elde edilen sonuçlar hususunda 
denetim birimi için hiçbir yükümlülük getirmeyecektir). 
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Entegre denetim yaklasimlarinin seçilmesi: Bu faktörler, uygun denetim yaklasiminin 
seçilmesini yönlendirirler. Bununla birlikte bir tek uygunluk izleme programi, çesitli entegre denetim 
yaklasimlarinin bir bilesimini içerebilir. Bir yaklasimin kullanilmasi digerlerinin kullanilma olasiligini 
ortadan kaldirmaz ve muhtemelen her bir yaklasim, bütünsel bir program çerçevesinde daha 
akillica kullanilabilir.  
 
Entegre denetim yaklasimlari asagida belirtilenlerden bir veya daha fazlasina deginebilmek için 
sekillendirilmislerdir: 

• Program ile ilgili faktörler; 
• Kaynak Faktörleri; 
• Sahaya özgü faktörler. 

 
Program ile ilgili faktörler: Uygunluk izleme programlari, genel çevresel kontrol programlarinin 
sadece bir unsurunu teskil etmektedir. Bazi durumlarda, denetim programi, genel program ile ilgili 
amaçlara hizmet edecek en iyi mekanizma olmayabilir. Çevre ile ilgili yöneticiler, denetim 
programindan verim alamayabileceklerini ciddi olarak dikkate almalidirlar, örnegin, yasa 
kapsamindaki tesislerle kirlenmeyi önleme hedeflerinin gelistirilmesi konusunda yeterli isbirliginin 
gerçeklestirilememesi. 
 
Özel sektörde kirlenmeyi önleme amaçlarinin, denetim süreci araciligi ile teknik destek saglanarak 
ilerletilebilecegi anlasilmistir, diger taraftan, uygunluk denetimi baglaminda kirlenmeyi önleme 
amaçlarini ilerletmenin ters etkilerinin olabilecegi belirtilmektedir. 
 
Tesis sahipleri süpheci olabilirler ve bu nedenle uygunluk denetimi baglaminda kirlenmeyi önleme 
destek yardimina çok kabul edici bir sekilde yaklasmayabilirler. Birçok tesis sahibi, üretim 
tekniklerini bir düzenleyici program yetkilisi ile (örnegin, özellikle yaptirimdan sorumlu yetkililer ile) 
tartismak hususunda çekimserdir. Bu nedenle, tesis çapinda, süreç odakli gözden geçirmeleri 
içeren genis kapsamli denetimlerin, baslangiçta öngörülen kirlenmeyi önleyici imkanlari sunmasi 
gerekmeyebilir. Bunun yerine kirlenmeyi önleyici amaçlar, düzenli bir sekilde programlanmis 
uygunluk degerlendirmesi kapsamindakiler yerine, talep halinde sahaya özgü teknik destek 
saglayan ayri uygunluk destek programlari araciligi ile hedefine ulastirilabilir.  
 
Diger taraftan, yaptirim yetkilileri bu tür süreç odakli denetimlerin, alici ortam mevzuati dahilindeki, 
genis kapsamli bir ihlaller listesinin tanimlanmasinda çok degerli oldugunu düsünmektedirler. 
Ihlallerin ayrintili bir listesi, yaptirim yetkililerine yaptirim uygulamasinda, ortama özgü ihlalleri 
içeren daha küçük bir listede oldugundan daha fazla alan saglar. Buna ek olarak, ihlallerin fazla 
sayida olmasi muhtemelen basarisiz tesis yönetimine isaret ettigi için; tesis uygulamalarinin genis 
kapsamli degerlendirilmesine dayali entegre bir yaptirim hareketinin gelistirilmesi, tesisi, nedene 
dikkat etmeye ve bunu ele almaya itmek açisindan daha etkili olabilmektedir. 
 
Burada sorulmasi gereken soru, genis kapsamli, süreç odakli denetimin maliyetlerinin elde edilen 
faydalara degip degmedigidir. 
 
Kaynak Taahhütleri: Düzenleyici programlarin tüm serisinin tek bir denetçi tarafindan 
yürütülmesinin çok karmasik oldugu bilinmektedir. Buna ek olarak, uygunluk izleme programlari, 
genellikle denetçileri, onlarin çoklu programlarda ustalik kazanabilecekleri kadar uzun süreli olarak 
tutulabilmesini zorlastirmaktadir. 
 
Bu sekilde ustalik elde etmis kidemli denetçiler, denetim sisteminden ayrildiklari zaman, onlarin 
yerini doldurmak zor olmaktadir. Sonuç olarak, kaynak açisindan bakildigi zaman, bütün denetçi 
personeli entegre becerilerde egitmek için yatirim yapmak çok fazla kaynak harcamasina yol 
açabilir. 
 
Diger taraftan ise, tek ortam denetçilerinin egitilmesi daha kolay bir sekilde gerçeklestirilmektedir ve 
bu tür denetçiler, kuruldan ayrildiklari zaman kolay bir sekilde yerlerine eleman bulunabilmektedir. 
Bunun sonucunda, denetim programi insan sermayesine hem daha az yatirim yapmakta hem de 
daha az kaybetmektedir. Eger uygunluk izleme programi kalifiye denetçi kaybi yasiyorsa, çevresel 
program müdürü yüksek derecede egitilmis personele yatirim yapmamayi seçebilir. Bu durumda 
yönetici, belki de belli endüstriyel sektörlerin ihtiyacina yönelik yüksek egitim almis denetçilerden 
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küçük bir kadro olusturmayi tercih edebilir. Diger denetçiler, kendi uzmanlasma alanlarinin 
disindaki ortamlarda daha kisitli egitime tabi tutulurlar. 
 
Sahaya özel kosullar: Dünya çapinda deneyimler, entegre denetimlerin yürütülmesi için bazi 
uygulamalarda bütün konularda egitim almis kidemli denetçilerin kullanilmakta oldugunu 
göstermektedir. Diger uygulamalarda ise, her bir denetçinin kendi uzmanlik alaninda yogunlastigi 
denetim ekipleri tercih edilmektedir. 
 
Daha küçük tesislerde, ekip yaklasiminin pratik olmadigi bulunmustur. Küçük bir elektro kaplamaci 
atölyesine bir ekip göndermek, tesis çalismasi için çok engelleyicidir. Sadece denetim birimi ve 
tesis sahipleri arasinda gereksiz gerilime yol açabilir. Diger taraftan, bir sektöre tüm alici ortamlar 
ve çevresel yönü konusunda (örnegin petrol rafineri isletmesi uzmani gibi) uzman denetçiler 
yetistirildiginde, kapsamli bir denetimin tek bir denetçi ile gerçeklestirilmesi günler veya haftalar 
alabilir. 
 
Sonuç olarak, bir denetim yaklasiminin seçilmesi, çogunlukla sahaya özgü bir karardir. Tesisin 
büyüklügü ve karmasikligi, geçmisteki uygunluk kaydi ve etkilenen çevresel ortam sayisi gibi 
kosullara baglidir. 
 
3.4.4 Entegre Denetimlerin Kullanilmasi 
 
Ülkeler, uygulamaya koymaya çalistiklari çevresel program türleri, uygunluk izleme programinin 
amaci (yani denetim), kaynaklar (örnegin personel ve egitim) ve bilinen  tesis karakteristikleri gibi 
konulari da içeren nedenlerden dolayi entegre denetimleri uygulamayi seçerler. Entegre 
yaklasimlarin nasil ve ne zaman kullanilacagini belirlemek için ülkeler tipik olarak bu tür denetimleri 
hedefleyecek bir strateji gelistirirler. 
 
Bir ülke entegre denetimleri asagidakiler için uygulamayi seçebilir: 

• Bütün denetimler; 
• En yüksek riski ortaya koyan tesisler ve endüstriler için;  
• Bu tür denetimlerin en fazla caydirici etkisinin olacagi durumlarda. 

 
Bu seçim, genellikle, yürütülmekte olan entegre denetimin tipine, elde edilecek amaca ve denetim 
programinin tasarimina baglidir.  
 
Entegre denetimlerin hedeflenmesi için kullanilan ortak faktörler asagida belirtilenleri içerir: 
 
Endüstriyel sektör veya süreçler: Ayni endüstriyel kategorideki tesislerden elde edilen atiklar 
benzer karakteristikler gösterirler, çevresel yönetmelikler siklikla belli kategorideki endüstriler 
(örnegin, organik kimyasal üreticileri veya kagit hamuru ve kagit fabrikalari) için desarj veya 
emisyon limitlerini belirleyen standartlari içerirler. Endüstriye özgü yönetmelikleri destekleyici 
yaptirim faaliyetleri, ayrica endüstri bazinda da organize edilir.  Hindistan, Irlanda, Norveç ve 
Ingiltere’de çoklu ortam denetimleri için belli endüstrileri veya süreçleri hedefleyen programlar 
vardir. 

 
Cografik alanlar: Ciddi boyutlarda etkilenmis bir alanda çevresel kosullarin iyilestirilmesi için 
tasarlanmis ulusal mevzuat veya uluslararasi anlasmalarin getirdigi yükümlülükler nedeniyle 
cografik alanlar için entegre denetimler hedeflenebilir.  Bazi durumlarda, alan için genis kapsamli 
iyilestirici bir faaliyet planinin gelistirilebilmesini mümkün kilacak veriyi toplayabilmek için bir 
alandaki bütün potansiyel kaynaklarin entegre denetiminin yapilmasi gerekebilir. Macaristan, 
Ingiltere ve Amerika Birlesik Devletleri belli bir cografik alanda tesislerin hedeflenmesi yolunu 
kullanmaktadirlar. 
 
Kirleticiye Özgü: Belli bir kirletici veya kirletici grubu, bir kirletici azaltma plani gelistirmeyi 
amaçlayan entegre bir denetimin odak noktasi olabilir. 
 
Bütün dünyada bir çok ülkede belli kirleticiler entegre denetim programlarinin odak noktasidir. 
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4. DENETIM SISTEMININ ORGANIZASYONU (BAZI ÜYE DEVLETLERDE 
DENETIM IÇIN YETKILI OTORITELER) 
 
Denetimin organizasyonu, AB’ye üye devletler arasinda genis çapli farkliliklar göstermektedir. Bazi 
ülkelerde bütün denetim faaliyetleri çevre bakanliginin sorumlulugu altinda yürütülürken, diger 
ülkelerde ise sorumluluk diger otoritelere devredilmistir. 
 
 Avusturya 
 
Avusturya’da merkezi denetim sistemi mevcut degildir. Ilçelerde lisans veren yetkili merciiler 
denetim faaliyetlerinden de sorumludurlar. Bütün izin verme faaliyetleri üç yetkili mercii tarafindan 
yürütülür. 
 
Endüstriyel faaliyetlerin muhtelif tiplerinin karakteristiklerine bagli olarak, farkli kanunlar uygulanir 
ve bu nedenle farkli yetkililer sorumludur. 
 

• Hava kirliligi ve gürültü konulari yerel yetkili merciiler tarafindan yürütülmekte ve 
yasal dayanak olarak endüstri kanunu bulunmaktadir; 

• Atik konusu, atik ile ilgili yetkililer tarafindan yürütülmekte ve yasal dayanak olarak 
atik yasasi bulunmaktadir; 

• Su kirlenmesi konusu, su yetkililerinin çalisma alanina girmekte ve yasal dayanak 
olarak su yasasi bulunmaktadir. 

 
Endüstriyel yasa bir çok denetim için yasal temeli olusturmaktadir. Yasa hangi kategorilerin izin 
sahibi olmasi gerektigini ve hangi kuruluslarin izin almaksizin isletilebilecegini tarif etmektedir. Bu, 
tesisin büyüklügü, kirletme riski vs. gibi faktörlere baglidir. 
 

Irlanda 
 
Irlanda merkezi hükümet yapisina sahip üniter bir devlettir.  Çevresel politika, yasama ve çevresel 
lisans için sorumluluk tasiyan kurumlar Çevre Bakanligi, 114 Yerel Otorite ve Çevre Koruma 
Ajansidir (EPA). Merkezi politika seviyesinde çevresel mevzuatin hazirlanmasi ve icrasi ile birlikte 
çevresel politikalarin koordinasyonu ve uygulamasindan Çevre Bakanligi sorumludur. 
 
 
Tablo-3. Irlanda’da izin, denetim ve yaptirim için kurumsal düzenlemeler. 
 
Çevre Bölümü 
- Çevresel politikalarin esgüdümü ve 
uygulanmas i 
- Çevresel mevzuatin hazirlanmasi 
 

 Adalet Bakanligi 
- Idari bir yapi olarak mahkeme kuruluslarinin 
koordinasyonu 
 

   
Çevre Koruma Ajansi  
- Entegre kirlilik kontrol lisanslarini vermek 
- Kuruluslarin faaliyetlerini denetlemek 
- Yerel yetkilileri denetlemek 
 

 Savcilik Makami  
- Çevre Koruma Ajansi tarafindan yapilan 
tahkikat talebini üstlenir 

   
Bölgesel Çevre Koruma Ajanslari (5) 
- Bölgesel seviyede Çevre Koruma 
Ajansi’nin görevlerini yerine getirir 
 

 Ilçe Mahkemesi  
- Çevre Koruma Ajansindan gelen kovusturma 
taleplerini üstlenir 

   
Belediyeler 
- Tek ortam lisanslarinin verilmesi 
- Küçük kuruluslarin faaliyetlerinin denetlenmesi
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Irlanda’da yerel yetkililer tek ortam izinlerini, emisyon, atik su desarji ve atiklarin bertarafini 
kapsayan daha küçük endüstrilere verebilmektedirler. Yerel yetkililer ayrica büyük ölçüde uygunluk 
kontrolü ve yaptirimindan da sorumludurlar. Bu görevlerin sinirli bir kismi diger ikincil düzeydeki 
yerel otoritelere kalmaktadir.  Yasalarin uygulanmasi düzeyinde, Çevre Koruma Ajansi (EPA) izin 
verilmesinden ve 1992 EPA Yasasinin ilk tablosunda listelenen endüstrilerin kontrolünden, 
çevresel kalitenin izlenmesinden ve yerel yetkililerin denetlenmesinden sorumludur. Yerel 
yetkililerin denetlenmesi bes bölgesel denetim birimi tarafindan gerçeklestirilir.  
 
Büyük kazalar için potansiyel risk olusturan tesisler, Is Sagligi ve Güvenligi Otoritesi tarafindan 
kontrol edilir. 
 
 Hollanda 
 
Iller (12), Belediyeler (572) ve su kurumlari (68) izinlerin verilmesinden ve uygunluk kontrolünden 
büyük ölçüde sorumludurlar. Bununla birlikte bazi belli sektörler için, örnegin, tehlikeli atik sektörü, 
bu faaliyetler, Çevre Denetim Birimi (Imar, Iskan Planlama ve Çevre Bakanliginin bir parçasi) ve 
Genel Kamu Hizmetleri ve Su Idaresi Genel Müdürlügü gibi merkezi organizasyonlar tarafindan 
gerçeklestirilir. 
 
 
Tablo-4.  Hollanda’daki kurumsal düzenlemeler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imar, Iskan Planlama ve Çevre 
Bakanligi 

 
- Çevre Politikasi 

Ulasim, Kamu Hizmetleri ve Su 
Idaresi Bakanligi 

 
- Su Politikasi  

Adalet Bakanligi 

Savcilik Makami 
 
- Yaptirim yetkililerinden gelen 
bilgiye dayanarak kovusturma 
açilmasi 
 

Kamu Hizmetleri ve Su Idaresi 
Genel Müdürlügü 

 
- Ulusal sulara desarj için izin 
verilmesi 
- Denetleme ve Yaptirim 

Çevre Denetim Birimi 
 
- Denetim Faaliyetleri 
- Diger otoritelerin denetim 
faaliyetlerinin denetlenmesi 

 
 

Il Idareleri 
 
- Daha büyük tesisler için 
çevresel izinlerin verilmesi 
- Bölgelerdeki diger sulara 
desarj için su izinlerinin 
verilmesi 

 

Su Idaresi 
- Diger sulara desarj için 
su izinlerinin verilmesi 
- Su kalitesi yönetimi 
 

Belediyeler 
- Daha küçük tesisler için 
çevresel izinlerin verilmesi 
- Kanalizasyon sistemine desarj 
için su izinlerinin verilmesi 
 

Polis 
- Suçlarin tahkikatina yardimci 
olmak 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 29 

 Ingiltere 
 
Ingiltere’de, çevrenin düzenlenmesi için temelde üç farkli sistem mevcuttur. Bunun nedeni asagida 
belirtilen bölgelerde farkli yasal sistemlerin mevcut olmasidir: 

1) Ingiltere ve Galler, 
2) Iskoçya, 
3) Kuzey Irlanda. 

 
Genel görüntü söyledir: çevresel kanunlar ve yönetmelikler ulusal seviyede yapilmakta ve yari 
özerk olan bir Çevre Ajansi tarafindan uygulanmaktadir. Üç ajans mevcuttur: 

• Çevre Ajansi (Ingiltere ve Galler) 
• Iskoçya Çevre Koruma Ajansi, 
• Çevre ve Kültürel Miras Hizmetleri (Kuzey Irlanda) 

 
Bu üç ajansin gerçeklestirdigi islere ek olarak, belli diger çevresel fonksiyonlar diger yetkili organlar 
tarafindan yerine getirilir (Çevre, Ulasim ve Bölgeler Birimi, yerel idareler, su idareleri, vs.) 
 
 
Tablo-5. Ingiltere’deki durum 
 

Ülke  Yasama Organi  Yönetmelik ve 
Yaptirim 

 Kanun 
Koyucu 

Baslica 
Fonksiyonlar 

Düzenleyici Fonksiyonel Alanlar 

Ingiltere ve Galler Çevre, 
Ulasim ve 
Bölgeler 
Birimi 

Yasalarin, 
yönetmeliklerin 
olusturulmasi ve 
rehberlik  

Çevre Ajansi 
(ÇA) 
 
 
 
 
Yerel 
yetkililer 
 
 
Su tesisleri 

Su, kati atik, büyük 
ölçekli endüstrinin 
havaya emisyonu. 
Entegre kirlilik kontrolü 
(EKK), radyoaktivite 
 
ÇA tarafindan 
düzenlenmeyen 
endüstriyel emisyonlar 
 
Endüstriyel atik suyun 
kanalizasyona 
bosaltilmasi 

Iskoçya Iskoç 
Otoritesi 

Yasalarin, 
yönetmeliklerin 
olusturulmasi ve 
rehberlik  

Iskoç Çevre 
Koruma 
Ajansi 
(SEPA)  
 
Su Yetkilileri 

Su, kati atik, endüstriyel 
hava emisyonu. Entegre 
kirlilik kontrolü (EKK), 
radyoaktivite 
 
Endüstriyel atik suyun 
kanalizasyona 
bosaltilmasi 

Kuzey Irlanda Kuzey 
Irlanda  
Çevre Birimi 

Yasalarin, 
yönetmeliklerin 
olusturulmasi ve 
rehberlik 

Çevre ve 
Kültürel 
Miras 
Hizmetleri 
(RHS) 

Su, kati atik, endüstriyel 
hava emisyonu. Entegre 
kirlilik kontrolü (EKK), 
radyoaktivite (1998’den 
itibaren) 
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5. DENETIM PROSEDÜRÜ 
 
 
5.1 Genel Bakis 
 
Yeni bir yasal düzenleme ne zaman yürürlüge girse, yüzlerce ve belki de binlerce kurulus bu yeni 
yasaya tabi olacaktir. Denetçilerin her bir tesiste, her bir gereklilik için sürekli olarak kontrol 
yapmalari mümkün degildir. 
 
Bu nedenle, denetim birimlerinde mevcut olan kaynaklarin (çogunlukla kisitlidir) en etkin kullanimi 
için stratejilerin gelistirilmesi, uygunluk ve yaptirim programlarinin zorlayici yönlerinden bir 
tanesidir. 
 
Her bir denetim birimi, kendi alanindaki kirlenmeye katkida bulunan kuruluslar (potansiyel olarak) 
ile ilgili genel bir bakis olusturabilmek, sürdürmek ve güncellestirmek için belli bir zaman ayirmak 
zorundadir. Gerçekçi bir tahmin, mevcut zamanin belli bir yüzdesinin var olan genel bilgilerin 
güncel olarak tutulabilmesi için ayrilmasi gerektigini göstermektedir. 
 
Bu genel bilgiler asagida belirtilenlerle olusturulup güncellestirilebilir: 

• Endüstri ve Ticaret Odalarinin kayitlarina basvurmak; 
• Sari Sayfalari/Is Telefon Rehberini kullanmak; 
• Yerel idarelerin kayitlarina (yerel vergi idareleri dahil olmak üzere), yerel ticari 

kurumlara (subeler) ve yerel çevre teskilatlarina basvurmak; 
• Sahaya çikmak ve bir sicil kaydi olusturmak; 
• Halk tarafindan yapilan sikayetler (komsular, vatandas gruplari veya çevre baski 

gruplari); 
• Yasal gereklilikler uyarinca tesislerin degisikliklerden haberdar edilmesi, örnegin 

planlama kanunu; 
• Düzenleyici sürecinin dogal bir parçasi olarak güncellestirme; 
• Devlet kurumlarindan istatistiksel veri. 

 
Erisilebilecek bir veri tabani ve bilginin paylasilmasini temin edecek sekilde denetçiler ve onlarin 
çalisanlari tarafindan kolayca güncellestirilebilecek iyi bir ag gelistirilmesi tavsiye edilir. 
 
Elde edilen verinin teyit edilmesi önemlidir ve su sekillerde gerçeklestirilebilir: 

• Bir mekan arastirmasi gerçeklestirmek üzere kayitli olan bütün tesislerin ziyaret 
edilmesi. Bu ziyaretler, binalarin/tesislerin dis görünüsüne bakarak kayitli verinin 
hizli bir sekilde kontrol edilmesi özelligine sahiptir. 

• Bütün mekanlarin ziyaret edilmesi ve firmanin tesislerine girerek endüstriyel 
faaliyetlerin kayitlarla kontrol edilmesi; 

• Ticaret odalarinin veri tabanlarindan veri talep edilmesi; 
• Tesise bir yazi göndererek, faaliyetlerin genel bir özetinin veya güncel bilgilerin 

istenmesi, 
 
Bununla birlikte hatirlanmasi gereken, yukarida belirtilen yöntemlerin hepsinin zaman ve para 
tükettigidir, bu  nedenle yeterli mali ve insan kaynaklari organize edilmelidir. 
 
Açikça belli olan, yeni bir yasal düzenleme yürürlüge girdigi zaman, yukarida belirtilen araçlarin 
genel bir bakis yaratmak, güncellestirmek veya tasdik etmek için kullanilabilecegidir. Her durumda, 
yasal düzenleme, etkilenen isletme ve kuruluslarin kayit olmalari veya bir izin almalari için yetkili 
çevre idareleri ile temasa geçmelerini gerektirmektedir. 
 

Önceliklerin belirlenmesi  
 
Denetim faaliyetleri, düzenli veya rutin denetimler ve sikayetlere veya vakalara tepki olarak 
gerçeklestirilen denetimler olarak ayrilabilir. Denetimlerin çogunlugu, rutin denetimler 
kategorisindedirler. IMPEL kaynaklarindan göründügü kadari ile ortalamada rutin denetimler, bir 
denetim biriminin yaklasik olarak %50-60 arasinda vaktini almaktadir. 
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Rutin denetimlerin çogunlugu planli denetimlerdir. Çünkü bu denetimler, bir yaptirim programinin 
temelini olusturmaktadir. Ihlali gerçeklestirenler, uygunsuzluklarin ilave cezalar ile sonuçlanacagini 
bilmelidirler. Sikayetlere veya vakalara yanit olarak gerçeklestirilen denetimler denetim biriminin 
zamaninin çok azini almalidir. Denetim isinde önceliklerin belirlenmesi, prensip olarak sikayetler ile 
yönlendirilmemeli fakat sistematik bir yaklasim kullanilmalidir.  
 

 
Öncelikler denetim biriminin stratejisine baglidir. 

 
 
Kullanilabilecek ölçütler asagidakileri kapsamaktadir: 

• Gerekli olarak tanimlanan denetim sayisi; 
• Sikayet sayisi; 
• Bir kurulusun yol açtigi kirletme kapasitesi veya riski; 
• Emisyon tipi (tekli ortam denetimi); 
• Alici ortam tipi – hava, toprak, su; 
• Endüstri dali veya kurulus tipi; 
• Cografik alan; 
• Kullanilan dogal kaynaklarin yogunlugu; 
• Mevsim; 
• Çevre (veya diger) yönetim sistemlerinin kullanilabilirligi; 
• Isletmenin kendi kendini izlemesi; 
• Diger yetkililer tarafindan yürütülen baska denetim programlari ile isbirligi halinde olunan 

diger denetim programlari, (ulusal izleme programlari, gönüllü anlasmalara dair 
programlar veya diger çevresel sözlesmeler); 

• AB ya da diger ulusal ve uluslararasi veya yerel idareler kapsamindaki 
anlasmalar/sözlesmeler; 

• Özel (veya yeni) çevre ile ilgili kanunlar; 
• Yapilan degisiklikler hakkinda kurulus tarafindan verilen bilgi; 
• Çevresel performans; 
• Çevresel sözlesmeler (örnegin, bazi denetim ile ilgili olagan faaliyetler diger taraflarca 

yerine getirildigi zaman veya isletmeci tarafindan bazi baslica çevresel yatirim 
programlari gelistirildigi zaman). 

 
Uygulamada bir tesisin yol açtigi kirletme kapasitesi veya riski önceliklerin belirlenmesinde 
çogunlukla önemli bir ölçüttür. 
 
Bazi AB üyesi devletlerde kuruluslar neden olduklari kirlenme seviyesine göre siniflandirilirlar: 
derecelendirme ne kadar yüksek olursa verilen öncelik de o kadar yüksek olur. 
 
Denetim biriminin özel veya entegre denetimlere verdigi önem de öncelik belirlemek için önemlidir. 
Entegre denetimler, çevre lisansi içine dahil edilen bütün yönlerin kontrol edildigi denetimlerdir. 
 
Özel veya tek ortamli denetimde, sadece çevresel yönlerden bir tanesi (örnegin toprak) denetçi 
tarafindan kontrol edilir.  
 
AB üyesi devletlerin bir çogunda hem entegre hem de özel denetimler yürütülür. 
 
Bir kurulusun denetim sikligi, dogal olarak, ona verilen öncelige baglidir. Bir kurulus için gerekli 
olan kaynak, bu kurulusta yapilan denetimlerin sikligini her bir denetim için harcanan zaman ile 
çarparak hesaplanir (kisi/saat cinsinden). 
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5.2 Denetimin Planlanmasi  
 
5.2.1 Giris 
 
Denetimin planlanmasi, denetim ile ilgili islerin programlanmasi, organizasyonu, zamanlamasi, 
icraati ve takibi ile ilgili bütün faaliyetleri içerir. 
 
Denetimin planlanmasinin baslica yönleri söyledir: 

• Genel yaklasim, 
• Bilginin güncellestirilmesi, 
• Denetim kategorileri, 
• Denetim sikligi. 

 
5.2.2 Genel Yaklasim 
 
“Denetim bir nezaket ziyareti veya bir is görüsmesi degildir, gerçeklerin ve rakamlarin derlenmesi 
ve gözlemlerin yapilmasidir. Denetim, açik bir görevdir.” 
 
Denetim planlamasindaki anahtar hususlar söyledir: 

• Denetimden ne elde edilmesinin beklendigi yönünde net amaçlarin belirlenmesi, 
• Teknik yönlerin, uygunluk geçmisinin, ilgili kanunlarin, yönetmeliklerin ve fiziksel saha 

planinin bilinmesi ve anlasilmasi. 
• Saha ziyaretine, ekipman ve yöntemler ile güvenlik hususlari da dahil olmak üzere 

hazirlanma. 
 
Bu hususlar düzgün bir denetim planiyla sonuçlanmalidir. 
 
5.2.3 Bilginin Güncellenmesi 
 
Incelenecek olan tesisler hakkindaki bilginin güncel olarak tutulmasi hem denetim birimi hem de 
denetçiler için çok önemlidir. 
 
Bilginin güncellestirilmesi için olasi nedenler söyledir: 

• Kuruluslarin sahipleri, tesislerde meydana gelen degisiklikler ile ilgili bilgi sundugunda; 
tesislerin insasi/degistirilmesi sirasinda ziyaret edilmeleri tavsiye edilebilir; çevresel 
iyilestirmeleri insaat sirasinda fark etmek insaat sonrasinda görmekten genellikle daha 
kolaydir. 

• Insaat isleri sona erip tesis revize edilmis izne göre isletilmeye baslandiginda, 
• Bir çevresel kaza meydana geldiginde, 
• Takip denetimi düzenlendiginde (uygunsuzluk durumunun giderilip giderilmedigi kontrol 

edilir) 
• Sikayetlerden sonra veya bir uygunsuzluk durumundan süphelenildigi zaman 

 
5.2.4 Denetim Kategorileri 
 
Çevresel denetim tipleri, Bölüm-3’de kapsamli olarak sunulmustur. Denetim sürecinde takip 
edilecek prosedür basamaklarinin net bir sekilde sunulmasi için, asagida denetimin basitlestirilmis 
bir siniflandirmasi verilmektedir. 
 
Bu nedenle iki ana tip denetim üzerinde durulacaktir: 
 
Entegre denetimler: çevresel izin dahil olmak üzere bütün çevresel kanunlar ve yönetmelikler 
kontrol edilir. 

 
Özel denetimler: sadece belli bir konuya yöneliktir (toprak kirlenmesinin derecesi veya belli bir 
tesisin incelenmesi). 
 
Temel olarak iki denetim metodolojisi mevcuttur: 

• Saha ziyareti denetimi 
• Saha ziyareti yapilmadan gerçeklestirilen denetim 
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Denetim ayrica su sekilde siniflandirilabilir:  

• Rutin denetimler: 
- Planlanmis denetim programinin bir parçasidir 

 
• Rutin olmayan denetimler: 

- Sikayetlere cevap olarak 
- Izin verme süreci ile baglantili olarak (izin verilmesi, yenilenmesi veya 

degistirilmesi) 
- Kazalarin/uygunsuzluklarin tahkikati 

 
5.2.5 Denetimlerin sikligi 

 
Asagidakiler arasinda bir ayrim yapilmalidir:  

• Bireysel denetim planlamasi (planlamanin yönleri denetçinin kendisi tarafindan da 
belirlenebilir), 

• Bütünsel denetim planlamasi (denetim birimi tarafindan belirlenen yönler). 
 
Denetçi asagida belirtilen hususlari dikkate almalidir: 

• Daha fazla çevresel etkiye sahip veya geçmiste çevre ile ilgili mevzuat ihlallerinin 
gerçeklestigi tesisler daha sik ziyaret edilmelidir. 

• Daha karmasik süreçlere sahip olan büyük tesislerin denetimleri, basit süreçlere sahip 
daha küçük tesislere göre daha fazla zaman gerektirir. 

 
Denetim süresine asagidakiler dahildir: 

• Saha ziyaretlerine hazirlik, 
• Saha ziyareti, 
• Bulgularin islemden geçirilmesi, 
• Takip faaliyetleri. 

 
Denetimlerin sikligini etkileyen ölçütler: 

• Ilgili çevresel etkinin asagidakilere bagli oldugu IPPC tesisleri benzeri kirleticiler: 
• Kullanilan maddelerin potansiyel tehlikesi (zehirlilik, patlama, vs.), 
• Salinan maddelerin kütle akis miktarlari, 
• Belirli bir yildan daha eski olan tesisler, 
• Geçmisteki deneyimlerin kurulusun isletilmesi hakkinda endiseler yarattigi haller 

(örnegin, isletmenin geçmis zayif  performansi veya önemli sayida sikayet olmasi hali), 
• Tesisin kötü yönetiminin kirletme vakalari ile sonuçlandigi haller, 
• Yerel durum 

- Yerlesim alanlari (rekreasyon alanlarinda, hastanelerde vs. bulunan insanlarin 
korunmasi), 

- Koruma alanlari (su koruma alanlari, dogal rezervler, korunan biyotoplar arasinda 
etkilesimler vardir), 

- Kirletilmis alanlar (özellikle madencilik endüstrisinin oldugu yerlerdeki artan 
kirlenme alanlari, yeniden gelistirme alanlari), 

- Tesislerin yogunlugu, emisyonlarin yogunlugu (endüstrinin bir araya toplanmasi, 
tarimciligin yogunlasmasi özellikle hayvan yetistiriciligi, faaliyet ile ilgili olarak 
bütün trafik sorunlari vs.) 

• Içerigi, kapsami ve tanimlanan bir periyot içeren “Denetim Plani”: 
- Geçmisteki idari para cezalari, 
- Personelin sayisi, özel bilgisi ve ekipmani, 
- Kendi kendini izleme sistemlerine katilim, 
- Denetim ile ilgili olarak EMAS’a katilim, 
- Çevrenin durumunun izlenmesinden elde edilen sonuç (su, toprak, hava kalitesi 

vb.), 
- Isletmecinin degismesi, 
- Süreçlerin kirletme potansiyeli, 
- Sürecin çalistirilmasi ile ilgili performansinda bozulma, 
- Kamu sikayetlerinin sikligi, 
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- En az kirletme potansiyeline sahip yetkilendirilmis süreç, 
- Sürecin çalisma ile ilgili performansinin gösterilebilir yüksek standartlari. 

 
 
5.3 Saha Ziyaretlerine Hazirlanma 
 
5.3.1 Saha Ziyaretine Hazirlik 
 
Amaçlar söyledir: 

• Denetimin etkin bir sekilde yönetiminin saglanmasi, 
• Denetimin, denetlenen tesisin çevresel sorunlari üzerinde odaklanmasi. 

 
 
Denetim zamaninin yaklasik %50’si saha ziyaretlerine hazirlanmak için ayrilmalidir! 
 
 
Hazirligin kapsami, tesisin uygunluk durumu ile ilgili bilgilerin toplanmasi ve olasi yaptirim 
faaliyetleri için kanit olacak bilginin kullanilmasi amaciyla gerçeklestirilecek bütün faaliyetlerin 
tanimlanmasidir.  
 
 
Unutmayin ki hedefin iyi planlanmasi hedefe ulasmanin yarisidir! 
 
 
Saha ziyaretine hazirlanmanin basamaklari söyledir: 

• Denetim tipinin belirlenmesi, 
• Denetim amaçlarinin tanimlanmasi, 
• Gerekli olan bilginin tanimlanmasi, 
• Aradiginizi nasil bulacaginizin belirlenmesi, 
• Kanitlari toplamanin, belgelendirmenin ve korumanin yollarinin belirlenmesi. 

 
Denetimin planlanmasi için kullanilacak bir kontrol listesi Ek-2’de verilmistir. 
 
5.3.1.1 Gerekli Bilginin Analizi 
 
Denetlenen tesis hakkinda verinin toplanmasi denetçi için asagidakileri mümkün kilar: 

• Tesisin süreçleri hakkinda bilgi sahibi olmak, 
• Etkin bir denetim yürütebilmek, 
• Denetim biriminin hali hazirda sahip oldugu bilginin tesisten talep edilmesinden 

kaçinmak, 
• Tesis ziyaretinden önce teknik sorunlari ve yasal hususlari açikliga kavusturmak, 
• Gerçekler üzerine dayandirilan ayrintili bir denetim raporu hazirlamak. 

 
Denetlenen tesis hakkindaki bilgi asagidaki gibi özetlenebilir: 

a. Genel bilgi 
b. Yasal, teknik ve diger gereklilikler 
c. Tesisin uygunluk durumu ve geçmisteki ihlallerin tarihi 
d. Kirlenme kontrolü ve aritma sistemleri 

 
a) Genel Bilgi: 

• Tesis sahasi plani 
• Kanalizasyon sistemi plani 
• Kendi kendine izleme için numune alma noktalari 
• Kirleticilerin bosaltim noktalari 
• Sahanin cografik özellikleri 
• Teknolojik sürecin semasi 
• Çevre korumadan sorumlu kisiler 
• Tesise girisi saglamanin gereklilikleri 
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• Mevcut teknolojik süreçlerin, atik su envanterinin ve hava emisyonu kaynaklarinin 
tanimlanmasi 

• Üretim kapasitesi (geçmiste, simdiki halde ve tahmin edilen) 
• Hidrolojik veri 
• Jeoloji/hidrojeoloji verisi 
• Son denetimden bu yana meydana gelen degisiklikler 
• Fotograflar, video teypler, vb. 

 
b) Yasal, teknik ve diger gereklilikler 

• Çevre ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve standartlar 
• Izleme kurallari ve raporlama 
• Yukarida belirtilen gerekliliklerden istisnalar 
• Alici ortam yüzey suyunun kalite standartlari 
• Atik, hava vb. için gereklilikler 

 
c) Tesisin uygunluk durumu ve geçmisteki ihlallerinin tarihçesi 

• Daha önceki denetim raporlari 
• Tesis ve yetkili merciiler arasinda geçmisteki yazismalar 
• Sikayetler, raporlar ve iyilestirme faaliyetlerine iliskin çalismalar 
• Geçmisteki uygunsuzluklar için belirlenmis düzeltici faaliyetlerin durumu 
• Uygunluk programlari 
• Kendi kendini izleme verisi ve raporlari 
• Çevre ile ilgili yetkililerin raporlari ve çalismalari 
• Laboratuar yeterliligi ve kullanilan analitik yöntemler 
• Kalite yönetimi kayitlari 

 
d) Kirlilik kontrolü ve aritma 

• Mevcut kirlilik aritma sistemleri verilerinin tanimlanmasi ve düzenlenmesi 
• Atiksu bosaltimi ve hava emisyonu noktalari, bosaltimlarin ve emisyonlarin 

özellikleri 
• Salinan atik su ve hava emisyonlarinin tipi ve akislari 
• Yerinde izleme sistemleri 
 

Bilgi kaynaklari: 
• Çevre ile ilgili yetkililer ile tesisin yazismalarini içeren tesis dosyasi, 
• Daha önceki denetim kayitlari 
• Uygulanabilir yasal gereklilikler 
• Çevresel standartlar 
• Yerel ve bölgesel arsivler 
• Teknik raporlar. 

 
Tesis dosyasi sunlari içermelidir: 

• Saha konumu ve plani 
• Tesis kayitlarinin olusturulmasi 
• Faaliyetlerin baslamasindan önce sunulan teknik dosya  
• Üretim kapasitesi, tipi ve kirletici bosaltimlarin miktarlari 
• Teknolojik semalar 
• Çevresel etkisi olan kuruluslar için isletme ve bakim kayit defteri 
• Çevresel izin 
• Izleme sistemi 
• Çevresel koruma faaliyetlerinden sorumlu olan kisinin ismi 
• Daha önceki denetim raporlari 
• Tesisin ilgili yazismalari da dahil olmak üzere diger dokümanlar. 

 
 
Tesis dosyasindaki bütün belgeleri kontrol edin ve güncel halde muhafaza edin! 
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5.3.1.2 Diger Çevre Birimleriyle Isbirligi 
 
Öncelikle denetçi, kendi denetçi kurulunda mevcut bulunan bilgiyi dikkate almalidir. 
 
Bilgi için muhtemel kaynaklar: 

• Tesis denetimlerinden sorumlu olan eski denetçiler, 
• Denetim biriminin veri tabani (tesis dosyasinin diger birimlere degil denetim 

birimine ait oldugu varsayilir). 
 
5.3.1.3 Teknik Literatür Analizi 
 
Literatür asagida belirtilen alanlarda bilgi kaynagi olabilir: 

• Bosaltilan kirleticiler için aritma süreçleri, 
• Aritma sürecinde kullanilan ekipmanlar, 
• Kirliligin kontrolü ve izlenmesi için ekipmanlar, 
• Kirletici tanimlanmasinda kullanilan analitik yöntemler. 

 
5.3.2 Denetim Planinin Gelistirilmesi ve Onayi 
 
Bilgi analizinden sonraki basamak, denetim planinin gelistirilmesi ile temsil edilir ve bunun 
asagidaki gerekliliklere cevap vermesi gerekmektedir: 
 
Kapsam ve amaçlar : 1) Ne tip denetim yürütülecektir? 

2) Denetimin kapsami nedir? 
3) Denetimin amaçlari nelerdir? 

 
Görevler : 1) Ne tür bilgi toplanacaktir? 

2) Kayitlar, dosyalar, izinler ve kontrol edilmesi gereken diger 
gereklilikler nelerdir? 

3) Isbirligi yapilacak bölümler (yetkili makamlar) hangileridir?   
 

Prosedürler : 1) Tesisin denetlenecek olan yönleri/süreçleri/alanlari nelerdir? 
2) Kullanilacak prosedürler nelerdir? 
3) Uygulanmasi gereken herhangi bir özel prosedür var midir? 
4) Numune alma ve analizler için bir plan gelistirilmis midir? 
5) Bir güvenlik plani gelistirilmis midir? 

 
Kaynaklar : 1. Personel ihtiyaci nedir? 

2. Denetim ekibindeki her bir üyenin sorumluluklari nelerdir? 
3. Ekipman ihtiyaci nedir? 

 
Program : 1. Tesisin denetlenecek olan yönleri/süreçleri/alanlari nelerdir? 

2. Denetim programi nasildir? 
 

 
5.3.3 Görüsmeler ve Kontrol Listeleri 
 
Programlanan zaman içerisinde gerekli bilgiyi toplayabilmek için denetçilerin, daha önceden 
hazirlanmis anket sorulari ve kontrol listelerini temel alan bir görüsme teknigini kullanmalari 
gerekmektedir. 
 
Anketler ve kontrol listeleri asagidakilere uyarlanmalidir: 

• Tesisin belli alanlari, 
• Görüsülen kisinin belli görevleri. 

 
Belli alanlardaki anketler ve kontrol listelerinden örnekler: 

• Üretim bölümleri, 
• Depolama alanlari, 
• Kirlilik aritma sistemleri, 
• Izleme bölümü, 
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• Bakim bölümü, vb. 
 
Belli fonksiyonlar için anket/kontrol listesi örnekleri: 

• Üst yönetim, 
• Çevre sorumlulari, 
• Lojistik sorumlusu, 
• Depo sorumlusu, 
• Atik su aritma tesisi sorumlusu, 
• Destek hizmetleri sorumlusu. 

 
Anket/kontrol listeleri asagida belirtilenleri içerebilir: 

• Anket/kontrol listesinin sayisi, 
• Görüsmeyi yapan denetçinin ismi, 
• Denetlenen alan, 
• Denetimin amacina ulasmak için yeterli sayida soru, 
• Görüsülen kisinin ismi ve görevi, 
• Görüsülen kisinin yanitlari. 

 
Anketleri/kontrol listelerini kullanmanin avantajlari: 

• Görüsmenin daha iyi organize edilebilmesi, 
• Zamanin akilci kullanimi, 
• Uygunsuzluk durumlarinin hizli degerlendirilmesidir.  

 
 

Denetim için görüsme gerektiren yönleri/süreçleri/alanlari belirleyiniz! 
 

Yeterli anket/kontrol listeleri kullanarak görüsmeleri belgelendiriniz! 
 

Denetim amaçlarina ulasmak için yeterli soru sorunuz! 
 

Deliller talep ederek cevaplari kontrol ediniz! 
 
 
Degisik kontrol listeleri Ek 3-6’da verilmektedir. 
 
5.3.4 Numune Alma Planinin Hazirlanmasi 
 
Denetçinin asagida belirtilen hallerde numune almasi gerekmektedir: 

• Kanunlarin ve yönetmeliklerin bir ihlalini ispat etmesi gerektigi hallerde, 
• Bazi kirleticilerin varliginin netlik kazanmasi gerektigi hallerde. 

 
Denetçinin asagidakileri içeren bir numune alma plani tasarlamasi gerekmektedir: 

• Numune alma noktalari, 
• Numune tipi, 
• Numune hacmi ve sayisi, 
• Sahada analiz edilmesi gereken kirleticiler, 
• Denetim biriminin laboratuarinda analiz edilmesi gereken kirleticiler, 
• Numunelerin muhafazasi, 
• Numune alma ekipmani, 
• Koruma ekipmani, 
• Numune mühürleri ve isaretleri, 
• Numune muhafaza zincirinin kayitlari, 
• Numune alma ekibinin ihtiyaçlari, 
• Laboratuarin haberdar edilmesi. 

 
Numune alma faaliyeti karmasik hazirlik gerektirmektedir: 

• Numune alma plani, 
• Laboratuara haber verilmesi, 
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• Numune alma ekipmaninin hazirlanmasi, 
• Numune alma ekibi 

 
Numune alma denetimi için bir kontrol listesi Ek-7’de sunulmustur. 
 
5.3.5 Ekipmanin Hazirlanmasi 
 
Denetçi dikkatli bir sekilde denetim sirasinda ihtiyaç duydugu ekipmani hazirlamalidir.  
 
Denetim ekipmanlarinin bir listesi sunlari içerebilir: 
 

• Belgeler ve kayit tutmak için aygitlar 
- Dosyalar (arsiv), 
- Kayit defterleri, 
- Test raporlari, 
- Hesap makineleri, 
- Isaretleyiciler, 

 
• Numune alma ekipmani 

- Otomatik numune alicilar, 
- Boru hatlari, 
- Numune alma alicilari, 
- Piller, 
- Numune etiketleri, 
- Numune alma raporlari, 
- Çözünmüs oksijeni ölçecek ekipman, 
- pH ve iletkenlik ölçer, 
- Tampon çözeltiler, 
- Termometre, 
- Muhafaza kitleri, 
- Sogutma kitleri, 

 
• Numunelerin tasinmasi için malzemeler 

- Paketleme malzemesi, 
- Ulasim kayitlari, 
- Yapiskan bant. 

 
• Akis Ölçerler 

 
• Koruma ekipmani 

- Kask, 
- Kulak koruma cihazlari, 
- Koruyucu ayakkabi, 
- Uzun eldivenler, 
- Koruma gözlükleri. 

 
• Güvenlik Ekipmani: 

- Ilk yardim ekipmani, 
- Ölçüm aygitlari (oksijen, patlayici maddeler, zehirli gazlar için), 
- Havalandirma ekipmani, 
- Gaz maskeleri, 
- Solunum cihazlari, 
- Filtreleme cihazlari. 

 
• Aygitlar: 

- Video kamera, 
- Fotograf makinesi, 
- Blitz, 
- Tornavida, 
- Elektrik kablosu, 
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- Çok fonksiyonlu biçak, 
 
5.3.6 Tesisin Haberdar Edilmesi 
 
Rutin bir denetim planlandigi zaman, tesis, denetimin yapilacagindan haberdar edilir. Bildirim, 
telefon ile veya tercihen yazili olarak yapilir.  
 
Denetçi, tesis sahasinda bazi izinsiz desarjlarin meydana geldigini düsünüyor ise tesisin 
denetimden haberdar edilmesi önerilmez. Bu durumda rutin olmayan bir denetim gerçeklestirilir.  
 
 
5.4 Saha Ziyaretleri 
 
5.4.1 Tesis Çevresindekilerin Denetlenmesi 
 
Denetçi, tesisin disaridan görünen yanlarina dikkat etmelidir:  

• Tesis boyutlari, binalarin sayisi ve yerlesimleri, 
• Bitki örtüsü, 
• Kimyasal maddelerin muhtemel sizmalari, çevreleyen alanda atiklarin bertarafi, 
• Kötü koku, hava ve gürültü emisyonlari, 
• Atigin veya kimyasal maddelerin depolanmasi, 
• Tesisin disinda atiksu desarj noktalari. 

 
 

Dikkat! 
 

Denetlenen birim çevreye aittir! Tesis, yerel toplumdan ayri degildir! Tesis çevresine 
dikkatli bir sekilde bakiniz! 

 
 
 
5.4.2.  Denetçinin Tesis Içine Girisi 
 
Yetki: Denetim, akredite olmus denetçiler tarafindan yürütülmelidir. Denetim sürecinden sorumlu 
olan yetkili temsilciler, denetçilerin akreditasyonunu temin etmelidirler. 
 
Denetçinin Gelisi: Denetçinin gelisi tesisin normal çalisma saatleri içinde olmalidir. Tesisin sahibi 
veya müdürü, denetçinin geldiginden derhal haberdar edilmelidir. 
 
Denetçinin kendini tanitmasi: Denetçi, denetimi yürütmek için yetkili kilindigini gösteren kendine 
ait resmi kimlik (akreditasyon) belgelerini sunmalidir. 
 
Tesise giris: Tesisin sahibi veya onun temsilcisi denetçinin girisini onaylar. Tesis temsilcisinin girisi 
reddetmesi halinde, denetçi, denetimi yürütmenin gerekliligini ispat etmelidir. Eger denetçi kendisi 
durumu çözüme ulastiramazsa, ihtilafi yönetebilmek amaci ile denetim birimi ile temasa geçmelidir. 
 
Gizlilik: Denetçi tesis temsilcilerine, bilginin gizliligini talep etme haklari oldugunu açiklamalidir. Bu 
gerçek, tesis tarafindan denetçinin bazi alanlara girisinin kisitlanmasina yol açmamalidir.  
 
Denetçi girisinin kayitlari: Tesisin giris noktasinda bir ziyaretçi kayit defteri mevcut oldugu 
zaman, denetçinin buna  imza atmasi gerekmektedir. Denetçi tarafindan herhangi bir kisitlayici 
kosulun kabul edilmesi gerekmemektedir. Denetçinin girisini ilgilendiren bütün olaylar tamami ile 
belgelendirilmelidir. 
 
Denetçinin girisi sirasindaki sorunlar: Tesis temsilcileri, denetçinin yasal yetkisini, yetkinliklerini 
ve denetçinin tekniklerini reddedebilirler. Böyle bir durumda, denetçi yetkilerini ve takip edilecek 
olan prosedürleri açiklamalidir.  
 
Denetçinin girisinin reddedilmesi: Tesis girisi reddettigi takdirde: 
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• Denetçi akreditasyonunun ve denetim hakkindaki bildiriminin yeterli sekilde tesise 
sunuldugundan emin olmalidir.  

• Denetçi girisin reddedilmesinin nedenini sormalidir. 
• Tesisin reddetmeye devam etmesi halinde denetçi tesisten ayrilip denetim birimine 

haber vermelidir. 
• Denetçi girisin reddedilmesini denetim raporunda belirtmelidir (reddin belgesi ve 

zamani, girisi reddeden insanlarin yetkisi, reddin sebebi) 
 
 
 

Denetçiler olasi cezalardan ve tehdit olarak algilanabilecek herhangi bir seyden 
bahsetmekten kaçinmalidirlar! 

 
 
 
Denetim sirasinda girisin reddedilmesi: Eger tesis yetkilisi, denetim basladiktan sonra sahanin 
terk edilmesini talep ederse, denetçi en kisa zamanda sahadan ayrilmali ve yukarida girisin reddi 
için verilen prosedürleri takip etmelidir. Hali hazirda toplanan bütün deliller geçerli olarak kalirlar. 
 
 

 
 
 
5.4.3 Açilis Toplantisi 
 
Denetçi asagidakileri tesis yetkililerine sunmalidir:  

• Denetim ekibinin üyeleri, 
• Denetimin kapsami, 
• Denetim ekibinin yetkisi, 
• Denetim prosedürleri. 

 
 

Akreditasyonunuzu takdim edin! 
Denetimin kapsamini açiklayin! 

Üst yönetime resmi bir görevi yerine getirdiginizi açiklayin! 
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Açilis toplantisi asagida belirtilenleri ögrenebilmek için imkan tanir: 
• Bir bütün olarak tesis, 
• Organizasyon semasi, 
• Üst yönetim, 
• Tesis içindeki sorumluluklar, 
• Tesisteki süreçler. 

 
 
Tesis temsilcilerini denetim plani hakkinda bilgilendirin (zamanlamasi, faaliyetlerin sirasi)! 

 
 
 
 

Tesis temsilcilerini, görüsülecek kisilerin sirasi hakkinda bilgilendirin! 
 
 
 
 

Denetim planini mevcut duruma göre gözden geçirin! 
 
 
 
Denetim planinin belgeleri içeren kismini açiklayin: semalar, planlar, kayitlar, görüsmeler, 

fotograflar ve bildiriler! 
 

Kontrol edilecek kayitlari tanimlayin! 
 

Denetim yöntemlerini tanimlayin ve tesisin kabulünü alin! 
 
 
 

 
 
Açilis toplantisi asagidakiler için iyi bir firsattir:  

• Hazirlik asamasinda belirlenen sorunlara netlik kazandirmak, 
• Tesis hakkinda genel bilgileri kontrol etmek (isim, adres, faaliyet kapasitesi, desarj 

noktalari, vb.), 
• Tesisin faaliyetlerini etkileyecek yeni yönetmeliklerden bahsetmek, 
• Denetçi tarafindan tesisin çevresini incelerken gözlemlenen sorunlari açikliga 

kavusturmak, 
• Rehber personel veya güvenlik ekipmani istemek, 
• Kapanis toplantisini kararlastirmak. 
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5.4.4 Saha Turu 
 
Tesis sahasinda genel bir tur, denetçiye saha oryantasyonu ve uygunluk degerlendirmesinin 
gerekli oldugu faaliyetleri/alanlari belirlemeyi saglar. 
 
Tesis turu sunlari içermelidir: 

• Hammadde depolamasi, 
• Üretim alanlari, 
• Aritma tesisleri. 

 
 

Hazirlik safhasinda tanimlanmamis “yeni konulara” dikkat ediniz! 
 

Uygunsuzlugu ispat etmek için fotograf makinasi kullaniniz! 
 

Sahanin özellikle kritik noktalarina dikkat ediniz! 
 
 
5.4.5 Saha Denetimi 
 
Saha denetimi kirleticilerin mevcut oldugu alanlar üzerine yogunlasmalidir (desarj noktalari, aritma, 
bertaraf veya depolama). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saha denetiminin amaçlari sunlardir: 

• Teknolojik süreçlerin kullanilma seklinin degerlendirilmesi, 
• Kirlilik aritma süreçlerinin yürütülme yollarinin degerlendirilmesi, 
• Bakim sürecinin degerlendirilmesi, 
• Kendi kendini izlemenin degerlendirilmesi, 
• Analiz laboratuarlari faaliyetlerinin ve yöntemlerinin kontrol edilmesi, 
• Atik yönetiminin degerlendirilmesi, 
• Tesis kayitlarinin kontrol edilmesi, 
• Aritma süreçlerinin etkinliginin belirlenmesi ve literatürdeki etkinlikle 

karsilastirilmasi. 
 
 

Denetim amaçlarindan baslayarak incelenecek olan alanlari belirleyin! 
 

Tesisin süreçlerini tanimaya baslayin! 
 

Kirlilik yaratan kritik noktalar üzerinde odaklanin! 
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Saha denetimi için bir kontrol listesi, Ek-8’de verilmektedir. 
 
5.4.6 Görüsmeler 
 
Saha görüsmeleri iki türde yapilabilir: 

• Görüsülen kisi tarafindan yazilan ve imzalanan bir bildiri, 
• Bir anket/kontrol listesi. 

 
Görüsme teknigi asagidaki safhalari içermelidir: 

• Görüsmenin planlanmasi, 
• Görüsmenin gerçeklestirilmesi, 
• Görüsmenin belgelenmesi. 

 
Görüsmenin Planlanmasi – temel asamalar: 

• Sorumluluklarin degerlendirilmesi sonrasi görüsme yapilacak anahtar kisilerin 
belirlenmesi, 

• Görüsmelerin, görüsme yapilacak kisinin özelligine göre planlanmasi, 
• Her bir görüsme için amaçlarin belirlenmesi, 
• Temel sorularin olusturulmasi ve bunlarin ankete konulmasi. 

 
Görüsmenin gerçeklestirilmesi – temel asamalar: 

• Görüsme sirasinda pozitif bir ortam yaratmak, 
• Görüsme yapilan sahistan sorumluluklarini tanimlamasini istemek, 
• Anahtar sorulari kullanarak detayli bilgi toplamak, 
• Toplanan bilgiyi görüsme yapilan kisi ile kontrol etmek. 

 
Görüsme ortamini daha iyi hale getirmek için: 
 
 

• Davranis biçimi: Nazik ve algilayici olun! Tehdit olarak yorumlanabilecek 
herhangi bir yorum yapmaktan kaçinin! 

• Atmosfer: Görüsmeyi rahat bir sekilde yönlendirin! Gizlilikten emin olunabilmesi 
için görüsmenin uygun bir yerde gerçeklestigini teyit edin! 

• Jestler: Elini sikin, göz temasini ve belli bir mesafeyi koruyun! 
• Sessizlik: Görüsme yapilan kisiye cevaplarini sekillendirebilmek için yeterli 

zamani taniyin! Kisa sessizlik dönemlerinden çekinmeyin! 
• Soru biçimi: Cevabi yönlendirmemek için kapali sorulardan veya jestlerden 

kaçinin! 
 
 
 

Davranis: 
• Isbirligi yapin! 
• Görüsme ortaginizi dinleyin! 
• Hiçbir söz vermeyin! 
• Lisaninizi basit tutun! 
• Gizliligi unutmayin! 

 
 
 

Sorulari nasil sorabilirsiniz? 
 
Muhtemel bir cevap önermeye çalismayin (sakinilmasi gereken soru “….. öyle degil 
mi?”) 
 
Gerçekler ile ilgili sorular sorunuz: Kim? Ne? Nerede? Niye? Ne zaman? Nasil? 
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Uygun sorulardan örnekler: 
 
Ne tür malzeme ile ugrasiyorsunuz? 
 
…… hakkinda herhangi bir kaydiniz var mi? Görebilir miyim? 
 
Daha önce bahsetmis oldugunuz plani görebilir miyim? 
 
……. ilgili herhangi bir prosedürünüz mevcut mu? Görebilir miyim? (daha sonra 
çalisanlardan birine, belirtilen prosedürü uygulama seklini sorunuz) 

 
 
 

Genelden özele dogru sorunuz! 
 
Örnegin: 
- Faaliyetlerinizi kim koordine ediyor? 
- Burada ne kadardir çalisiyorsunuz? 
- Tam olarak sorumluluklariniz/görevleriniz nelerdir? 
- Bunu nasil yapiyorsunuz? 
- Bana bazi örnekler sunabilir misiniz? 
- Bunun hakkinda herhangi bir kaydiniz mevcut mu? 

 
 
 

Not almak için çok fazla zaman harcayip görüsmeyi ihmal etmeyin! 
 
Zamaninizi iyi yönetin! 
 
Soru sorarken geçmis zamani ve simdiki zamani karistirmayin! Zaman içinde ileri 
veya geri gidebilirsiniz fakat yaklasimlari karistirmayin! 

 
 
 

Bilinenden bilinmeyene dogru sorun! Standart referanslar kullanin! 
 
Örnegin: 
              SORU: Bir depolama tanki ne kadar büyüktür? 
              CEVAP: Yeteri kadar büyük. 
 
              SORU: Bir metre küpten büyük müdür? 
              CEVAP: Tabi ki. 
 
              SORU:5 metre küpten küçük müdür? 
              CEVAP: Hayir, 5 metre küp civarindadir. 

 
 
 

Görüsmeler için öneriler: 
 
v Arkadasça fakat profesyonel iliskiler olusturun! 
v Notlariniza çok fazla zaman harcamayin; bu ortaginizin gözünü korkutabilir! 
v Gizlilik veya koruma sözü vermeyin, dürüstlügün üstünde durun! 
v Görüsme yapilan kisilerin isimlerini, görevlerini ve onlar ile temasa geçmek için 

uygun bilgiyi alin! 
v Herhangi bir kisitlamadan bahsetmemelisiniz! 
v Duruma ve ortaginizin kisiligine göre esnek olun! 
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Görüsmenin belgelere dökülmesi – temel asamalar: 
• Yeterli soru sorma, 
• Cevaplarin belgelendirilmesi. 

 
Soru sormadaki temel hususlar: 

• Kesinlik, 
• Netlik ve basitlik, 
• Kisa cevaplarin özendirilmesi, 
• Yönlendirilmis sorulardan kaçinilmasi, 
• Sorularin bir konu ile kisitlanmasi. 

 
 

Dogru bir degerlendirme için görüsmeyi yapana yardimci olacak aygitlar: 
 
Basit referanslar kullanin (örnegin, üretim birimi ve kimyasal depo arasinda orta 
mesafede) 
 
Resmi ölçüm birimleri kullanin (örnegin, kaç ton …., kaç metre ….) 
 
Görüsme yapmakta oldugunuz kisiden ögrenmek istediginiz miktarlari bilinenler ile 
mukayese edin (“Bu Tank,  diger 1 tonluk tanktan daha fazlasini alabilir mi?”) 

 
 
 

Görüsmenin hem pozitif hem de daha az begenilen taraflarini da kaydettiginizi 
gösterin. 

 
Unutmayin, aldiginiz bilgiyi kontrol etmelisiniz. 

 
 
 
5.4.7 Kayitlarin Analizi 
 
Bu faaliyetin kapsami söyledir: 

• Gerekli kaydin mevcut olup dogru bir sekilde tutuldugunun kontrol edilmesi, 
• Mevcut uygunsuzluklarin tanimlanmasi, 
• Uygunsuzluklarin üstesinden gelinmesinin kolay olup olmadiginin belirlenmesi. 
 

Denetim için faydali olan kayitlara örnekler: 
• yillik raporlar, 
• envanter listeleri, 
• süreç kayitlari, 
• kalite yönetimi veya çevre yönetimi kayitlari, 
• atik kayitlari, 
• test raporlari, 
• kirlilik aritma süreçlerinin kayitlari, 
• kendi kendini izleme raporlari, 
• analiz kayit defterleri, 
• üretim kayitlari, 
• satis kayitlari, 
• izinler, 
• tedarikçinin sagladigi çevresel hizmetler, 
• daha önceki denetim raporlari. 

 
Denetçi asagidaki sebeplerle kayitlari kullanmalidir:  

• Kayitlarin bütünlügünün ve dogrulugunun kontrol edilmesi, 
• Kayitlar ile ilgili olarak gerekliliklere uyulup uyulmadiginin kontrolü, 
• Gözlemlerden edinilen bilginin kayitlardan elde edilen ile karsilastirilmasi. 
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Analiz edilen her bir belge için denetçi sunlari kaydetmelidir: 
• Baslik, 
• Kime ait oldugu (kisi bölüm), 
• Orijinal belgenin bulunabilecegi yer. 

 
Tavsiyeler 
 
 

A. Tesisin kayit sistemini ögrenin 
• Kayitlari tutmanin amacini bulun 
• Olusturulan kayitlarin amaçlarini yerine getirip getirmedigini belirleyin 
• Kayitlarin nerede ve nasil muhafaza edildigini belirleyin 

 
 
 

B. Kayitlarin gerçekligini kontrol etmek için bir sistem kullanin  
• Çikarildiklari yerlerden kayit örnekleri toplayin 
• Saklandiklari yerlerden kayit örnekleri toplayin. Bunlari mukayese edin. 
• Temsil edici bir kayit elde etmek için bir numune alma yöntemi seçin 

 
 
 

C. Uygunsuzlugu ispat eden bütün belgelerin fotokopilerini alin. Eger fotokopilerin 
alinmasi mümkün degil ise asagidaki yöntemlerden bir tanesini seçebilirsiniz: 

• Kendi fotograf makineniz ile bir resim çekin! 
• Belgenin karakteri ve yeri hakkinda notlar alin ve belgeyi kopya edin! 

 
 
 

D. Yanindaki belgelerin kopyalarini alin: 
• Baska kayitlar tarafindan olusturulan kayitlar mevcuttur. Bastan sona kadar 

bütün bilgi zincirinin kopyasinin çikarilmasi önerilir. 
• Bazi kayitlar baska türdeki kayitlar ile ilintilidirler. Örnegin bazi atigin 

bertarafi için bir fatura bulabilirsiniz fakat bu ayni atigin olusumu için kayit 
mevcut olmayabilir, bu durumda elinizde eksik bilgi var demektir. 

 
 
 
 

Fazla sayida kayit ile ugrasmaniz gerektigi zaman, numune alma yöntemlerinin 
uygulanmasi gereklidir. 

 
 

 
Numune almanin avantajlari: 
 
Paradan tasarruf! 
Zamandan tasarruf! 
Isten tasarruf! 

 
 
Kayitlari örneklerken gerekli olan basamaklar söyledir: 

• Kayit analizinin amaçlarini belirleyin! 
• Kayitlarin listesini belirleyin! 
• Numune alma yöntemini belirleyin! 
• Numune alma yöntemini belge haline getirin! 
 

Kayitlarin tasdik edilmesi için bir kontrol listesi Ek-9’da sunulmaktadir. 
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5.4.8 Denetim Sirasinda Numune Alma 
 
Fiziksel numuneler,  

• Belli bir yönetmeligin gerçekten uygulanip uygulanmadiginin, 
• Herhangi bir yasal sinirin asilip asilmadiginin, 
• Kirlenmenin boyutlarinin, 

kanitlanmasi için gereklidir. 
 
Yargidaki bir dava süresince kanit olarak kabul edilebilmesi için, denetçinin, numunelerin, numune 
olarak alindiklari andan davaya kadar geçen sürede denetim biriminin emanetinde oldugunu ispat 
edebilmesi lazimdir. Numunelere erisimi olan bütün sahislar belirlenmeli ve yetkilendirilmelidir. 
 
Numune alma süreci üç birincil unsur üzerine dayanmaktadir: 

• Temsil edilebilirlik: numune belli bir desarj noktasini, mekani, belli bir faaliyeti mi 
temsil etmektedir? 

• Takip edilebilir olmasi: Örnegin kaynagi, alindigi yer ve saklama kosullari ispat 
edilebilir mi? 

• Metodoloji; Numune dogru bir sekilde alindi mi ve uygun belirleme yöntemi 
kullanildi mi? 

 
Numunelerin sayisi asagidaki unsurlara baglidir:  

• Kirlilik kaynaklarinin çesitliligi, 
• Numunelerin emniyetli bir sekilde alinmasi, depolanmasi, paketlenmesi ve 

tasinmasi için gerekli olan zaman ve kaynaklar, 
• Tesis için uygulanabilir gereklilikler. 

 
Numune alma ve analiz faaliyeti için bir kalite güvencesi/kalite kontrolü sisteminin kullanilmasi 
önerilir. Kalite güvence/kalite kontrol sistemi asagida belirtilen yönlerden verinin kalitesini kontrol 
eder: 

• Kesinlik (verinin tekrardan üretilebilir olmasi), 
• Dogruluk (ölçülen ve gerçek degerler arasindaki fark), 
• Temsil edilebilirlik (toplanan verinin örnegi alinan “toplulugu” temsil edebilme 

ölçüsü), 
• Karsilastirilabilirlik (veri setine es deger). 

 
Ek-10’da kalite güvencesi/kalite kontrolü için bir kontrol listesi verilmektedir. 
 
5.4.8.1 Numune Alma Prosedürleri 
 
Denetçinin, uygunluk için izleme programinin önemli bir parçasini olusturan numune alma 
prosedürleri hakkinda bilgisi olmasi gerekmektedir. Numuneler izinlerde belirtilmis noktalardan 
alinmalidir (örnegin, izin genellikle izleme gerekliliklerini içerir. Bu gerekliliklerin arasinda, 
depolama, atik suyun  bosaltim noktasi gibi izleme noktalari da mevcuttur); bu nedenle ilk önce, 
denetçi numunelerin bu bosaltim noktalarindan alinip alinmadigini kontrol etmelidir.  
 
Esas teskil edecek numuneler asagidaki noktalardan alinabilir:  

• Son üretim sürecinin atik su bosaltimindan, 
• Yukari akim rezervuarlarindan, toplama sisteminden, 
• Kum odalarindan. 

 
Atik su numuneleri, izinde belirtilen noktalardan alinmalidir. Genellikle atik su örnegi, tesisin 
desarjinin alt akintisindan, bu desarj alici ortam suyuna ulasmadan önce alinir. Iki çesit numune 
alma yöntemi mevcuttur: 

• Anlik numuneler: Maksimum 15 dakika boyunca alinirlar ve numune alma anini 
temsil ederler. 

• Ortalama numuneler: Devamli numune alma araciligi ile toplanir veya esit 
hacimde numuneleri karistirarak saglanir. Atik suyun ortalama karakteristiklerini 
temsil ederler. 
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Numune hacmi: Analiz tipi ve sayisina baglidir. Hacim talep edilen bütün analizler için yeterli 
olmalidir ve analizin tekrarlanmasi ihtimaline karsi belli miktarda ekstra hacimde temin edilmelidir. 
 
Numune alicilari: Numune alicisi, numunenin muhafazasini temin etmeli ve alinan numune,  
numune alicisi ve kabi ile tepkimeye girmemeli. 
 
Numunenin tanimlanmasi: Her bir numune tam ve kesin olarak tanimlanmalidir. Numunelerin 
etiketleri asagidaki hususlari belirtmelidir: 

• Kurulusun ismi, 
• Numune alma noktasi, 
• Numune sayisi, 
• Numuneyi alan kisinin ismi, 
• Numunenin alinma tarihi ve saati, 
• Anlik veya ortalama numune olup olmadigi, 
• Analiz edilecek parametrelerin tanimi, 
• Saklama metodu. 

 
Numune saklanmasi: Bir veya daha fazla kararsiz kirleticiden dolayi, numunelerin sahada 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Muhafaza teknikleri asagidaki gibidir: 

• Sogutma, 
• pH ayarlamasi, 
• Kimyasal isleme tabi tutmak. 

 
5.4.8.2 Numune Kaydi ve Emanet Zinciri 
 
Emanet raporu sunlari içermelidir: 

• Numune alma sürecinden sorumlu olan kisinin ismi, 
• Numune alma noktasi, 
• Numunenin paketlenmesi, etiketlenmesi ve tasinmasindan sorumlu olan kisilerin 

isimleri ve imzalari, 
• Numune analizinden sorumlu olan kisilerin isimleri ve imzalari, 

 
Bu sekilde emanet zinciri yazili olarak kaydolur ve numuneye kontrollü erisim mümkün olur. 
 
5.4.8.3 Laboratuar Analizi 
 
Toplanan numuneler analiz edilene ve sonuçlar rapor edilip yorumlanana kadar denetim sona 
ermez. 
 
Numune analizi sunlari içerir: 

• Numunenin hazirlanmasi, 
• Belli analizlerin gerçeklestirilmesi, 
• Verinin hesaplanmasi ve kontrol edilmesi, 
• Test raporlarinin hazirlanmasi. 

 
5.4.9 Denetim Kayitlarinin Belgeye Dökülmesi 
 
Belgeye dökme, çiktisi alinmis, kopya edilmis veya denetim sirasinda süphelenilen uygunsuzluklari 
ispat edebilmek için denetçi tarafindan alinan bütün bilgilere deginmektedir. Bütün belgeler denetim 
raporunun detayli bir sekilde hazirlanmasini destekler. 
 
 

Belgeleri emniyetli bir yerde saklayiniz! 
 
Denetimin orijinal belgelerinin bütünlügünden ve emniyetinden sizler sorumlusunuz! 
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Belge kategorileri: 
1. Saha güncesi: Denetçinin notlarini içerir. Günce, denetçinin özel belgesi olarak degil 

denetim biriminin arsivine dahil olarak düsünülmelidir. 
2. Numuneler: Numune alma ve emanet raporu 
3. Bildiriler: Tesis personeli tarafindan tarih verilmis ve imzalanmis herhangi bir resmi belge, 
4. Fotograflar: Denetim sirasinda kosullarin tarafsiz bir kaydini saglar. Denetçi resimlerin 

çekilmesinden önce tesisin onayini almak zorundadir. 
5. Videokasetler: Denetim sirasinda kosullarin tarafsiz bir kaydini saglar. Denetçi kayittan 

önce tesisin onayini almak zorundadir.  
6. Çizimler ve haritalar: Bunlar sahanin konumuna iliskin bazi yönleri açikliga kavusturabilir.  
7. Basili malzeme: Tesis ve onun faaliyetleri ile ilgili kitapçiklar ve yaprak brosürler. 
8. Elektronik kayitlar: Bunlar eger tarih verilmis ve imzalanmislarsa kullanilabilirler. 
9. Kayitlarin kopyalari: Mikrofilmler kullanilarak elektronik sistemler, yazili veya basili 

malzeme, yazili çiktilar depolanabilir.  
 
5.4.10 Kapanis Toplantisi 
 
Sahaya yapilan ziyaretin düzgün bir sekilde tamamlanabilmesi için asagidaki ilkeler uygulanmalidir:  

• Tesisin sorumlu kisileri ile kisa bir görüsmenin düzenlenmesi, 
• Tesis yetkilileri ve görüsme yapilmis diger personelin isimlerinin ve unvanlarinin yazili 

kaydinin alinmasi, 
• Tesis tarafindan verilen yazili kaydin gözden geçirilmesi ve kaydedilmesi, 
• Denetçi tarafindan gerçeklestirilen faaliyetlerin özetlenmesi, 
• Takip denetimi ile ilgili prosedürün açiklanmasi, 
• Arkadasça, açik davranmak ve denetim biriminin resmi açiklamasi olarak 

algilanabilecek herhangi bir yorumda bulunmamak. Denetimin tamamlanmasindan 
sonra tesis tarafindan verilecek olan belgeler ve yazismalara deginmek. 

 
 

 
 
 
Saha ziyaretinin sonuçlari resmi bir denetim raporuna kaydedilir.  
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Baslangiçta elde edilen sonuçlar, yönetim ile kapanis toplantisi sirasinda müzakere edilmeli, ve 
takip faaliyetlerinin veya baskici yaptirim hareketlerinin temelini olusturmalidir. Birkaç durumda 
ihlaller o kadar ciddi olabilir ki düzeltici önlemlerin derhal alinmasi gerekebilir. 
 
 
5.5 Denetim Raporu 
 
Bir denetçi tarafindan gerçeklestirilen isin sonuçlari, son olarak, yazili bir rapor haline getirilir.  
 
Denetim raporunun amaci, denetim ihtiyacinin saptanmasindan, denetim sirasinda alinan 
numunelerin ve toplanan diger verilerin analiz edilmesine kadar geçen süreyi kapsayan denetimin 
gerçeklere dayanan bir kaydini sunmaktir.  
 
Bir denetim raporunun amaci, denetimde toplanan bütün kanitlarin anlasilabilir ve kullanilabilir bir 
sekilde organize ve koordine edilmesidir. Bu amaci karsilayabilmek için, denetim raporundaki 
bilgiler asagida belirtilen özellikleri tasimalidir:  

• Kesin olmali: bütün bilgiler gerçege dayanmali ve düzgün denetim 
uygulamalarina dayandirilmalidir.  

• Alakali olmali: bilgi, raporun konusu ile ilgili olmalidir 
• Kapsamli olmali: raporun konusu gerçeklere dayanan, ilgili bilgiler ile mümkün 

oldugunca desteklenmelidir. 
• Koordineli olmali: konu ile ilgili bütün bilgiler komple bir paket haline getirilmelidir. 

Rapora eslik eden belge destegi (fotograflar, bildiriler, numune dokümantasyonu, 
vs.) net bir sekilde referanslara baglanmis olmalidir, bu sekilde raporu okuyan 
herhangi bir kisi, konu hakkinda bütünsel ve açik bir genel kani elde edebilir. 

• Tarafsiz olmali: bilgi, tarafsiz ve gerçeklere dayali olmalidir. 
• Net olmali: bilgi, açik ve iyi düzenlenmis bir sekilde sunulmalidir. 
• Düzgün ve okunabilir olmali: düzgün ve okunabilir bir raporun hazirlanabilmesi 

için yeteri kadar zaman ayrilmalidir.  
 

Uygunluk ile ilgili sonuçlar: 
 
Tesisin uygunlugu hakkinda denetçinin sonuçlari, bir ihlalin olup olmadigi hususunda karar 
verilirken bakilacak kritik faktörlerdir. Bu nedenle denetim raporunun, denetçinin uygunsuzluk 
hakkinda sonuçlarini içermesi çok önemlidir 
 
Denetim raporunun ana hatlarina iliskin bir örnek asagida verilmistir: 
 

Giris 
 
Genel Bilgiler 

- Denetimin amaci 
- Denetim bilgileri (tarih, zaman, mekan, denetçinin ismi, vs.) 
- Denetime katilanlar 

 
Bulgularin özeti 

- Denetim bulgularinin kisa bir özeti 
- Görüsülen tesis yetkililerinin isimleri ve ünvanlari 

 
Tesisin Geçmisi 

- Tesisin durumu 
- Tesisin büyüklügü 
- Ilgili tesisler, yan kuruluslar, vs. 
- Denetim altindaki tesiste yerine getirilen islemler 

 
Denetim faaliyetleri 
 
Açilis Toplantisi 

- Tesise ulasildiginda, akreditasyonun sunumu ve denetimin yazili 
bildirimi dahil olmak üzere kullanilan prosedürler 
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- Tesis yetkilileri tarafindan muvafakat vermek açisindan bir isteksizlik 
olmasi veya muvafakatin geri alinmasi veya reddi gibi bir durum söz 
konusu olursa özel sorunlar ve gözlemler 

- Açilis toplantisi sirasinda görüsülen konular; denetçinin amaci 
 
Kayitlar 

- Gözden geçirilen kayit tipleri 
- Kayit tutma prosedürlerindeki herhangi bir yetersizlik 
- Kayit tutma gereklilikleri karsilaniyorsa belirtilmesi 

 
Delillerin toplanmasi 

- Denetim sirasinda alinan bildirimler 
- Denetim sirasinda çekilen fotograflar 
- Çizimler, haritalar, grafikler ve denetim sirasinda yapilan veya alinan 

diger belgeler 
 
Fiziksel numuneler 

- Numunelerin alinma amaci 
- Numune alma noktalari 
- Kullanilan numune alma teknikleri 
- Numunelerin fiziksel yönleri 
- Numunelerin ele alinmasinda kullanilan emanet prosedürleri 
- Laboratuar analizlerinin sonuçlari 

 
Kapanis Toplantisi 

- Tesis yetkililerine verilen numuneler ve belgeler için makbuzlar 
- Gizlilik taleplerini teyit etmek için alinan prosedürler 
- Tesis yetkililerine yapilan öneriler 

 
Ekler 

- Eklerin Listesi: Bütün belgelerin, analitik sonuçlarin, fotograflarin ve 
diger destekleyici belgelerin listesi 

- Belgeler: Denetim sirasinda alinan belgelerin kopyalari ve toplanan 
diger deliller. Bütün belgeler açik bir sekilde tanimlanmalidir.  

- Analitik sonuçlar: Numune verisi ve kalite güvence verisi 
 

 
Ek 11-12’de Denetim Raporu örnekleri verilmektedir. 
 
 
5.6 Takip Denetimi 
 
Saha ziyaretinin tamamlanmasini asagida belirtilen faaliyetler takip eder: 

• Tesisle yazismak, 
• Diger denetleyen organlari bilgilendirmek, 
• Bir takip denetimi planlamak, 
• Dosyalari güncellestirmek, 
• Ihbarlari yazmak, 
• Cezai veya cezai olmayan takip. 

 
Takip denetimi için bir kontrol listesi Ek -13’de verilmektedir. 
 
 
5.7 Yaptirim 
 
Yaptirim genellikle asagida belirtilenleri içerir: 

• Uygunluk durumunu belirlemek ve ihlalleri saptamak için denetimler, 
• Gerektigi takdirde, uygunluga zorlayacak ve kanunlarin ihlal edilmesinin veya 

kamu sagligina veya çevresel kaliteye bir tehdit olusturmanin sonuçlarini 
uygulayacak yasal davalar. 
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Bazen yaptirim sunlari içermektedir: 

• Gönüllü uygunlugu destekleyecek sekilde uygunlugun tesviki (teknik yardim, egitim 
programlari, sübvansiyonlar, vb. araciligi ile), 

• Uygunsuzlukta bulunan kisiler ve tesis müdürleri ile uygunlugun elde edilebilmesi 
için karsilikli kabul edilebilir programlar ve yaklasimlar gelistirilmesi için 
görüsmeler. 

 
 
5.8 Denetçinin Sorumluluklari 
 
Yukarida sunulan denetim prosedürünü dikkate alarak, çevre ile ilgili denetçinin sorumluluklari 
asagidaki gibi özetlenebilir: 
 

a. Yasal sorumluluklar 
 
Denetçiler bütün denetim faaliyetlerini belirlenmis olan yasal çerçeve içerisinde yürütmelidirler, 
bunlar: 

- Akreditasyon belgelerinin sunulmasi, 
- Gizli bilginin uygun bir sekilde ele alinmasidir. 

 
Denetçiler, ayrica, sözkonusu iznin kosullarindan ve kanunlar ile yönetmeliklerden  haberdar 
olmalidirlar. 
 

b. Prosedürler ile ilgili sorumluluklar 
 
Denetçilerin genel denetim prosedürleri ve delil toplama tekniklerini, uygun denetimleri 
gerçeklestirebilmek ve potansiyel yasal islemleri prosedür ile ilgili hususlarda tehlikeye atmamak 
için bilmeleri gerekmektedir. 
 
Denetim prosedürleri: Denetçiler, her bir denetim unsurunu yürütebilmek için standart prosedürlere 
uymalidirlar. Asagidaki tabloda listelenen denetim süreci ögeleri, çogu uygunluk denetimlerinde 
ortaktir. Bu bölümde sunulan denetim prosedüründe oldugu gibi baslica denetim faaliyetlerine göre 
gruplandirilmislardir:  

• Denetimin planlanmasi, 
• Saha ziyaretine hazirlik, 
• Tesisin incelenmesi, 
• Denetim raporu. 

 
Denetçinin sorumluluklari: 
 

Denetim öncesi hazirlik 
 Denetimin amaç ve kapsaminin belirlenmesi, 
 Izin ve tesisin uygunluk dosyasi dahil olmak üzere geri plan bilgisinin ve 

kayitlarin gözden geçirilmesi, 
 Denetim için planin gelistirilmesi, 
 Uygun güvenlik ekipmani dahil olmak üzere dokümanlarin ve ekipmanin 

hazirlanmasi, 
 Eger numune alinacaksa programin laboratuar ile koordine edilmesi, 
 Diger uygun düzenleyici yetkililer ile programin koordine edilmesi, 
 Numune tasinmasindan sorumlu taraf ile paketleme/tasima gereklilikleri 

hakkinda temasa geçilmesi. 
 
Erisim. Tesise yasal girisin saglanmasi  

 Kendini tanitmak ve resmi tanitim belgelerini sorumlu yetkiliye sunmak, 
 Eger giris hakki verilmezse amirini aramak. 

 
Açilis toplantisi. Tesis yetkililerinin denetim planina göre yönlendirilmesi  

 Denetim amaçlari ve kapsaminin müzakere edilmesi, 
 Tesis yetkilileri ile is iliskisinin olusturulmasi. 
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Saha denetimi: Izin kosullarina göre uygunlugun/uygunsuzlugun belgelere 
dökülmesi; fotograflar dahil olmak üzere delillerin toplanmasi. 

 Tesisin görsel denetimini yürütmek, 
 Tesis kayitlarini gözden geçirmek, 
 Izleme mekanini, ekipman ve islemleri denetlemek, 
 Eger uygun ise, numuneleri almak. 
 Kalite güvencesi/kalite kontrol için laboratuar kayitlarini gözden geçirmek, 
 Analitik metodoloji ve onay yöntemlerinin kullanilmasi için laboratuar 

prosedürlerini gözden geçirmek, 
 Denetim faaliyetlerini belgelere dökmek. 

 
Kapanis toplantisi. Denetimin sonuçlandirilmasi. 

 Ilave veya eksik bilginin toplanmasi, 
 Tesis yetkilileri ile sorularin açikliga kavusturulmasi, 
 Gerekli makbuzlarin hazirlanmasi, 
 Denetim bulgularini gözden geçirmek ve yetkililerin takip prosedürlerinden 

haberdar edilmesi, 
 Eger uygun ise eksiklik ihbarinin verilmesi. 

 
Denetim raporu. Saha notlari, dosya, fotograflar ve diger alakali bilgi ile birlikte 
denetim bulgularini bir rapor halinde düzenlemek. 

 Bütünsel denetim rapor formu. 
 Özet raporun, kontrol listelerinin ve uygun sekilde dokümanter bilginin 

hazirlanmasi, 
 Raporun imzalanmasi ve tarih atilmasi. 

 
 
 
Delil toplanmasi: Denetçilerin genel kanit toplama tekniklerini bilmeleri gerekmektedir. Devletin bir 
özel, ceza veya idari yaptirim davasindaki hareketi, toplanan kanitlara dayandigi için denetçiler her 
bir denetimin detayli kayitlarini saklamalidirlar. Bu notlar ve dokümantasyon, denetim raporunun 
hazirlanmasinda, uygun yaptirimin saptanmasinda ve bir yaptirim davasinda ifade verirken 
kullanilacaktir.  
 
Özellikle denetçilerin: 

• Gerçeklerin numuneler, fotograflar, doküman kopyalari, taniklarin ifadeleri ve kisisel 
gözlemler ile desteklenmesini, 

• Toplanabilen kanitlarin degerlendirilmesini (rutin denetimler), 
• Emanet zinciri prosedürlerinin takip edilmesini, 
• Kanitlarin toplanmasi ve saklanmasi gerektigini, 
• Açik, tarafsiz ve bilgilendirici denetim raporlarinin yazilmasini, 

bilmeleri gerekmektedir. 
 

c. Egitim sorumluluklari 
 
Yetkili merciiler, çalisanlari çevre uygunluk denetimleri/saha arastirmalarina yönlendirerek onlarin 
yasal gereklilikleri, denetim metodolojisini, saglik ve emniyet önlemlerini bilerek çalistiklarindan 
emin olmak amaciyla uygun egitim programlari hazirlamalidirlar. Çevre uygunluk denetimleri/saha 
arastirmalarina yönlendirilenler, bu fonksiyonlari yasal ve teknik anlamda yerine getirebilmeleri için 
uygun bir sekilde egitim almis olmalidirlar. 
 

d. Güvenlik sorumluluklari 
 
Atik suyun ve diger çevre kirliligi kontrol tesislerinin incelenmesinde her zaman belli dereceye 
kadar saglik ve güvenlik riski bulunmaktadir. Gereksiz risklerden kaçinmak için denetçinin bütün 
mevcut güvenlik yükümlülükleri ve uygulamalarindan haberdar olmasi lazimdir.  Bir denetçi için 
gerekli güvenlik ekipmani ve prosedürler, standart güvenlik prosedürlerine dayandirilacaktir. 
 
Denetçiler asagida belirtilenleri yerine getirmelidir: 
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• Mevcut kilavuz ilkeler ve etiketleme talimatlari uyarinca güvenlik ekipmanini kullanmak, 
• Güvenlik ekipmaninin iyi ve düzgün çalisir durumda muhafaza etmek, 
• Belli faaliyet için uygun sekilde giyinmek ve uygun koruyucu giysiler giymek. Örnegin, 

denetçinin korunmasi ve numunenin potansiyel olarak kirlenmesini önlemek amaciyla, 
numune alma sirasinda, koruyucu eldivenler kullanilmalidir. Atilabilir eldivenler, numune 
alma noktalari arasinda karsilikli kirlenmeyi önlemek amaci ile tercih edilir.  

• Denetlenmekte olan kurulusta geleneksel olarak kullanilan tüm güvenlik ekipmanini 
kullanmak (örnegin, baret veya güvenlik gözlükleri). 

• Uygun bir sekilde egitilmedikçe, donatilmadikça, izin verilmedikçe (uygulanabilirse) 
kapali alanlara girmemek. 

 
e. Profesyonel sorumluluklar 

 
Denetçilerin görevlerini en yüksek derecede profesyonelligi sergileyerek gerçeklestirmeleri 
beklenmektedir. Etik davranmayi saglayan prosedürler ve gereklilikler konulmalidir.  Asagida 
listelenen hareket prosedürleri ve standartlari, endüstride oldugu gibi bireyin ve denetim 
yetkililerinin korunmasi için gelisim göstermektedir. 

• Bütün denetimler ülkenin Anayasasi çerçevesinde, kisisel haklara saygi göstererek ve 
irk, cinsiyet, din ve ulusal kaynagina bakilmaksizin yürütülecektir.  

• Denetçiler her zaman, çalisanlarin sorumluluklarini ve davranis biçimlerini belirten 
kanunlar ve yönetmelikler uyarinca hareket edeceklerdir. 

• Denetime ait gerçekler tam, dogru ve tarafsiz bir sekilde not edilecek ve rapor 
edileceklerdir. 

• Bir denetim sirasinda, kisisel kazanç için bilerek veya bilmeyerek yapilan herhangi bir 
hareket yasadisidir. Bu sekilde yorumlanabilecek davranislardan kaçinilmalidir.  

• Profesyonel bilginin ve denetim sahasinda teknik becerinin artirilmasi için çaba 
gösterilmeye devam edilmelidir. 

 
Profesyonel davranis biçimi: Denetçi çevresel yetkili merciin bir temsilcisidir ve çogunlukla çevre 
yetkili otoritesi ve izin sahibi arasinda baglantiyi saglayan ilk ve tek temas noktasidir. Tesis 
temsilcileri ve çalisanlari ile ilgilenirken denetçi profesyonel, anlayisli, saygili ve diplomatik 
davranmalidir. Kesin fakat yanitkar bir davranis biçimi, isbirligini tesvik edecek ve iyi çalisma 
iliskilerinin baslatilmasina katkida bulunacaktir. Denetçiler bir ürün, üretici ve kisi hakkinda saygili 
konusmalidirlar. 
 
Kiyafet: Denetçiler uygun bir sekilde giyinmelidirler, buna çalisma yaptiklari faaliyet için koruyucu 
elbise giymek ve ekipman kullanmak da dahildir. 
 
Hediyeler, iltimaslar, yemekler: Denetçiler iltimas, fayda ve is tekliflerini kabul etmemelidirler, çünkü 
böyle bir durum mevcut kosullar altinda devlet görevlilerini etkilemek olarak yorumlanabilir. Devlet 
ahlak, tüzük ve yönetmeliklerinden feragat ediyormus gibi görünmemek lazimdir. Bir rüsvet teklif 
edildigi takdirde denetçi parayi veya mallari kabul etmemelidir. Çünkü bu tür bir hareket kanunlari, 
yönetmelikleri ve hatta ceza yasasini bile ihlal edebilir, bu durumun en kisa zamanda ve detayli 
olarak amire aktarilmasi lazimdir. 
 
Bilgi talebi: Denetim biriminin kamuya bilgi vermek için bir “açik kapi” politikasi vardir. Bu politika, 
denetim birimi ve onun çalismalari ile ilgili bilgiyi serbestçe ve esit sekilde bütün bireylere, gruplara 
ve organizasyonlar için kullanilabilir yapmaktir. Gerçekten de denetçilerin faydali egitim ve güvenlik 
bilgilerini halka açiklamak için hem yasal hem de geleneksel sorumluluklari mevcuttur. Bununla 
birlikte, bu politika, süphelenilen bir ihlali, muhtemel bir suiistimalin kanitini veya gizli ticari bilgiyi 
içermemektedir. 
 

f. Kalite güvence sorumluluklari 
 
Denetçi, uygunluk denetiminin kalitesi, dogrulugunu garanti altina almak ve alinan numunelerin 
bütünlügü için birincil sorumlulugu üstlenmelidir. Diger organizasyona ait unsurlar da kalite 
güvencesinde önemli rol oynarlarken, denetçi, bir denetim dosyasina konulan bütün bilginin tam, 
dogru ve mevc ut kosullari yansitir sekilde oldugundan emin olunmasini saglayacaktir.  
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Denetçinin bu sorumlulugunu karsilayabilmesine yardim edebilmek için denetim birimi, bireysel 
sorumluluklari tanimlayan ve detayli prosedürleri belgeleyen kalite güvence planlari olusturmalidir.  
 
Kalite güvence planinin amaci, denetimin ve analitik verinin bütün kullanicilarin gerekliliklerini 
karsilamasini garanti edecek sekilde standartlari olusturmaktir. Kalite güvencesi planinin bir çok 
unsuru, dogrudan temel denetim prosedürlerine dahil edilmektedir ve özel olarak kalite güvencesi 
teknikleri olarak belirlenmiyor olabilir. 
 
Denetçi, olusturulmus denetim prosedürlerinin denetim programi için kritik oldugunun farkinda 
olmalidir. Bu prosedürler, asagida belirtilen kalite güvencesi unsurlarini yansitacak sekilde 
gelistirilmelidirler. 

• Geçerli veri toplanmasi, 
• Onayli standart yöntemler, 
• Hizmet, ekipman ve malzemenin kontrolü, 
• Standart veri islenmesi ve raporlamasi. 
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6. KALITE YÖNETIMI 
 
6.1   Faaliyet Kalite Yönetimi 
 
Denetim organlari, basarili olabilmek için devamli olarak yüksek kalite performansini 
korumalidirlar. 
 
Kalite asagidaki gibi tanimlanabilir:  
 
Iyi bir sekilde tanimlanmis talimatlar, çalisma yöntemleri, kontrol mekanizmalari ve performans 
göstergelerinden olusan ve daha önceden tanimlanmis çiktilar ve kalite seviyeleri ile sonuçlanan 
bir bütündür. 
 
Yüksek kaliteli denetim yapabilmek için, performans degerlendirmesi ve düzgün geri bildirim çok 
önemlidir. Degerlendirme, kalite yönetimi sistemlerinde temel unsuru olusturan planla-yap-kontrol 
et-uygula döngüsünde önemli bir basamak olarak görülebilir. Degerlendirme kendi kendine 
olabilecegi gibi baskalari tarafindan da gerçeklestirilebilir.  
 
Tabi ki denetim biriminin veya onun bireysel bölümlerinin kalite yönetimi, ISO’nun metodolojisi 
üzerine dayandirilabilir ve hatta ISO sertifikasi bile alabilir. Genel ve ilk adim olarak denetim 
biriminin içinde bir kalite ofisi olusturulabilir. Bu ofisin islevi, kalitenin yönetimi ve izlenmesi ile 
ISO’ya göre bir sistemin hazirlanmasi ve uygulanmasi olabilir. 
 
Denetim performansinin degerlendirilmesi veya tetkiki üç kisimdan olusabilir:  

1. Denetimin kalitesinin degerlendirilmesi; 
2. Denetim raporunun tutarliliginin ve kalitesinin degerlendirilmesi; 
3. Denetim organinin (performansinin) degerlendirilmesi. 

 
Denetim kalitesinin artirilmasi  

 
Her denetçi kendisine ait denetim performansinin sürekli daha iyiye gitmesine çalismali ve kendi 
hatalarindan ders çikarmalidir. Ayrica, bir denetçi bu sekilde davranarak denetim biriminin 
(performansinin) sürekli olarak daha iyiye gitmesine de katkida bulunur. 
 
Denetimlerin kalitesini artirmanin yollarini ve araçlarini bulabilmek düzenli degerlendirme 
yapmaktan geçmektedir. Degerlendirme, her ülkede farkli olan rehberleri gözden geçirerek  
gerçeklestirilebilir. Örnegin: 

• Denetçilerin performansina dair geri bildirim; 
• Denetim sürecinde denetçinin rolü (kontrol/yaptirim veya tavsiye rolü); 
• Izlenen denetim prosedürleri; 
• Saha ziyaretlerinde verimlilik; 
• Bir denetimi yürütmek için gerekli olan zaman; 
• Denetimin dogrulugu ve titizligi; 
• Denetimlerin sikligi ve zamanlamasi; 
• Dahil olan kisilerin yetkinlikleri ve hakli çikarici sebepleri; 
• Veri depolama; 
• Takip ziyaretlerinin ayarlanmasi. 

 
Bu unsurlardan bir çogunun hem niteliksel hem de niceliksel yönleri oldugu görülmektedir. 

 
Denetim Raporu: 

 
Denetim raporunun tutarliligini, kalitesini iyilestirmenin yollarini ve araçlarini bulabilmek için 
asagida belirtilenler de dahil edilmelidir: 

• Raporun tamam olup olmadiginin kontrol edilmesi. Denetim raporunda bütün ilgili 
genel ve özel bilgi bulunmalidir; 

• Raporun tutarliliginin ve dogrulugunun sonuçlari ile birlikte kontrol edilmesi. 
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Raporlar, ilgili bilginin denetime katilmamis bir yetkili tarafindan da çabuk bir sekilde çikarilmasini 
saglayacak sekilde derlenmelidir. Bu nedenle, bütün raporlar ayni sekilde ve ayni formatta 
yapilandirilmalidir.  
 

Denetim organinin performansi  
 
Denetim organinin performansini daha iyi hale getirmenin iki yolu vardir. 
 
Ilk yol, zaman içinde faaliyetlerde veya sonuçlarda egilimler ve degisikliklere bakarak sonuçlari 
geriye dogru takip etmektir. Bu sekilde denetleyen organin performans kalitesi izlenebilir. 
Yerel/bölgesel raporlar yetkili merciin denetim performansi üzerine yillik bir rapor yayinlamak için 
kullanilabilir. Bu yolla hükümet/parlamento/halk için ve ayni zamanda denetçilerin kendileri için 
geçmis yillarda denetim ve izin verilmesi için kullanilan denetim kaynaklari (insan-yil ve para 
miktari), denetim nesne sayisi (tesisler), denetim sayisi, yaptirim fiilleri hakkinda bilgi almak 
mümkün olacaktir. Böylece birbirleriyle bilgi alisverisinde bulanabileceklerdir. 
 
Ikinci yol, hedeflerin belirlenmesi, ve sonuçlarin sonradan hedefler ile mukayese edilmesini içerir. 
Bu yolla, denetim organinin performans miktari izlenebilir. Duruma bagli olarak performansin 
kalitesinin, niceliginin veya her ikisinin de birlikte izlenmesine karar verilebilir. 
 
Denetim organinin performansinin hem kalite ve hem de nicelik göstergeleri asagida verilmistir: 
 
Kalite göstergeleri: 

• Kendi kendine rapor edilen verinin kalitesi, 
• Tesislerdeki çevre ile ilgili iyilesmeler, 
• Uygunsuzluk oranlarindaki degisiklikler, 
• Ihlallerin degisen karakteristikleri, 
• Gerekli yaptirim faaliyetlerinin degisen seviyesi, 
• Yaptirim yanitlarinin zamaninda yapilmasi. 

 
Nicelik Göstergeleri 

• Denetim sayisi, 
• Verilen para cezasi sayisi, 
• Kendi kendine raporlamanin miktari, 
• Gerekli yaptirim faaliyetlerinin degisen sayisi. 

 
Yillik raporlama, sonuçlarin tutarli olarak izlenmesini mümkün kilar ve denetim organinin 
performansinin degerlendirmesinde bir araç olarak kullanilabilir ve ilave iyilestirmeler için kapsamin 
tanimlanmasina yardimci olur.  
 
Yillik rapor, bu nedenle, performansi gözden geçirmeli fakat ayni zamanda eksiklikleri tanimlamali 
ve gerekli degisiklikleri listelemelidir. 
 
 
6.2 Laboratuar prosedürleri ve kalite güvencesi  
 
Analitik laboratuar, izin sahibinin, izin desarj gerekliliklerine uygunluk derecesini belirlemek için hem 
niteliksel hem de niceliksel bilgi temin eder. Verinin faydali veya degerli olabilmesi için, laboratuara 
verilen numunelerin içindekilerin karakteristiklerini ve konsantrasyonlarini temsil etmeli ve dogru bir 
sekilde tarif etmelidir. 
 
Kalite güvence laboratuarinin amaçlari, raporlanan sonuçlarin dogrulugunu ve hassasiyetini 
belgelemek, izlemek ve ilgili gereklilikleri kars ilamaktir. 
 
Laboratuar Kalite Güvencesi, personel, kaynaklar ve tesisler ile ilgili idari ve teknik prosedür ve 
politikalar kullanarak verinin güvenilirligini saglamak için toplam bir programa deginmektedir. Kalite 
güvencesi, çevresel ölçümlere dayanan bütün fonksiyonlar için gereklidir ve proje/çalisma 
tanimlamasi; numune alinmasi ve izlenmesi; laboratuar analizi; verinin geçerliligi, azaltilmasi ve 
raporlanmasi; dokümantasyon ve veri saklama sistemleri gibi faaliyetleri içerir. Bu nedenle kalite 
güvencesi programi istenen veri kalitesini degerlendirmek ve korumak için tasarlanmistir. 
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Kalite Kontrol, kalite güvencesinin bir fonksiyonu olup, ölçüm sürecinin dogruluk ve kesinligini 
kontrol edebilmek için prosedürlerin rutin olarak uygulanmasini ve aygitlarin düzgün bir sekilde 
ayarlanmasini ve uygun analitik prosedürlerin kullanilmasini içerir.  
 
6.2.1 Numune Hazirlama Prosedürleri 
 
Izin sahibinin numune hazirlama prosedürlerinin degerlendirilmesi  
 
Dogru numune hazirlama prosedürleri, laboratuarlarda numunenin alinmasindan atilmasina kadar 
gereklidir. Küçük izin sahipleri için numune hazirlama prosedürleri, daha büyük izin sahiplerininkine 
göre degisiktir, çünkü personel organizasyon yapilari ve aritma tesis tasarimlari bir tesisten 
digerine farkliliklar gösterir. Bununla birlikte, dogru numune hazirlama prosedürü, bütün izin 
sahipleri tarafindan standartlastirilmis olmali, kullanilmali ve belgelendirilmelidir.  Laboratuar 
numune hazirlama prosedürlerini degerlendirirken, denetçi asagida belirtilenleri dogrulamalidir:  

• Laboratuarin numuneden sorumlu bir kisiye sahip oldugunu, 
• Laboratuar alaninin emniyetli oldugunu ve girislerin sadece yetkili kisiler için olmak 

üzere kisitlandigini, 
• Kuru, temiz ve izole bir numune güvence alanina sahip olan laboratuvarin, yeterli 

sogutucu alana sahip oldugunu ve bu alanin emniyetli bir sekilde kilitlenebildigini, 
• Minimum sayida insanin, numunenin elden geçirilmesinde kullanildigini, 
• Numune kabul ve kayit biriminin, bütün gelen numuneleri aldigini, numuneler 

esligindeki numune alma tutanagini imzaladigini ve tutanagin sayfasini kalici bir kayit 
olarak sakladigini, 

• Numune kabul ve kayit biriminin, uygun saklama ve muhafaza kosullari ile ilgili 
kontroller gerçeklestirdigini, analizler yaptigini ve bunlarin sonuçlarini dokümanlara 
kaydettigini, 

• Numune kabul ve kayit biriminin,  numunelerin dogru olarak saklanmasini sagladigini, 
• Sadece numune kabul ve kayit biriminin, analizleri yapacak olan personele numuneleri 

dagittigini, 
• Numunelerin aktarilmasinin, genellikle, numune sorumlusu tarafindan dokümana 

kaydedildigini, 
• Numunelerin elden geçirimi için saklama kayitlarinin dogru oldugunu ve 

güncellestirildigini. 
 
6.2.2 Laboratuar Analiz Tekniklerinin Degerlendirmesi 
 
Izin sahibinin laboratuarlari veya sözlesmeli oldugu laboratuar, tek tip yöntem kullanmalidir. Bu 
sekilde laboratuarlar arasinda veri karsilastirildiginda veya paylasildiginda metodoloji bir degisken 
olmaktan çikar. 
 
Laboratuar analitik prosedürlerini degerlendirirken, denetçi asagida belirtilenleri teyit etmelidir: 

• Laboratuarin, izinde belirtilen sisteme uygunluk saglayan kalite kontrol sistemini 
kullanmakta oldugunu, 

• Laboratuarin reaktif hazirlanmasi, cihaz kalibrasyonu ve bakimi, inkübatör isi derecesi 
ve malzemelerin satin alinmasi üzerine kayitlari tuttugunu, 

• Laboratuarin malzemeler, tedarik, ekipman, cihaz kalibrasyonu, tesisler, analizler ve 
standart çözümler üzerinde kalite kontrolü için kontrol etmekte oldugunu, 

• Laboratuarin belirlenmis test prosedürlerinden yapilan EPA tarafindan onaylanmis 
herhangi bir sapmanin dokümantasyonunu sakladigini, 

 
Izin sahibinin laboratuar tesislerinin ve ekipmaninin degerlendirilmesi  
 
Uygun analitik prosedürlerin takip edildigini tasdik etmek için denetçi, sorumlu analistin her bir 
prosedürü tarif etmesini saglamalidir. Denetçi, belirlenmis analitik yöntemden olabilecek herhangi 
bir sapmaya karsi hazirlikli olmalidir.  
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Laboratuar hizmetleri 
 
Laboratuar hizmetlerinin mevcudiyeti veri güvenilirligini etkilemektedir. Denetçi laboratuarin 
asagida belirtilen malzemeleri temin ettigini teyit etmelidir: 

• Yeterli miktarda laboratuar saf suyu, kimyasal karisimlardan ve diger istenmeyen 
kirleticilerden arindirilmis olmalidir. Laboratuar su kalitesini rutin olarak kontrol etmeli ve 
bunu belge haline getirmelidir. 

• Yeterli benç, cihaz, saklama ve kayit saklama alani. 
• Kirlenmenin engellenmesi için temiz ve düzenli çalisma alani. 
• Yeterli nem orani ve isi derecesi kontrolü. 
• Yeterli isiklandirma ve havalandirma. 
• Gerekli hallerde kuru, kirlenmemis basinçli hava. 
• Verimli çeker ocak sistemleri. 
• Isitici, inkübatör, su banyosu, numuneler için sogutucu, pH metre, termometre ve terazi 

gibi gerekli ekipman. 
• Rutin laboratuar kullanimi için elektrik gücü ve eger uygun ise hassas elektronik 

enstrümanlar için voltaji düzenlenmis kaynak, sürekli güç kaynagi. 
• Acil durum ekipmani, yangin söndürücü, göz yikama istasyonu, dus, ilk yardim çantasi, 

eldivenler, gözlükler. 
• Dogru agirlik ölçülebilmesi için titresimden arindirilmis alan. 

 
Denetçi ayrica laboratuarin, gerektigi yerlerde, uygun güvenlik ekipmani kullandigini da kontrol 
etmelidir (laboratuar önlükleri, eldivenler, emniyet gözlükleri, maskeler ve çeker ocaklar). 
Laboratuarin bir yangin söndürücüye, göz yikama istasyonuna, dusa ve ilk yardim çantasina 
ihtiyaci vardir. Denetçi herhangi bir sorun varsa kaydini tutmali ve ilgili yetkiliye durumu 
aktarmalidir (örnegin Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Idaresi (OSHA)). 
 
 Cihazlar ve ekipman 
 
Cihazlar, analitik bir laboratuarda çok önemlidir. Belli bir dereceye kadar, analitik enstrümanlar her 
zaman gelisme safhasindadir; üreticiler sürekli olarak ürünlerini yeniden tasarlamakta ve 
güncellestirmekte, daha küçültmeye çalismakta, daha dayanikli ve hassas olmalari için çalismakta 
ve otomasyonu daha iyi hale getirmeye çaba göstermektedirler. Laboratuar cihazlarini ve ekipmani 
degerlendirirken, denetçi asagida belirtilenleri teyit etmelidir: 

• Laboratuarin cam esyalarin ve konteynirlarin temizlenmesi için standart ve özel 
prosedürleri takip etmekte oldugunu, 

• Kolayca erisilebilen ve laboratuar personeli tarafindan izlenen cihaz ve ekipmanin 
günlük çalismasi için yazili gerekliliklerin var oldugunu (örnegin standart çalisma 
prosedürleri), 

• Standart kalibrasyon prosedürlerinin gerçeklestirilebilmesi için tedarikçilerden 
standartlar ve uygun blenkler alinabildigini; laboratuar gerçek numune 
konsantrasyonlarini içine alan aralikta standart konsantrasyonlari kullanmalidir. 
Standartlarin kaynaklari kaydedilmekte ve mümkün olan yerlerde ulusal standartlar 
takip edilebilmelidir. 

• Gerçeklestirilen her bir analiz setinin kalibrasyonunun, kalite güvencesi ve numunelerin 
analiz kayitlarinin mevcut oldugunu (yani analiz akis kayitlari veya cihaz çalisma 
kayitlari). 

• Laboratuarin, genel ekipman bozukluklarini belirleyecek sorun belirleyici prosedürlerin 
oldugunu, 

• Hizmet personeli tarafindan yerine konulmasi, temizlenmesi, kontrol edilmesi ve/veya 
ayarlanmasi için laboratuarin yazili programlari takip etmekte oldugunu, 

• Cihaz bakimi ve hizmet kontrolleri ile ilgili laboratuarin dokümantasyon tuttugunu, 
 
Genel olarak kullanilan analitik enstrümanlara analitik teraziler, pH metreler, çözünmüs oksijen 
metreler, iletkenlik ölçer, bulaniklik ölçer, spektrofotometre, atomik absorpsiyon spektrofotometre, 
organik karbon analiz cihazi, seçici iyon analizörü, sivi -gaz kromatograflari, titrimetrik analizler ve 
sicaklik derecesi kontrolleri dahildir. 
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Laboratuar tesislerinin ve cihazinin bakimi laboratuar kalite güvencesinde önemli bir faktördür. 
Kalifiye hizmet kontrolleri gerçeklestirilmeli ve bunlar belgelere kaydedilmelidir. 
 
 Malzemeler 
 
Kimyasal reaktifler, çözücüler ve gazlar bir çok saflik derecesinde teknik dereceden ultra saf 
derecelere kadar giden safliklarda mevcuttur. Analitik kimyada gerekli olan malzemelerin safligi 
analiz tipine göre degisiklik göstermektedir. Ölçülmekte olan parametre, analitik yöntem ve 
dedeksiyon sisteminin hassasiyeti ve özgüllügü gerekli olan reaktiflerin safligini belirler. Yöntem 
tarafindan belirtilenden daha düsük saflikta reaktifler kullanilmamalidir. Laboratuar malzemelerini 
degerlendirirken, denetçi asagidakilerin laboratuarda bulundugunu teyit etmelidir: 

• Belli analitik yöntem için gerekli reaktif safligini kullanmaktadir. 
• Standart reaktifleri ve çözücüleri üreticinin talimatlari dogrultusunda saklamaktadir. 
• Çalisma standartlarini sik sik kontrol etmekte ve bu sekilde konsantrasyon veya 

kompozisyondaki degisiklikleri belirlemektedir. 
• Yeni çalisma standartlarini hazirlarken stok solüsyonlarinin konsantrasyonlarini teyit 

etmektedir. 
• Kisitli raf ömrü olan malzemelerde alinmalarini müteakip tarih konmakta ve raf ömrü 

tavsiyeleri takip edilmektedir, bunlara kutulari üzerindeki atilma tarihleri ve depolama 
gereklilikleri de dahildir. 

• Reaktifler güvenilir birincil standartlara göre hazirlanmakta ve standartlastirilmaktadir. 
• Hazirlanma tarihi, konsantrasyon ve analizi yapanin kimligi dahil olmak üzere 

standartlar ve reaktifler etiketlenmektedir. 
• Standartlar ve reaktifler uygun muhafaza kosullari altinda saklanmaktadir. 
• Satin alinan solüsyonlarin dogrulugu her bir yöntemin gerekliliklerine göre kontrol 

edilmektedir. 
• Uygun kompozisyonda temiz kaplar kullanilmakta, siki sikiya kapanan kapaklari veya 

saklama için tipalari bulunmaktadir. 
• Renk bozukluklari, tortu olusumlari veya konsantrasyonlarinda önemli degisiklikler 

gözlemlendigi takdirde reaktifleri kullanmaktan vazgeçilmektedir. 
• Hacim gösteren cam kaplari kullanarak stok solüsyonlari ve standartlar 

hazirlanmaktadir. 
 
 
6.3 Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol 
 
Izin almis laboratuarin kesinlik ve dogruluk degerlendirmesi  
 
Laboratuar kontrol prosedürlerinin amaci, kontrol numuneleri, kontrol grafikleri, referans 
malzemeleri ve cihaz kalibrasyonlarini kullanarak yüksek kalitede analizler saglamaktir.  
 
Laboratuar, numune analizlerinin kontrolünü baslatmali ve yürütmelidir. Özellikle her bir test grubu 
en az bir blenk, standart, çift ve etkisi artirilmis (uygulanabilirse) numune analizi içermelidir. Bir 
grup 10’dan fazla numune içerirse, her bir 10uncu numune bir es ve bir de etkisi artirilmis numune 
(uygulanabilirse) tarafindan takip edilmelidir. 
 
Laboratuar bulgularinin kesinligi, ayni miktardaki tekrarlanan ölçümlerin arasinda benzerlik 
derecesi ve tekrarlanabilirliktir. Ölçümlerin sayisal degerleri birbirine yaklastikça ölçümler o 
derecede kesinlik kazanir. Laboratuardaki kalite kontrol programlarinda, kesinlik, gerçek 
numunelerin esler halinde analiz edilmesi ile belirlenmistir. Bunlar bir seri konsantrasyonu temsil 
edebilir ve analiz sirasinda genellikle degisik malzemelerin olaya karismasi ile karsi karsiya 
kalinmaktadir. Dogruluk, gözlemlenen deger ile bilinen veya gerçek deger arasindaki farklilik 
derecesidir. Ölçümlerin sayisal degerleri gerçek degere yaklastikça ölçümler o derecede dogruluk 
kazanir. Yöntemin dogrulugu numunelerin analizi ile belirlenebilir, bunlara referans standartlarinin 
bilinen degerleri eklenmistir (etkisi artirilmis numuneler). 
 
Ölçüm sürecinin kesinligini degerlendirirken, denetçi asagida belirtilenleri teyit etmelidir: 

• Laboratuar analitik sistemin performansini izleyebilmek için kontrol numunelerin 
gerçek numuneler silsilesinin içine dahil edilmesi. Kontrol numunelerine ayristirma, 
ekstraksiyon, damitma ve numune analizi için olan diger numune hazirliklari dahildir. 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 61 

• Her bir numune kümesi için es analizlerin gerçeklestirilmesi ve bu sekilde kesinligin 
belirlenmesi. Genel olarak numunelerin yüzde 10’u tekrarlanmalidir. 

• Her bir analitik prosedür için kesinlik kontrol grafiklerinin ve diger istatistiksel 
tekniklerin hazirlanmasi ve kullanilmasi. Kesinlik kontrol grafiklerinin uzatilmis bir 
zaman periyodu üzerinden (örnegin 10 ile 20 gün üzerinden) en az 15 ile 20 es 
numuneden (kontrollü kosullarda çalistirilan) veri toplanmasi ile gelistirilmesi. 
Istatistiksel yöntemlere, ortalamanin hesaplanmasi, veri araligi ve degiskenligini 
tanimlamak için standart sapma ve varyans dahildir. 

• Veri, uyari ve kontrol sinirlarinin disina düstügü zaman düzeltici islemin 
gerçeklestirilmesi. 

• Kontrol disi verinin, durumun ve alinan düzeltici faaliyetin kayda geçirilmesi. 
 
Dogrulugun degerlendirilmesinde denetçi, laboratuarin asagidaki belirtilenleri yerine getirdigini teyit 
etmelidir: 

• Laboratuar, analitik sistemi izleyebilmek için gerçek numuneler silsilesi içine, en az 
yüzde 10 oraninda etkisi artirilmis numuneler dahil edilmeli. 

• Laboratuar her bir numune kümesinde dogrulugu izleyebilmek için etkisi artirilmis 
numuneler kullanilmali. Ilave edilen maddenin miktari dedeksiyon sinirina ve numune 
konsantrasyonuna uygundur. 

• Her bir analitik prosedür için dogruluk kontrol grafikleri hazirlanmali ve kullanilmali. 
Dogruluk kontrol grafiklerinin uzatilmis bir dönem üzerinden en az 15 ile 20 numune 
için veri toplanmasi ile gelistirilir.  

• Standart sapmayi temel alarak dogruluk limitleri olusturulmali (% geri dönüsüm 
olarak). Bunlarin üst ve alt kontrol sinirlari, merkezi çizginin üç standart sapma altinda 
veya üstünde olarak belirlenmektedir. 

• Üst ve alt uyari sinirlarini, merkezi çizginin iki standart sapma altinda veya üstünde 
belirlenmeli. 

• Veri, uyari ve kontrol sinirlarinin disina düstügü zaman, düzeltici faaliyet 
gerçeklestirilmeli. 

• Kontrol disi veri, durum ve alinan düzeltici eylem kayda geçirilmeli. 
 
Izin sahibine ait verinin ele alinmasi ve raporlanmasinin degerlendirilmesi  
 
Analitik bir laboratuar, verinin ayni biçimde kaydedilmesi, düzeltilmesi, islemden geçirilmesi ve 
rapor edilmesi için bir sisteme sahip olmalidir.  
 
Denetçi: 

• Nihai sonuçlarin hesaplanmasi için dogru formüllerin kullanildigini, 
• Yuvarlama kurallarinin ayni biçimde uygulandigini, 
• Her bir analiz için önemli rakamlarin belirlendigini, 
• Çapraz kontrollü hesaplamalarin provizyonunun mevcut oldugunu, 
• Kontrol grafigi yaklasimlarinin ve istatistiksel hesaplamalarin kalite kontrol ve 

raporlama amaçli olarak belirlendigini, 
• Laboratuar rapor formlari komple veri dokümantasyonun ve kalici kayitlarin 

olusturuldugunu ve bunlar veri islemeyi kolaylastirdigini, 
• Verinin ele alinmasi programinin, raporlama için gereken form/birimlerde veriyi temin 

ettigini, 
• Laboratuar kayitlarinin en az 3 yil süre ile saklandigini (veya daha uzun süre ile ve 

EPA tarafindan talep edildiginde bulunmasi), 
• Laboratuar defterlerinin veya iyi dokümantasyon olusturmak için daha önceden 

basilmis ve kalici olarak bir arada ciltlenmis veri formlarinin, gerçeklestirilen 
prosedürler ve örnegin kaydedilen orijinal degerler, uygulanan düzeltme faktörleri, 
kullanilan blenkler ve rapor edilen veri degerleri gibi analiz detaylari dahil olmak üzere 
saklaniyor oldugunu (Tarih atilmis olan notlarin, testlerin kim tarafindan 
gerçeklestirildigini ve test prosedürü sirasinda karsilasilan herhangi bir anormalligi 
göstermesi lazimdir. Laboratuar, notlari kalici laboratuar kayitlari olarak saklar.),  

• Veri giris hatalarinin düzeltilmesi için prosedürlerin tanimlandigini (Orijinal veri girisleri 
okunabilir ve düzeltmeleri yapan kisiler açik bir sekilde tanimlanmistir.), 

• Bilgisayar verisinin çift kopya ile desteklendigini (yani elektronik ve basili kopya), 
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• Düzgün veri isleme ve raporlama pros edürlerinin, bütün numune analizi yapmakta 
olan sözlesmeli laboratuarlar tarafindan uygulandigini, 

• Laboratuarlar tarafindan rapor edilen, orijinal islemden geçmemis sonuçlardan (ham 
veri) EPA’ya ve düzenleyici yetkili makama gönderilen nihai sonuçlara kadar bütün 
sonuçlarin tekrardan hesaplanabilmesini mümkün kilacak veri kayitlarinin en az üç (3) 
yil boyunca korundugunu, 

teyit etmelidir 
 
Laboratuar personelinin degerlendirilmesi  
 
Laboratuardaki analitik çalismalar karmasiklik açisindan farkliliklar gösterir. Sonuç olarak, 
laboratuar, kendisindeki görevleri açik bir sekilde tanimlamalidir. Bütün analizciler temel laboratuar 
çalismalarinda bastan sona egitilmis olmalidirlar. Karmasik analitik görevleri yerine getiren kisiler, 
kalifiye ve uygun bir sekilde egitilmis olmalidirlar. Bütün analizciler belirlenmis laboratuar 
prosedürlerini takip etmeli ve kendilerine verilen analizleri yerine getirmek için gerekli olan 
laboratuar cihazini ve tekniklerini kullanmakta beceri sahibi olmalidirlar. Laboratuar personelini 
degerlendirirken, denetçi asagida belirtilen faktörleri dikkate almalidir: 

• Egitimin yeterliligini, 
• Prosedürlerin takip edilmesinde beceri ve titizligi, 
• Ekipman ve analitik yöntemlerin kullanilmasinda (özellikle, gaz kromatografisi gibi 

karmasik ekipmanlarin) personelin beceri ve bilgisini, 
• Analitik görevlerin yerine getirilmesinde kesinlik ve dogrulugu, 
• Açikça tanimlanmis görev ve sorumluluklarin verilmesi. 

 
Sözlesmeli (taseron) laboratuarlarin degerlendirilmesi  

 
Izin sahibi numunelerin analiz edilmesi için bir laboratuar ile sözlesme yaptiginda, denetçinin 
laboratuar uygulamalarini, sözlesmeli laboratuarda denetlemesi gerekebilir. Uygulamalar, EPA 
tarafindan atanmis diger denetçiler tarafindan da degerlendirilebilir. Sözlesmeli laboratuarda 
herhangi bir eksiklik belirlenmesi halinde, izin sahibi olan laboratuar bu eksiklikten sorumludur ve 
eksiklik durumundan haberdar edilecektir. 
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7. ILETISIM 
 
7.1 Giris 
 
AB’ye üye devletlerin bazilarinda denetçiler bazen müzakere etmeleri gereken bir durumla 
karsilasirlar. Böyle bir durumda denetçinin müzakere etme ve ihtilaflari ele alma becerilerine 
ihtiyaci vardir. Bu bölümde denetçiler için olan araçlar tartisilacaktir. Genel olarak, uygunluk 
stratejilerinde hem yaptirim hem de iletisim faaliyetleri önemlidir. Deneyimler göstermistir ki tek 
basina kullanildiklarinda hiç biri etkili olmamaktadir. 
 
Iletisim,  

• kamu iliskilerini daha iyi hale getirmede, 
• kamu desteginin olusturulmasini saglamada, 
• uygunlugun tesvik edilmesinde, 

bir araç olarak kullanilabilir. 
 
Yaptirim yetkili makamindaki iletisim faaliyetleri bir iletisim planina konulabilir.  
 
Son olarak da, diger yetkililerle olan iletisim es deger öneme sahiptir ve ihmal edilmemelidir. 
 
 
7.2. Müzakere Etme ve Ihtilaflarin Ele Alinmasi  
 
Müzakere etme ve ihtilaf ele alma becerileri, denetçiler için çok faydali araçlar olabilir. Bazi AB 
üyesi devletlerde, denetçi, müzakereyi bir anlasmaya varmak için araç olarak kullanabilir. Bununla 
birlikte, bir çok AB üyesi devlette denetçi ve tesis arasinda, lisans üzerindeki bildirimler ve diger 
yönetmelikler ile ilgili müzakere yapilmasi mümkün degildir. Gerçekten de müzakere iznin 
verilmesinden önce yapilabilir ve bu nedenle denetçi için bir görev olmaktan çikar. 
 
7.2.1  Müzakere Etme 
 
Lisanslar için çevre ile ilgili yetkililere bagli olan endüstriler, yaptirim organlarini “karsi taraf” olarak 
görebilir. Endüstriyel süreçleri düzenleyen çevre ile ilgili yetkililer endüstri hakkinda benzer 
görüslere sahip olabilirler. Bunun sebebi iki tarafin da farkli ilgileri olmasidir.  
 
Yetkililerin çevreyi daha iyi hale getirmek, kanunlari ve yönetmelikleri uygulamak için istekleri 
varken endüstrinin ana amaci faaliyetlerine mümkün oldugunca verimli ve ekonomik sekilde devam 
etmektir. 
 
Endüstri gelisme ve degisiklik için çok farkli çesitte baski ve tesvik ile karsi karsiyadir. Çevresel 
düzenleyiciler endüstride belli bazi faaliyetleri veya hareketleri kontrol edip yönlendirebilirken, çesitli 
faktörlerin dikkate alindigi ve her iki taraf için de kabul edilebilir olan bir pozisyona ulasma 
ihtiyacinin oldugu durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, denetçinin, tesis temsilcileri ile düzenleyici 
yetkili organ tarafindan arzu edilen sonuca ulasabilmek için müzakere etmesi gerekebilmektedir. 
Müzakerede, tesisin rakibine uygulanan çevresel düzenlemelerin detaylarinin karsilastirilmasi ile 
ilgili sorular denetçilerin özellikle farkinda olmasi gereken hassas yönlerden birisidir. 
 
Tesisler kendilerine uygulanan düzenlemelerin rekabette dezavantaj yaratmayacagindan emin 
olma konusunda hakli bir istege sahiptir. 
 
Müzakerenin çerçevesini çizerken asagida deginilen konulari belirlemek gerekmektedir: 

a) Müzakere içerigi, 
b) Güç dengesi, 
c) Müzakerenin yer aldigi ortam. 

 
Denetçi bu tür faktörlerin belirlenmesinde iletisim ve etkileme becerilerini kullanabilir. 
 
a. Müzakerenin içerigi: Tartismalar, gerçekler, görüsler ve kosullar araciligi ile bir denetçi 
düzenlenmekte olan bir tesisin pozisyonunu etkilemeyi deneyebilir, bu durumda maliyetler ve 
faydalar, çevre için en karli olabilecek sonuca ulasmak için dikkate alinmalidir.  
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b. Güç dengesi: Denetçi kendi durumunu güçlendirmeyi deneyebilir. Kullanilabilecek en basarili 
taktikler asagidaki gibidir: 

• Gerçekleri ve uzmanligi göstererek kisinin hakli olabilecegini ispatlamak, 
• Ikna etmek. 

 
Bu taktiklerin her biri bazi avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Bir çok durumda ikna etmek en 
etkili yol olmaktadir. Ikna etmek ancak bir tarafin görüsleri açik ve net bir sekilde açiklanirsa ve 
bunu yaparken rahat fakat aldirmazlik yansitmayan bir davranis biçimi benimsenirse etkili 
olmaktadir. Ayrica konusmadaki degisiklikler, numunelerin kullanilmasi, gerçekler ve görsel 
yardimcilar tarafindan desteklenen açiklamanin ana hatlari basarili ikna etme islemine katkida 
bulunmaktadir. 
 
c. Müzakerenin yer aldigi ortam: Güç dengesini etkilemek etkin olabilecegi gibi, güven ortami 
yaratmak genellikle daha kazançli olmaktadir. Bütün vakalarda denetçi kisisel (sözel) olarak tesise 
veya onun temsilcilerine saldirmaktan kaçinmalidir. Bir denetçi seçtigi kelimelere çok dikkat 
etmelidir, eger mümkünse takdir göstermeli ve uygun olan yerlerde nüktedan olmalidir. Son olarak 
da denetçi davranislari açisindan güvenilir ve itimat edilebilir olmaya çalismalidir.  
 
Müzakerede sonuca varmada; denetçi, temsil ettigi çevre yetkili kurumun temel bakis açisinin 
farkinda olmalidir.  
 
Hangi alanlarda esnek oldugu, hangi alanlarin ise degistirilemeyeceginin anlasilmasi çok önemlidir. 
Denetçi, düzenleyici organin pozisyonundan ödün verilmediginden emin olmalidir. 
 
7.2.2  Ihtilaflarin Ele Alinmasi 
 
Denetçilerin çalismalarinda ihtilaflar ile karsi karsiya kalmalari kaçinilmazdir. Ihtilaflara basitçe 
istenmeyen negatif unsurlar olarak bakilmamalidir, çünkü bunlar yenilemeler ve degisiklikler için 
imkan sunabilir. 
 
Ihtilaflara duruma bagli olarak farkli yollarla yaklasilabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
ihtilaflarin çözümünde her iki tarafin da kazanacagi olasi durumlarin hedeflenmesidir. 
 
Ihtilaflari ele almanin bir çok yolu mevcuttur. En etkin olanlar ise söyledir: 

• Isbirligi. Eger bir denetçi isbirligi üzerine odaklanirsa her iki tarafin menfaatlerini de 
hesaba katar; 

• Fedakarlikla anlasma zemininin aranmasi. Eger bir denetçi fedakarlik yapilarak 
uzlasmaya gitmenin yollarini arastiriyorsa hem kendi tarafinin hem de karsi tarafin 
menfaatlerini gözetiyor demektir. Bu durumda denetçi uygun, karsilikli ve kabul edilebilir 
çözümlerin arayisi içerisindedir. 

 
Her denetçinin, kendine ait ve tercih ettigi bir stili vardir ve zor durumlarda ortaya çikan budur. Bu 
stil, eger denetçi onu duruma göre adapte etmeyi basarabiliyorsa bir deger yaratir. 
 
Her bir denetçi en azindan ihtilaflarin daha da derinlesmesini engellemek için kullandigi kendi stilini 
bilmelidir. Eger bir denetçi, ihtilafi çözmeye yeterli olmadigini düsünüyorsa, bir açmaza girilmesini 
önlemek için bir meslektasinin yardimini talep etmelidir.  
 
Bununla birlikte bir denetçi, sorunun bir parçasi olacagina çözümün bir parçasi olmalidir. 
 
 
7.3. Halkla Iliskilerle Ilgili Iletisim Faaliyetleri 
 
Yaptirim yetkili makamlarinin kamuya bilgi temin etmek araciligi ile yaptigi promosyon faaliyetleri, 
yetkili organlari halkin tanimasi için kullanilan etkili araçlardir. Elde edilen basarilar üzerine bilgi 
temin etmek veya tanitim saglamak yetkili organin imaji üzerinde pozitif etkiye sahip olabilir.  
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7.4 Kamu Destegi Ile Ilgili Iletisim Faaliyetleri 
 
Yaptirim makami için kamu destegi güçlü bir araçtir, çünkü: 

• Eger bilgi düzgün bir sekilde sunulursa uygunlugun tesvik edilmesinde kamu bir yandas 
olabilir. Örnegin, çevre ile ilgili yönetmeliklere uygunluk saglamayan tesisler üzerinde 
olusturulacak kamu baskisi onlarin uygunlugu elde edebilmeleri için uyarici bir tesvik 
olabilir; 

• Kamunun destegini saglayarak, halk, yaptirim organinin gözlemlenen uygunsuzluk 
durumlarini rapor eden bir ileri karakolu olarak hareket edebilir; 

• Kamu destegi çevre ile ilgili hususlarin (yaptirim) politik gündemde kalmasini ve gerekli 
mali destegi almaya devam etmesini saglayabilir. 

 
 
7.5 Uygunlugun Tesvikinde Bir Araç Olarak Iletisim 
 
Yaptirimda, iletisim etkili bir araç olabilir. Çevresel amaçlar, yönetmelikler ve uygunluk hakkinda 
ziyaretler sirasinda ve izin verme süreci boyunca tesisler ile iyi iliskileri devam ettirerek ihlallerin 
önü kesilebilir. 
 
Iletisim araciligi ile engelleyici yaptirim dört unsurdan olusmaktadir:  

• Bilginin saglanmasi – Çevresel amaçlar, önlemler, teknikler ve çevresel yönetim 
hakkinda bilgi saglamak, tesisin bu konularda bilgisini artirir; 

• Taraflarin birbirlerinin rollerini anlamasi – devlet yetkililerinin pozisyonlarini açik 
olarak belirtmeleri, birbirini anlamaya ve iliskilerin daha iyi hale gelmesine neden 
olmaktadir; tesis, pozisyonunun ne oldugunu ve ondan ne beklendigini bilir; 

• Davranis biçimini degistirmek için ikna – yaptirimin açik ve net bir resminin 
sunulmasi, davranis biçimini degistirmek için duyulacak istegi artirmaktadir; 

• Caydirma – basarili yaptirim faaliyetleri hakkindaki iletisim, adi çikmis ihlalcileri 
çevresel olarak daha bilinçli hale gelmek için duyulan ihtiyaç konusunda ikna 
edebilir. 
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8. KIRLILIGIN ÖNLENMESI 
 
8.1 Kirliligin Önlenmesine Genel bir Bakis 
 
Kirliligin önlenmesi, üretim sirasinda malzeme ve kaynak kayiplarini en aza indirgemek için aktif bir 
çevresel yönetim yaklasimidir. Kirliligin önlenmesi hammadde kullanimindan envanter 
prosedürlerine ve atik yönetiminden, elektrik su gibi kamu hizmetlerinin kullanilmasina kadar üretim 
sürecinin bütün yönlerine deginir. Kirliligin önlenmesini içeren yönetim teknikleri, yeni yaklasimlar, 
kullanilan malzemelerin degistirilmesi, isletim prosedürleri ve süreçlerin optimize edilmesi 
araciligiyla kirleticileri, atiklari ve negatif ekolojik etkilerini azaltilir veya ortadan kaldirir.  
 
Kirliligi önlemenin amaçlari 
 
Kirliligi önlemenin amaci, atiklari azaltarak veya bertaraf ederek kirlenmeyi de azaltmaktir. 
 
Kirliligin önlenmesi, kirleticileri bir ortamdan digerine aktarmaksizin topraga, havaya ve/veya suya 
salinan kirleticileri en aza indirgeyen veya bertaraf eden bir çoklu ortam yaklasimidir. 
 
Azalmanin kaynagi söyle tanimlanabilir:  
 

…. Geri dönüsüme, aritmaya girmeden veya bertaraf edilmeden önce herhangi bir atik 
akisina giren veya baska sekilde çevreye verilen (kaçak emisyonlar da dahil olmak 
üzere) tehlikeli maddelerin veya kirletici maddelerin miktarini azaltan herhangi bir 
uygulama; ve bu tür maddelerin salinmasi ile ilgili olarak kamu sagligina ve çevreye 
olan tehlikeleri azaltan herhangi bir uygulama. 

 
Bu nedenle kirliligin önlenmesi, geleneksel yaklasim olan atik aritmasi/bertarafi veya  “boru sonu” 
islemlerinden aktif önleme tekniklerinin arastirilmasina dogru ciddi bir degisimi temsil etmektedir. 
 
Tesisler, kirlenmeyi önleme yaklasimini asagidaki sekillerde uygulayabilirler: 

• ekipman veya teknolojinin degistirilmesi, 
• islem veya prosedürün degistirilmesi, 
• ürünlerin tekrardan formüle edilmesi veya yeniden tasarlanmasi, 
• hammaddelerin yerine yenilerinin konmasi, 
• tesislerin bakimi, korunmasi, egitim ve/veya envanter kontrolünde iyilestirmeler 

yapilmasi. 
 
 
8.2 Örnek: Atik Yönetimi Hiyerarsisi  

 
Bir tesisin kirlilik önleyici programi; malzeme kullanimina, üretim süreçlerine ve atik yönetimi 
uygulamalarina dikkat ederek kirleticilerin ve atigin kaynakta üretiminin önlenmesini veya 
azaltilmasini saglamalidir. Tesisin kirlilik önleme programi, enerji ve suyun verimli bir sekilde 
kullanilmasi ve tasarrufu suretiyle dogal kaynaklarin korunmasinda oldugu gibi, tehlikeli maddelerin 
kullaniminin ve atik olusturulmasinin veya verilmesinin azaltilmasi için olanak tanimalidir.  
 
Hiyerarsi en yüksek önceligi kaynakta azaltmaya vermektedir ve daha sonra gittikçe azalan önem 
derecelerinde geri dönüsüm, aritma ve bertaraf gelmektedir. Etkili bir kirliligi önleme programi, 
kaynakta azaltma üstünde odaklanmalidir. Kaynakta azaltmanin elde edilemedigi durumlarda, 
yeniden kullanim veya geri dönüsüme sokma projeleri uygulanmalidir. Eger uygun bir kirlilik 
önleyici alternatif mevcut degil ise, aritma ve ortadan kaldirma son çözümler olarak kullanilmalidir.  
 
Hiyerarsinin her bir seviyesi asagida tanimlanmistir: 
 

Kaynakta azaltma 
 
Kaynakta azaltma, atiklarin olusum noktasinda miktarini ve zehirliliklerini azaltan veya ortadan 
kaldiran malzemelerin, islemlerin veya uygulamalarin kullanilmasina dayanmaktadir. Atik olusumu 
engellenerek, maliyeti yüksek aritma ve bertarafa duyulan ihtiyaç azaltilmaktadir. Kaynakta 
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azaltma, hammaddeleri degistirerek, isletim uygulamalarini daha iyi hale getirerek ve islemler ile 
ekipmanlari degistirerek elde edilir. 
 

Hammaddelerin yerine baskalarinin konmasi  
 
Tehlikeli maddeleri daha az tehlikeli (veya daha az zehirli) alternatif maddeler ile degistirerek,  
tehlikeli maddelerin, rutin üretim sürecinin sonucu olan atiklarin ve kazara saçilmalarinin çevreye 
verilmesi azaltilabilir. 
 
Malzemelerin baskalari ile degistirmelerine örnekler asagidaki gibidir, fakat sadece bunlarla kisitli 
degildir: 

1. Basim için çözücü bazli mürekkep yerine soya bazli veya su bazli mürekkep 
kullanilmasi, 

2. Hiç kullanilmamis stok yerine geri dönüsüm kagit kullanilmasi, 
3. Ürünlerin tasinmasinda strafor paketleme malzemesi yerine yeniden kullanilabilir sert 

plastik malzemenin kullanilmasi, 
4. Temizleme reaktifi olarak trikloretilenin kaldirilmasi ve onun yerine potasyum hidroksit 

veya sodyum hidroksit kullanilmasi, 
5. Freon kullaniminin kaldirilmasi. 

 
Isletim uygulamalarinin daha iyi hale getirilmesi  

 
Daha iyi hale getirilen isletim uygulamalari, kötü bir sekilde gelistirilmis standart isletim 
prosedürlerinden, yetersiz egitimden ve verimsiz üretim programlamasindan kaynaklanan atigin 
azaltilmasi ile sonuçlanabilir. Geçmiste, tesisler, hammadde kullanimi, atik bertaraf maliyetleri ve 
çevresel etkiler gibi faktörleri dikkate almaktan çok, üretim üzerine yogunlasan isletim uygulamalari 
gelistirmislerdir. 
 
Daha iyi hale getirilmis isletim uygulama örnekleri atigin ayrilmasini, daha temiz tesisler ve önleyici 
bakimi, egitim ve baskalarina ulasma programlarinin olusturulmasini içermektedir ve sadece 
burada belirtilen örnekler ile kisitli degildir. 
 

Süreçleri ve ekipmani degistirmek 
 
Uzun dönemde, en etkili kaynakta azaltma tekniklerinden bir tanesi süreç ve ekipman degistirme ile 
ilgilidir. Süreçlere ve ekipmana yapilacak degisiklikler kaynakta azaltma ve kirlenmenin önlenmesi 
için önemli imkanlar sunmaktadir. 
 
Bu tür degisiklikler, daha yeni veya daha verimli ekipman kullanmayi veya bir süreci tekrardan 
tasarlamayi ve bu sekilde daha az hammaddeye ihtiyaç duyulmasini fakat ayni zamanda ürün 
kalitesinin korunmasini saglamayi kapsamaktadir.  
 

Geri dönüsüm 
 
Kaynakta azaltma atiklarin kaynakta olusmasini önlerken, geri dönüsüm ise yan ürünleri ve atiklari 
tekrardan kullanilabilir ürünler haline getirmektedir. Geri dönüsüme, sahada ve saha disinda geri 
dönüsüm, malzemenin degistirilmesi veya tekrardan kullanilmasi ve hammaddenin geri kazanimi 
gibi uygulamalar dahildir. 
 

Saha içi/disi geri dönüsüm 
 
Hem saha içi ve hem de saha disi geri dönüsüm, kullanilmis malzemenin yeniden kullanilmasini 
saglayarak hiç kullanilmamis pahali malzemeye olan bagimliligin azaltilmasina yardimci olur.  
 

Malzemenin degistirilmesi veya yeniden kullanimi 
 
Bir malzeme degistirme sistemi, tesisin fazla hammadde ve ekipmaninin kullanimini en üst düzeye 
çikarir. Bu sistem, bölüm (veya nasil bir organizasyon birimi uygun ise) bazinda fazla malzemenin 
takip edilebilmesi için bir veri tabanindan olusmaktadir. Buna ek olarak, bir malzeme degistirme 
sistemi, stok memurlarinin elde fazla kalemlerin oldugundan ve yeni stok satin alinmasindan önce 
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bunlarin öncelikle kullanilmasi gerektiginden haberdar oldugu bir tedarik sistemi ile iletisim 
baglantisini da içerebilir.  
 

Malzemenin geri kazanimi 
 
Üretim sirasinda olusan bazi yan ürünler ve atiklar, geri kazanilip ticari mal olarak satilabilmektedir. 
Örnegin, son kritik temizleme isleminin gerekliliklerini artik karsilamayan atik asitler, ayni seviyede 
temizlik gerektirmeyen ikincil bir islemde kullanilabilirler. Bu konudaki diger örnekler asagida 
tartisilmaktadir. 
 

Atik aritma 
 
Kaynakta azaltmanin aksine atigin aritilmasi, atik olusumundan sonra uygulanir. Atik aritma 
teknolojilerinin amaci, atigi etkisiz hale getirmek, tekrar enerji veya malzeme kaynagi elde etmek, 
atigi tehlikesiz hale getirmek veya hacmini azaltmaktir. Malzemenin yeniden kazanimini mümkün 
kilan aritma teknolojilerine iyon degistirilmesi, ters osmoz, elektrolitik metalin yeniden kazanimi, 
elektro diyaliz dahildir. Buharlasma vasitasi ile hacmin azaltilmasi bu islemlere bir örnektir. Hacmin 
azaltilmasi atik suyu azaltmakla beraber, çevreye salinan tehlikeli veya zehirli atigin mutlak miktari 
azalmamaktadir. Buna ek olarak hacim azaltilmasi için gerekli olan ekipman bir sermaye 
harcamasi ve enerji maliyeti getirmektedir. 
 
 Atigin bertarafi 
 
Atigin bertarafi sadece diger seçenekler mümkün olmadigi zaman düsünülmelidir. Maliyetleri, 
yükümlülügü ve çevresel etkilerinden dolayi atik bertarafi en az tutulan atik yönetimi metodudur. 
Buna ek olarak, tehlikeli maddenin bertarafi için kisitli sayida izin verilmis atik sahasi mevcuttur ve 
bu sahalardan bir çogu kapasitelerini doldurmak üzeredir. Ayrica atiklarin tasinmasi tehlikeli bir 
islemdir. Son olarak ise tehlikeli maddelerin bertarafi ile ilgili kayit tutma ve raporlama gereklilikleri 
kaynakta azaltma gibi önleyici önlemler ile engellenebilecek ilave yüklerdir. 
 
 

 
 
 
8.3 Kirliligi Önlemenin Faydalari 
 
Kaynakta azaltma çevresel uygunluk için potansiyeli artirmaktadir. Çevresel uygunluk için cezalar 
gittikçe ciddilesmektedir ve uygunluk artik en üst sirada öncelik almistir.  
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Kaynakta azaltma önlemlerinin uygulanmasi, atik yönetimi ile ilgili maliyetlerin de azaltilmasina 
katkida bulunur. Maliyet azalmalari; hammaddeler için yapilan harcamalarda, atiklarin bertarafinda, 
tasima, yükleme/indirme, depolama, egitim, yönetimin sabit masraflari ve acil durum tepkilerindeki 
harcamalarda yapilabilir. Tesis ayrica, bertaraf etmek üzere sahadan sevk edilen tehlikeli 
maddenin miktarini azaltarak, tehlikeli madde için gerekli kagit islemlerinin maliyetlerinden de 
tasarruf saglayabilir. Iyilestirme faaliyetleri gibi gelecekteki maliyetlerden, kaynakta azaltma 
faaliyetleri ile kaçinilabilir.  
 
Buna ek olarak, kaynakta azaltma, saglik ve çevreye önemli faydalar saglar. Daha az miktarda 
tehlikeli ve zehirli maddeyi sahada saklayarak mesleki tehlikeler azaltilir ve dolayisi ile çalisanin 
sagligi ve güvenligi artirilir. Daha emniyetli bir is yeri yaratarak pahali saglik ve emniyet koruma 
cihazlarina olan ihtiyaç azaltilir. Ayrica sigorta maliyetleri de azaltilabilir. Daha emniyetli bir isyeri 
çalisanin is tatminini de artirir. Tehlikeli maddelerin kullanimindaki azalma ayrica çevreye 
dökülmeler, sizmalar ve hava emisyonlari seklinde salinan zehirli maddelerin hacmini de azaltir. 
 
Kirlenmenin önlenmesinin dolayli faydalari da ayni derecede önemli olabilir. Dogrudan faydasi, 
azalan yükümlülüktür. 
 
Bir kirlilik önleme programi toplumda ve is yerinde iyi niyet yaratabilir, tesisin halk imajini daha iyi 
hale getirebilir ve çalisanlar arasinda çevre bilinci olusturur. 
 
Kirliligi önlemenin faydalari: 

• Çevreye yayilan kirlenmenin önemli bir sekilde azalmasini saglar. 
• Çevresel ve emniyet uygunlugu için potansiyeli artirir. 
• Kazalar ve hastaliklardan olusan mesleki tehlikeleri azaltarak çalisanin sagligini ve 

güvenligini artirir.  
• Daha iyi verimlilik ve artan kar marjlari ile sonuçlanan maliyet etkin ve çevresel 

olarak akillica çözümler temin eder. 
• Bir tesisin çabalarinin kamu tarafindan taninmasini saglar. 
• Azalan hammadde ve enerji kullanimi nedeni ile ve maliyeti yüksek aritma için 

gönderilen atigin miktarini azaltarak para tasarrufu saglar. 
 
 
8.4 Endüstriyel Tesisler Için Kirliligin Önlenmesi Olanaklarini Degerlendirme Prosedürleri 
 
Rutin bir uygunluk denetiminin birincil amaci, tesisin izin gerekliliklerine uyup uymadigini belirlemek 
oldugu için, bir kirlilik önleme degerlendirmesinin uygunluk degerlendirmesine dahil edilmesi 
degisik nedenlerle kisitli olabilir. Yine de denetçi bu rutin uygunluk denetimlerini kirlilik önleme 
opsiyonlarini, özellikle uygunlugu artiracak olan opsiyonlari belirlemek için kullanabilir. Alternatif 
olarak, bir tesis ziyareti sadece tesisi degerlendirmek için gerçeklestirilebilir. Bu durumda tesis 
ziyareti için genel prosedür herhangi bir denetim için olan ile aynidir (örnegin, hazirlik, giris, açilis 
toplantisi, tesis turu), fakat bu tesis için özel odak noktasi kirlilik önleme olanaklarinin tetkik 
edilmesi olacaktir. 
 
Kirlilik önleme olanaginin degerlendirmesi dört safhadan olusmaktadir: 

1. Planlama ve organizasyon, 
2. Degerlendirme, 
3. Fizibilite analizi, 
4. Uygulama. 

 
Denetçi için bütün üretim süreçleri ve tesis faaliyetleri hakkinda derin bilgiye ve anlayisa sahip 
olmak hem imkansizdir ve hem de gerekli degildir. Bununla birlikte, bütün kirliligi önleme 
degerlendirmesinin bir parçasi olarak ister hazirlik, ister görüsme veya tesis saha ziyaretinde olsun, 
denetçi tesisin plani, ekipman ve süreçler ile birlikte potansiyel atik olusturma noktalari, olusturulan 
atik türü ve atik isleme ve bertaraf uygulamalari hakkinda bilgi edinmelidir. Eger mümkün ise genel 
bir akis semasi veya her süreç basamagina dair malzeme denkligi olusturmak için denetçi yeterli 
detayli bilgi toplamalidir. Denetçi, veri bosluklarini, sorun alanlari ve veri ihtilaflarini belirlemek için 
tanimlanmis her atik akisinin, kaynagini, tipini, miktarini ve konsantrasyonunu bilmelidir.  
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Degerlendirme yapilirken, denetçinin asagidaki kirliligi önleme ilkelerini akilda tutmasi 
gerekmektedir: 

• Bir ortamdan digerine transferleri önlemek için bütün çevresel ortama birlestirilmis bir 
bütün olarak bakan çoklu ortam yaklasimina odaklanmasi. 

• Toplam çevresel etkilerin, ürünün, hammaddeden baslayarak üretim sürecine (enerji 
kullanimi dahil) ve nihai bertarafina kadar olan yasam döngüsü üzerinden genis 
kapsamli bir degerlendirmesi. 

 
Hazirlik 

 
Denetçi, tesisteki süreçler, operasyonlar ve atik yönetimi hakkindaki bilgileri inceleyerek 
degerlendirme için hazirlanir. Tesisin dosyasinda olan her bir geri plan malzemesi gözden 
geçirilmelidir. Eger denetim kirlilik önleme degerlendirmesi üzerinde odaklanmayi planliyorsa, 
denetçi tesis yetkililerini arayarak durumdan haberdar etmelidir. Bu ilk temas sirasinda, denetçi, 
potansiyel kirlilik önleme opsiyonlarini tanimlamaya yardimci olacak bilgiyi istemelidir.  
 
Denetçi tesis bilgisini gözden geçirirken, ayrica tesise özgü bir soru listesi de hazirlamalidir. 
Denetçi tesise özgü sorular vasitasi ile asagida belirtilen genel sorulari cevaplayabilmek için bilgi 
aramalidir: 

• Tesis tarafindan önem arz eden ne gibi bir atik akisi yaratilmaktadir? Ne kadar atik 
üretilmektedir? 

• Bunlar niye atik olarak ele alinmaktadir? 
• Bu atik akislari hangi islemlerden veya operasyonlardan kaynaklanmaktadir? 
• Her bir atik akisinin üretim orani nedir? 
• Hangi atiklar tehlikelidir ve hangileri degildir? Onlari tehlikeli yapan nedir? 
• Mevcut durumda atiklar nasil yönetilmektedir? 
• Belli bir islem veya tesis alaninda atik akislarini olusturan girdi malzemeleri nelerdir? 
• Süreç ne kadar verimlidir? Ne kadar girdi malzemesi: 

- süreçte kullanilmaktadir? 
- suya veya havaya verilmis veya topraga birakilmistir? 
- yok edilmis veya hesaba katilmamistir? 

• Süreç verimliligini artirmak için ne tipte süreç kontrolleri kullanilmaktadir? 
• Aksi takdirde geri dönüstürülebilecek veya geri kazanilabilecek tehlikeli atiklari diger 

islem atiklari ile karistirarak gereksiz atiklar mi yaratilmaktadir? 
• Üretilen atiklarin miktarini kisitlamak için ne tipte uygulamalar kullanilmaktadir? 
• Tesis bir kirlilik önleme plani veya stratejisi gelistirmis midir? 

 
Görüsme 

 
Rutin uygunluk denetiminde oldugu gibi, denetçi, tesise geldiginde ilk olarak tesis personeli ile 
görüsmelidir. 
 
Denetçi asagida belirtilen alanlarda çalisan personeli hedeflemelidir: 

• Yönetim, 
• Çevresel atik yönetimi, 
• Üretim mühendisligi, 
• Tesis bakim ve onarim, 
• Islem ve üretim, 
• Güvenlik ve saglik, 
• Arastirma ve gelistirme, 
• Kalite kontrol,  
• Satin alma / envanter, 
• Sevkiyat / alis, 
• Depolama. 

 
Görüsmelerden hali hazirda kullanilmakta olan atik azaltma uygulamalarinin bir listesi çikarilir. 
Denetçi ayrica tesis personeline tesisin Kirlilik Önleme Plan veya Stratejisi hakkinda soru sormali, 
süreçlerde ve islemlerde herhangi bir kirlilik önleyici imkani önerilip önerilemeyecegini ögrenmelidir 
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ve tesis personeli ile saha ziyareti için yapilan hazirliklar veya personel ile yürütülen görüsmeler 
sirasinda belirlenen  kirlilik önleyici olanaklari tartismalidir.  
 

Tesis Saha Ziyareti 
 
Yine rutin uygunluk denetiminde oldugu gibi, denetçi görüsmeden sonra tesis personeli ile bir tesis 
turu düzenlemelidir. Üretim tesisinin ayni alanlari, malzeme ve atik depolamasi, yükleme ve 
bosaltma, aritma sistemi gözden geçirilmelidir. Her bir islem alaninda faaliyet hakkinda en fazla 
bilgiye sahip olan tesis personeli, islemi tarif etmeli veya denetçinin sorabilecegi herhangi bir 
soruya cevap vermelidir. 
 
Denetçi gözlemlerde bulunmali, meydana gelmekte olan bir faaliyetin yorumu hakkinda teyit 
almalidir ve tesis personeli tarafindan gözlemlenmekte olanin aksine bilgi verilmesi halinde tetkik 
yapmalidir. 
 
Denetçi sunlar üzerine odaklanmalidir: 

• Yükleme ve bosaltma islemleri, 
• Tesis içi transferler (hammaddenin islenmesi), 
• Süreç islemleri, 
• Tesis temizlik uygulamalari, 
• Bakim onarim faaliyetleri, 
• Atik yönetimi islemleri. 

 
Denetçi ayrica dökülme veya sizma belirtilerini kontrol etmeli ve sahanin genel temizligini 
degerlendirmelidir. Ziyaret edilen bütün alanlarda, asagida belirtilen atik akislari 
degerlendirilmelidir: 

• Atiksu, 
• Baca ve kaçak emisyonlar dahil olmak üzere hava emisyonu (örnegin algilanabilir 

kokular ve dumanlar), 
• Tehlikeli atiklar, 
• Kati atiklar. 

 
Her bir atik akisi asagidaki nedenlerle gözden geçirilmelidir: 

• Atiklarin tehlikeli olup olmadigini belirlemek için, 
• Atiklarin ve emisyonlarin diger fiziksel ve kimyasal karakteristiklerini belirlemek 

için, 
• Gerçek atik olusma noktalarini belirlemek için, 
• Degisiklikler dahil olmak üzere miktarlari belirlemek için, 
• Sahadaki bütün yükleme/bosaltma, isleme ve depolama prosedürlerini tanimlamak 

için. 
 

Yukarida tanimlanan faaliyetlere dayanarak bir tesis turu sirasinda denetçi asagida belirtilen genel 
alanlarda kirlilik önleme imkanlarina bakmalidir: 

• Daha az tehlikeli maddelerin digerlerinin yerine konmasi, örnegin: 
- Lateks veya su bazli boyalarin yag bazlilar yerine kullanilmasi, 
- Organik çözücü temizleyicilerin ortadan kaldirilmasi ve su bazli 

temizleyicilerin onlarin yerini almasi. 
• Ortadan kaldirilan tehlikeli malzemenin miktarini azaltilmasi: 

- sadece tesisin ihtiyaci oldugu kadar malzeme satin alarak, 
- son kullanim tarihlerinden önce bütün malzemeleri kullanarak, 
- sadece gerektigi miktarda malzeme kullanarak, 
- malzemeleri paylasarak, fazladan olanlari toplum organizasyonlarina 

bagislayarak. 
• Ürünleri güvenli bir sekilde depolamak ve kullanmak için asagidakilerden 

kaçinilmasi: 
- Kazalar ve dökülmeler, 
- Reaksiyona, parlamaya, patlamaya neden olacak sekilde birbirine duyarli 

malzemelerin karisimi. 
• Atiklarin geri dönüsüme sokulmasi, örnegin; 
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- Kullanilmis yag, 
- Plastikler, cam, kagit ve metaller, 
- Kullanilmis çözücüler. 

• Asagidakilerle daha az kirlenmenin saglanmasi; 
- Üretim islemlerini optimize etmek için süreç kontrollerini otomatiklestirmek ve 

iyilestirmek, 
- Ürünlerin süreç kimyasallarindan temizlendiklerinden emin olmak, 
- Daha az zehirli malzeme kullanmak (örnegin yazici mürekkepleri, boyalar), 
- Temizleme islemlerini en aza indirgeyecek sekilde üretim programlarini 

ayarlamak, 
- Dökülmelerle karismayi önlemek için yerdeki drenajlari kapatmak (kalici 

veya geçici olarak), 
- Geri dönüsümü desteklemek için atiklari ayirmak (örnegin hurda metaller, 

çözücüler). 
• Atik ürünlerinin yeni malzemeler haline çevrilmesi; 

- Çalkalama sularini aritmak ve geri dönüsüme sokmak, 
- Gümüs gibi metalleri atik malzemelerden geri kazanmak, 
- Atik yaglari ve sogutuculari geri dönüsüme sokmak. 

• Kaynaklarin daha az kullanilmasi; 
- Çalkalama sularinin üstüne akis kisitlayicilar takmak, 
- Yüksek verimde kalorifer kazanlari ve buhar kazanlari kullanmak, 
- Esanjörü süreç için gerekli suyu isitmak üzere kullanmak. 

• Çalisanlarin asagidaki hususlarda egitilmesi; 
- Kirlenmeyi önleme ve atik yönetimi amaçlari, 
- Atiklarin bertarafi ve kirliligin önlenmesi için takip edilecek prosedürler, 
- Kirlilik önleme programinin uygulaniyor olmasi. 

 
Tesisi terk etmeden önce, denetçi tesis personeli ile toplanti yapmalidir. Saha ziyareti sirasinda 
belirlenen kirlilik önleme seçeneklerinin bir listesi hazirlamali ve tesis personeli ile tartisilmalidir.  
 
Bir Kirliligi Önleme Olanaginin Degerlendirmesinde faydali olacak tesis bilgileri asagida 
verilmektedir. 
 

 
Hammadde Bilgisi  

- Ürünün kompozisyonu 
- Malzeme güvenligi veri sayfalari 
- Ürün ve hammadde envanteri ve satin alma kayitlari 
- Operatör veri kayit defteri 
- Üretim programlari ve kayitlari 

 
Üretim Süreç Bilgisi  

- Süreç akis semalari 
- Üretim için malzeme ve isi dengeleri 
- Üretim ve kirlilik kontrol süreçleri 
- Isletim kilavuzlari ve süreç tanimlari 
- Su kullanim oranlari 
- Ekipman ve ekipman özellikleri 
- Borular ve aygit semalari 
- Kanalizasyon plan semalari 
- Tesis plani ve iyilestirme planlari 
- Ekipman planlari ve is akis semalari. 
 

Atik olusumu ve bertarafi bilgisi  
- Hava emisyonu, kati atik, tehlikeli atik, aritma öncesi çevresel izinler 
- Bilgi dokümanlari, yillik raporlar 
- Bütün atik su, kati ve tehlikeli atik toplama, aritma ve depolama 

noktalarinin yerleri 
- Hava, atik su ve/veya tehlikeli atik aritma üniteleri semasi 
- Aritma birimi için isletim kilavuzlari 
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- Emisyon envanterleri (hava, Desarj Izleme Raporlari, vb.) 
- Geçmisteki ihlaller 

 
 
 
8.5 Belediye Atiksu Aritma Tesisleri Için Kirliligin Önlenmesi Olanagini Degerlendirme 
Prosedürleri 
 
Kirliligin önlenmesi yeni alt yapi içerisinde sermaye yatirimina olan ihtiyaci azaltabilir, çalisanlarin 
güvenligini artirabilir, çamurlu suyun kullanilabilirligini fazlalastirabilir ve isletme ve bakim 
maliyetlerini azaltabilir. 
 
Su kirliliginin azaltilmasi amaciyla uygulanan önleyici yaklasim asagidakileri kapsamaktadir: 

• Kamunun sahip oldugu atik su aritma tesislerinin rutin uygunluk durumunu 
degerlendirme mekanizmalari. Bu mekanizmalar, belediye atik su aritma sistem 
kosullarinin degerlendirilmesi için niceliksel teknikleri ve düzenli araliklarla yapilan iç-
tetkiklere dayanan bir erken uyari sistemi içermelidir. (kamuya ait aritma isletmelerinin 
islevselliginin göstergeleri aninda (on-line olarak) izlenebilir, bu durumda herhangi bir 
negatif degisiklik gerçek zamanli olarak algilanabilir ve birbirini takip eden muhtemel 
çevresel vakalar hakkinda uyari alinabilir ve önlem alinabilir.) 

• Uygunlugun devam ettirilebilmesi için kamuya ait aritma isletmelerinin kabiliyetleri 
üzerine süreçlerin raporlamasi. 

• Kirliligi engelleyecek ve uygunlugu koruyacak faaliyetlerin belirlenmesi, uygulanmasi 
ve düzeltici faaliyetlerin izlenmesi. 

• Kamuya ait aritma isletmelerini kirlenmeyi önleyecek projeler gelistirmeleri için tesvik 
edecek program. 

 
 

 
 
 
Kamuya ait aritma isletmelerinin benimseyebilecegi kirliligi önleme uygulamalari asagidaki alanlar 
üzerine odaklanabilir: 

• Iyilestirilmis isletim ve bakim, 
• Atik su akisini ve kirletici yükü azaltan projeler, 
• Enerji ve su tasarrufu, 
• Atiksu izin ihlallerinin meydana gelmesinden önce gelecekteki ihtiyaçlar ve ekonomik 

büyüme için zamaninda planlama ve finansman, 
• Zehirliligin kaynakta azaltilmasi (endüstriyel ön-aritim, ticari ve konut alanlarini 

kaynakta azaltma programlari), 
• Geri dönüsüm, 
• Atiklarin uygun olarak aritilmasi, 
• Aritma çamurunun faydali kullanim alanlari. 

 
Uzaklastirma verimliligi en yüksek olacak sekilde her bir birimin islemlerinin optimize edilmesi için 
özgül imkanlar, performansin artirilmasi için birim degisikliklerini içerebilir. Örnegin: 
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• Durultucular: hidrolikleri iyilestirmek ve kisa devreyi sinirlamak için saptirma 
degisiklikleri ve savak degisiklikleridir. 

• Havalandirma havuzlari: Kisa devreyi sinirlamak için saptirmalardir. Havalandirmanin 
artirilmasi için ince kabarcik yayar. Havalandirmayi optimize etmek ve asiri 
havalandirmayi sinirlamak için otomatik kontrolü kullanir.  

• Aerobik çürütücü: Gazdan enerji kazanilir. Yalitilmis çürütücü. 
 
Her durumda fakat özellikle tesisteki güncellestirmeler ve kapasite artirimi sirasinda, asagida 
belirtilen kirliligi önleyici projeler dikkate alinabilir: 

• Yüksek verimli pompalarin, motorlarin ve fanlarin takilmasi, 
• Kimyasal yerine biyolojik aritmanin kullanilmasi, 
• Asagi akis yönündeki birimlerin etkin çalismasini daha iyi hale getirmek ve çok büyük 

birimlere olan ihtiyaci en aza indirgemek için dengeleme havuzlarinin kurulmasi, 
• Tesis planinin, ara pompalamaya olan ihtiyacini en aza indirgeyecek sekilde 

tasarlanmasi, 
• Klor yerine mor ötesi veya ozon dezenfeksiyonunun dikkate alinmasi, 
• Artiklarin isitilmak veya kimyasal isleme tabi tutulmasi yerine yakilmasi, 
• Susuzlastirici ekipmanin, sadece kati yüzdesinin artirilmasi için degil ayrica artiklarin 

miktarini da artiran kimyasal beslemelere olan ihtiyacini en aza indirgeyecek sekilde 
seçilmesi, 

• Bütün yaglayicilarin, çözücülerin veya temizleyicilerin zehirliliginin degerlendirilmesi ve 
bunlarin mümkün olan yerlerde daha az zehirli alternatifler ile degistirilmeleri, örnegin 
bitkisel bazli temizleyiciler gibi 

• Sizmanin azaltilmasi, 
• Tesisin büyüme ihtiyaçlarinin azaltilmasi, 
• Performans verimliliginin artirilmasi, 
• Iri taneli kumun azaltilmasi (bu kum ekipmanin asinmasini ve bozulmalari 

artirmaktadir ve ortadan kaldirilmasi bir sorundur). 
 
Ayrica, konut ve ticari kullanicilari hedefleyen kirliligi önleyici programlar veya projeler, kirlilik 
yüklerini de azaltabilir. Bu tür kirliligi önleyici programlar asagidakilerdir: 

• Su tasarrufunun tesvik edilmesi, 
• Daha zehirli olan temizleyicilerin yerine geçmek üzere uyumlu ve biyolojik olarak 

ayrisabilen temizleyiciler hakkinda bilginin temin edilmesi (örnegin klor bazli “asili 
kalan” tuvalet temizleyicilerine bir alternatif sunulur), 

• Çöp ögütücüler yerine kompostlamanin tesvik edilmesi, 
• Gres tutucularinin yerlestirilmesi, çalistirilmasi ve bakiminin, yag ve gresin geri 

kazanimi ve geri dönüsümünü gerekli kilan ticari bir yag ve gres donatiminin 
kurulmasina neden olmasi,  

• Yag ve gresin atilmasinin önüne geçilmesi, 
• Bertaraf edilebilir dikey su akisinin önlenmesi. 

 
Ayrica Kamuya ait aritma isletmeleri, içme suyu kaynaginda bulunan metalleri (çinko, bakir ve 
kursun) azaltmak için sihhi tesisatçilik standartlari olusturmak ile ugrasan su idareleri veya ajanslar 
ile birlikte de çalisabilirler. Su, borular için asindirici oldugundan; bakir tüpten, çinko kapli demirden 
ve çelik borulardan veya kursun lehimlerden metalleri çözdügünden bu metaller su içinde mevcut 
olabilir. Ayrica, Su Kamu Idaresi, metal tuzlari içeren su kosullandirmasi kimyasallarini kullaniyor 
olabilir. 
 
Kirliligi önleme faaliyetlerini kontrol etmek için kullanilacak soru anketlerine örnekler Ek 14-16’da 
verilmektedir. 
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9. YAPTIRIM TERIMLERI SÖZLÜGÜ (OECD, Ekonomik Isbirligi Ve Kalkinma 
Örgütü) 
 
Algilama esigi/siniri: Bir maddenin mevcut olup olmadigini veya pozitif olarak algilanip 
algilanamadigini belirlemek için limit degeridir.  
 
Anormal isletim kosullari: Islem operatörü tarafindan deklare edilen ve daha önceden belirlenmis 
emisyon limit degerlerinden ve/veya seri degerlerden önemli oranda sapmalar gösteren ve bunlari 
geçen salimlarin çevreye yapilmasi ve azaltma cihazlarinin, herhangi bir sekilde teknik olarak 
engellenemeyen durdurma, bozulma veya basarisizliklari. OECD ülkelerinde, belli sayida (saat) 
veya yilda meydana gelebilecek bu tür durumlari içeren izin kosullarinda, emisyon tahsisatlari 
yapilmaktadir. Bu tür kosullar, her durumda ne cereyan ettiginin ve  tekrarlanmalarin önlenmesi için 
ne gibi iyilestirmelerin etkili olacaginin net bir sekilde açiklanmasini gerektirir.  
 
Arastirma: Suçlari ortaya çikartmak için tasarlanmis tespit faaliyetlerinin yürütülmesi sürecidir. 
Uygunluk kontrolü, kanun ve izinde belirtilen kosullara uyulup uyulmadiginin kontrol edildiginin 
arastirilmasidir. Bir denetim ayni zamanda da arastirmadir. Bu terim, sadece ceza davalari ile ilgili 
degil en genel anlamiyla kullanilmaktadir. 
 
BAT Referans dokümani (BREF): Bir BAT referans dokümani, BAT’in saptanmasi için temel 
bilgiyi içerir. BREF dokümani, uygulamali kontrol teknolojisi ile birlikte süreç bilgisi, mevcut 
emisyon, kütle denkligi ve enerji tüketimi ile belli endüstriyel faaliyet hakkinda endüstriden gelen 
bilgiyi içerir. Bu bilgi dengeli BAT dokümanina erismek için kullanilir.  BAT dokümani AB’de 
endüstrilere lisans verilmesi için kullanilir. 
 
BREF dokümani baglayici degildir fakat temel malzeme görevi görür. 
 
Besikten mezara: Yasam döngüsü analizine bakiniz. 
 
Caydirma: Hiçbir yaptirim programi bütün ihlal edenler için her zaman yeterli varlik 
gösteremeyebileceginden, her bir program, düzenlemelere uygunluk saglayan bir çogunluk 
olusturmali ve sonrasinda uyumlu olmayanlari hedef almalidir. Caydirma, potansiyel suçlularin, 
gereklilikleri ihlal etmelerinden veya tekrar suç islemekten vazgeçirilmeleri anlamina gelmektedir. 
Bu, yaptirima katlamali bir etki saglamaktadir. 
 
Ceza (parasal): Parasal bir yaptirimdir ve o ülkenin para biriminden ödenmesi gereklidir. Para 
cezasi verildigi zaman, bu ihlali gerçeklestirenin elde ettigi kazanci geri alacak kadar büyük olmali 
ve çevreye verilen zararin maliyetini de kapsamalidir. Bu sekilde ihlalin ciddiyetine bagli olarak 
caydirici etki saglanabilir. Cezalar mevcut durumda sadece kurulusun kendisine veya endüstriye 
verilmemekte, ayrica tesisin yöneticisi veya dogrudan tesisten sorumlu olan kisiye de sahsi cezalar 
uygulanabilmektedir. Bu cezalarin bilesimi, çok kuvvetli iyilestirici etkiye sahip olabilmektedir. 
Ayrica, kamu hizmeti cezalari giderek daha fazla önem kazanmakta ve sosyal sorumlulugun 
gelistirilmesinde rol oynamaktadir. 
 
Cezalar, alternatif: Endüstriyel kuruluslara alternatif cezalar uygulanir; örnegin, iyilestirmeyi 
saglamak için önerileri içeren çevresel plan gelistirilmesi, buradan yola çikarak hakim kararini daha 
sonra verir. Rapor hakim tarafindan seçilmis harici biri tarafindan hazirlanmalidir.  
 
Çapraz Ortam Yaklasimi: Birden fazla ortami dikkate alan bir yaklasimdir, örnegin bütün ortamlari 
kapsayan entegre yaklasimlar (su, toprak, hava). Çapraz Ortam yaklasiminin avantaji, herhangi bir 
ortamda olusacak sonuçlar göz önüne alinmadan diger bir ortama etki transferini azaltarak genel 
durumun dikkate alinmasidir. Dezavantaji ise, bir çok durumda karar vermek her zaman kolay 
degildir ve bundan dolayi prosedürler gelistirilebilir. Dünyadaki egilim, çapraz ortam (entegre) 
yaklasimlari yönündedir. ABD hala tek ortamli yaklasimi izlemekteyken hemen hemen bütün 
Avrupa ülkeleri çapraz ortam yaklasimini uygulamaktadir.  

 
Çoklu ortam denetimine de bakiniz. 
 
Çevre kanunu: Çevre ile ilgili her türlü hususu ilgilendiren ve düzenleyen kanunlar bütünüdür. Bir 
çok ülkede, bu kanunlar genel plani ve idari fonksiyonlari tanimlayan çerçeve kanunlari 
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olustururlar. Bu çerçevelerin yönetmelikler, standartlar ve benzer seylerle doldurulmasi 
gerekmektedir. 
 
Çevre kanununun yaptirimi: Kanunlar ve yürürlükte olan yönetmelikler uyarinca insan sagligini 
ve çevreyi tehlikeye atan ve ihlal eden her seyi ve herkesi, düzeltmek için gerçeklestirilen 
denetimler, uygunluk kontrolü ve yaptirimlardir (bakiniz düzenleyici döngü). Yaptirimin, “meclisin 
kabulünden ve resmi gazetede yayimlanmasindan itibaren kanunlara dair yapilmasi gereken her 
sey” biçiminde daha az yaygin bir tanimi da vardir. Bu, denetim birimlerinin görevlerinde önemli 
karmasikliklara yol açmaktadir. 
 
Çevresel etki degerlendirmesi: Güncel veri (sifir ölçüm), bilimsel bilgi, potansiyel etkilerin ve 
öngörülen faaliyet verisinin tahminine dayanarak yapilan faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin 
degerlendirilmesidir. Bu bilimsel degerlendirme, tavsiyeleri ve çevresel etkiyi en aza indirgemek için 
alternatif önerileri içerebilir. Izin veren yetkili makam, yetkilendirme islemleri sirasinda bu 
degerlendirmeleri dikkate alabilir. 

 
Çevresel izleme: Çevre ile ilgili hususlarda gözlem yapma, kayit tutma ve rapor etmedir. Çevreyi 
izlemek, çevrenin ne durumda oldugunu ögrenmektir ve ayni zamanda çevrenin durumunu aktif bir 
sekilde kaydetmek ve degerlendirmektir. 
 
Çevresel kalite standartlari (ÇKS-EQS): Belli bir zamanda belli bir çevrede veya onun özel bir 
kisminda, mevzuatta belirtildigi sekilde yerine getirilmesi gereken gereklilikler kümesidir. Bu kalite 
standartlari sinir degerlere deginmektedir. AB’de kisitli sayida kalite standardi gelistirilmis ve kabul 
edilmistir (örnegin, benzen, karbon monoksit, kursun, nitrojen oksit, sülfür dioksit, siyah partikül, 
vinil klorür). 
 
Çevresel Mevzuatin Uygulanmasi ve Yaptirimi Agi (IMPEL): AB’nin üye devletlerinde çevre ile 
ilgili yetkili makamlarin olusturdugu gayri resmi bir agdir. 

 
Avrupa Komisyonu da IMPEL’in bir üyesidir ve toplantilarda baskanlik koltugunu paylasir. IMPEL’in 
amaci AB’de (potansiyel üyeler dahil olmak üzere) çevresel mevzuatin daha etkin bir sekilde 
uygulanmasini saglamak için gerekli itme gücünü yaratmaktir. Bu ag bilginin ve deneyimin alis 
verisini ve topluluk çevre mevzuatina özel bir vurgu yaparak çevresel mevzuatin uygulanmasi ve 
yaptirimi yaklasiminda daha fazla tutarlilik kazanilmasini tesvik eder.  
 
Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS): Bu sistemler, bireysel eksiklikler yerine sistemsel sorunlar 
üzerine odaklanarak bir kurulusa çevresel ve ekonomik amaçlarin elde edilmesinde destek olan bir 
yönetim aracidir. Yani risklerin degerlendirilmesi ve kontrolü ile bakim ve gözden geçirmeler için bir 
dahili sistemin yaratilmasini içermektedir. Bunun odak noktasi, çevresel yönetimin uygulanmasi ve 
korunmasi için organizasyona ait yapi, sorumluluklar, uygulamalar, prosedürler ve kaynaklardir. Bu 
tür bir sistemin temel ögeleri bir çevresel politikanin yaratilmasini, amaçlarin ve hedeflerin 
belirlenmesini, bu hedeflere ulasmak için bir program uygulanmasini, bunun etkinliginin izlenmesi 
ve ölçülmesini, sorunlarin düzeltilmesini ve bütünsel çevre performansinin iyilestirilmesi için 
sistemin gözden geçirilmesini içerir. Gelecekte ÇYS’nin en popüler sekli hiç süphesiz Uluslararasi 
Standartlar Organizasyonu (ISO) ile uyumlu olan ÇYS standartlari, ISO 14001 ve Avrupa’da 
EMAS, olacaktir. 
 
Çevresel yönetime gönüllü yaklasimlar: Gönüllü kendi istegi ile anlamina gelir. Eger bir endüstri, 
hükümetin zorlamasi olmadan kendi yönetimini, EMAS veya ISO 14001 gibi sistemlere uyumlu 
hale getiriyorsa, bu durum endüstrinin çevresel yönetime gönüllü yaklasimi olarak adlandirilabilir.  
 
Çok maliyet gerektirmeyen mevcut en iyi teknikler (BATNEEC): Ingiltere’de kullanilan 
degerlendirme teknigi sadece, BAT’i degil (asagi bakiniz) fakat ayni zamanda ekonomik hususlari 
da dikkate alir ve ilgili endüstride tekniklerin karsilastirmasini yapar (bakiniz BREF). 
 
Çoklu ortam denetimleri (bütüncül denetimler): Hava, su, atik veya toprak gibi birden fazla 
ortami kapsayan denetimlerdir. Bir denetimde kapsanabildigi kadar fazla ortamin kapsanmasi 
Bütüncül Denetim olarak adlandirilmaktadir. Bu tür çoklu ortam denetimleri genel olarak en az iki 
kisiden olusan bir ekip tarafindan yürütülür. Çok karmasik olan tesisler iki denetçiden fazlasini 
gerektirebilir. 
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Danisman-Yönetici denetimi: Danisman-yönetici olarak atanan yetkili resmi bir kisi tarafindan 
gerçeklestirilen denetimdir. Danisman-Yönetici faaliyetleri, saha ziyaretleri/denetimlerini, 
emisyonlarin izlenmesini, lisanslarin periyodik degerlendirmesini, tasimaciliga dair çevresel 
tetkiklerin ve kontrollerin performansinin degerlendirilmesini kapsayabilir.  
 
Degerlendirme: Degerlendirme, talimatlarin toplaminin ve analizinin, çalisma yöntemlerinin, 
kontrol mekanizmalarinin ve performans göstergelerinin degerlendirilmesinin bir sonucudur. 
Degerlendirmeler, denetçiler için ihlali degerlendiren ve ihlalin ciddiyet seviyesini tanimlayan önemli 
hususlardir. 
 
Denetçi: Uygunlugun kontrolü ve yaptirimi ile görevlendirilen kisidir. Denetçi terimi bazen kamu 
görevlisi veya uygunluk tesvik görevlisi ile es anlamli olarak kullanilmaktadir 
   
Bu bir çok yanlis anlamalara yol açmakta ve daha sonra ihlalin düzgün bir sekilde ele alinmasini 
veya dava islemlerini engellemektedir. 
 
Denetim: Bir tesiste uygunluk durumunun resmi olarak tetkiki ve incelenmesidir ve sadece bu 
amaçla kullanilmasi gerekir. Bu, bir denetim birimindeki veya denetim sistemi veya ajansindaki bir 
denetçinin görevidir. Denetçi bir danisman olarak hareket etmeyecek veya uygunsuzluk 
hususlarinda yardimci olmayacaktir. Bu durumda, denetçi uygunluk tesvik görevlisi olarak 
çalisacaktir ve bu bir denetçinin görevleri arasinda degildir. 
 
Denetim birimi/Denetim organizasyonu: Ulusal, bölgesel veya yerel seviyede uygunlugun 
kontrolü ve yaptirimi ile görevlendirilen yetkili makamdir. 
 
Denetim için minimum ölçütler: Bir denetimi yaparken gerçeklestirilmesi gereken en az sayidaki 
basamak ve bu basamaklarda gözlemlenmesi gereken hususlardir. Bu terim IMPEL aginda halen 
kullanilmaktadir ve bütün AB ülkeleri için bir rehber ilke olarak kabul edilmektedir. AB Prosedürleri 
içerisinde, bu ölçütler tavsiye olma niteligini tasimaktadir ve bir direktif veya yönetmelik gibi takip 
edilmeleri zorunlu degildir. 
 
Denetim raporu: Bir denetimin resmi raporudur. Bu raporlar, açik bir sekilde gerçekleri, rakamlari 
ve denetim sirasinda yapilan gözlemleri göstermektedir. Bu rapor, dogrudan ceza celpleri veya 
mahkeme davalari yoluyla yaptirim faaliyetleri için temel malzemedir. Bu rapor, denetçiler 
tarafindan müzakere edilemez. Göz yummak veya uygunlugu saglamaya yönelik düzeltmeler için 
kabul edilebilir zaman dilimleri belirlemek denetim raporunun parçalari degildir, fakat daha yüksek 
politik seviyesindeki kararlara dair bir iç rapor içerisinde tavsiye edilebilir (bakiniz pasif ve aktif göz 
yumma). 
 
Düzenleyici döngü: Bir kanunun, yönetmeligin veya standardin uygulanabilmesi ve bunlara 
uygunluk saglanabilmesi için herhangi bir devlet otoritesinin takip etmesi gereken yolun mantiksal 
ve önemli basamaklarini gösteren görsel bir sunumdur. Burada önem arz eden basamaklar 
söyledir: 1) açiklanan yasal konular/standartlar, 2) uygulama ve icra, 3) uygunlugun kontrolü 
(denetim), 4) yaptirimin uygulanmasi, 5) veri geri bildirimi. 
 
Emisyon: Bir tesisin noktasal veya yayilan kaynaklarindan maddelerin, titresimlerin, isi veya 
gürültünün dogrudan veya dolayli olarak çevreye salinmasi (hava, su, toprak). 
 
Entegre kirlenmenin önlenmesi ve kontrolü (IPPC): Bakiniz IPPC Bürosu ve IPPC Direktifi  
 
Esik noktasi: 1) türler, bir eko sistem veya diger dogal sistemler ile ilgili kullanildigi zaman, ilave 
bozulmanin, ani, olumsuz ve muhtemelen geri döndürülemeyen bir degisikligi baslatmasinin olasi 
oldugu düzeye deginmektedir. 2) belli yönetmeliklerin veya kisitlamalarin uygulandigi bir büyüklük 
veya altinda veya üstünde bir limittir. 
 
Gelisigüzel depolama alani: Çevresel kontroller olmadan kati atiklarin bertarafi için kullanilan bir 
saha. 
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Gösterge: Gerçeklestirilen hareketin istatistiksel olarak güvenilir kanitini saglayan bir 
karakteristiktir. 
 
Gözetim: Verinin elde edilmesini temel alan bir bilimsel faaliyettir ve izleme benzeri ek faaliyetler 
bunun üzerine temellendirilebilir. Gözetim, etkilenen alanlardan numuneler almayi içerir. Bu 
bireysel isyerleri, birlikler, yerel veya ulusal yetkililer tarafindan yapilabilir. Ulusal çevre 
kanunlarinin, isyerlerinin veya devlet kuruluslarinin rapor vermesini istemesi olagandir. 
 
Gözetim yolu ile veri elde edilmesi, uluslararasi çevre ile ilgili anlasmalarda genel bir yükümlülüktür. 
Genel olarak, daha genel bir terim olan “Izleme” gözetim olarak anlasilmaktadir. 
 
Göz yumma: Eger plan karsilanmamissa, raporlama yükümlülükleri ve zorlamalarini içeren siki 
yazili kosullar altindaki yasal olmayan bir durumu hosgörmek için yetkili otorite tarafindan belirli bir 
zaman dahilinde gösterilen davranistir. 
 
Göz yumma (aktif): Bu, yetkili makamin açik bir sekilde yazili olarak suçu isleyene, belli yasal 
olmayan bir durum için idari yaptirim fiiline basvurulmayacagini bildirmesidir. Aktif göz yumma 
sadece çok siki kosullar altinda gerçeklesebilir.  
 
Göz yumma (pasif): Bunun anlami, yasal olmayan durumun hosgörülmekte oldugu ve yetkili 
makam tarafindan suçu isleyene karsi herhangi bir harekette bulunulmamasidir. Pasif göz 
yummaya izin verilmez – resmi yetkililer pasif göz yummaya izin verdikleri takdirde haklarinda 
kovusturma açilabilir.  
 
Hafifletme: Çevre üzerinde negatif etkilerin azaltilmasi veya bunlarin daha az sert veya daha az 
ciddi hale getirilmesi için alinan önlemlerdir. Yasal anlamda davaya uygulanan özel kosullar nedeni 
ile hafifletici sebepler, sanik için cezalari hafifleten kosullar anlamina gelir. 
 
Hava Kalitesi Standartlari: Ortam kosullari altinda tanimlanmis bir bölgede belli bir zaman 
süresinde yasal düzenlemeler tarafindan asilamayacagi tanimlanan kirletici seviyesi (bakiniz 
emisyon standart degerleri). 
 
Bu standartlardan bazilari karmasik ölçüm sistemlerine ve yetkililerin harekete geçme seviyelerine 
yol açabilir: Asit yagmurlarina katkisi olan SO2 seviyeleri ve endüstriyel alanlardaki saglik sorunlari 
gibi: 1 saatlik ortalamanin %50’sinin limit degerleri 75 mikrogram/m3; 24 saatlik ortalamasinin 
%95’inin 200 µg/m3: 24 saatlik ortalamanin %98’inin 250 µg/m3 ve acil durum seviyesi olarak 1 
saatlik ortalama üzerinden 830 µg/m3. 
 
Havuç ve sopa yaklasimi: Tesvikler (havuç) ve cezalar (sopa) sayesinde uygunlugu saglamak ve 
sürdürmek için kullanilan terimdir. Havuç yaklasimi egitim, bilgi, yardim vs olurken davalar, cezalar 
ve hapis cezalari sopalardir.  
 
Hukuk davalari: Mahkemeye davalarin aç ilmasidir. Yasal islemlere ve hazirliga verilen yasal 
isimdir. 
 
IPPC Bürosu (Avrupa IPPC Bürosu): Avrupa IPPC bürosu, IPPC direktifi ve mevcut en iyi 
teknikler altinda teknik bilginin alisverisini katalize etmek ve referans dokümanlar, üye devletlerin 
yetkili makamlarinin IPPC izinleri için kosullari belirleyecekleri zamanlarda dikkate alinan referans 
dokümanlari (BREF) yaratabilmek için kurulmustur. IPPC genis bir yelpazedeki endüstriyel 
faaliyetlere uygulanabilir. Bilgi degisimi uygulamasinin amaci, AB genelinde direktifin etkin bir 
sekilde uygulanmasinda yardimci olmaktir. BREF, çevresel performansi ve sonuç olarak bütün 
çevreyi daha iyi hale getirebilmek üzere ilgili karar verme makamini endüstri için nelerin teknik ve 
ekonomik olarak uygun oldugu hakkinda bilgilendirir. Daha fazla bilgi için <eippcb.jrc.es> web sitesi 
ziyaret ediniz. 
 
IPPC Direktifi: Endüstriyel kuruluslara izin verilmesi için AB ortak kurallar belirlemistir. Bu kurallar, 
1996 tarihli Entegre Kirliligin Önlemesi ve Kontrolü Direktifinde belirlenmistir. Özünde IPPC direktifi, 
AB genelinde çok çesitli kaynak noktalarindan ortaya çikan kirlenmeyi en aza indirgemekle ilgilidir. 
Direktifin Ek-1’nde kapsanan bütün tesisler AB ülkelerindeki yetkililerden oldukça genis kapsamli 
ve detayli izinler almak zorundadirlar. Bu tür izne sahip olmadikça tesislerin çalismalarina izin 
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verilmemektedir. Izinler, BAT kavrami temel alinarak hazirlanmalidir. Direktif bu tesislere 11 yil 
süreli olarak bir geçis dönemi tanimaktadir ve bu süre direktifin geçerli oldugu tarihten itibaren 
islemeye baslamistir.  

 
Daha fazla bilgi için bakiniz:  www.europa.eu.int/comm/environment/ippc 
 
Ayrica bakiniz Avrupa IPPC Bürosu, BAT, BREF 
 
ISO: Uluslararasi Standartlar Organizasyonudur. 
 
ISO 9000 ve 14000 serileri: Bu, sirketler için kanunlar ve yönetmeliklere uygunlugu saglamak 
üzere çevresel konularin yeteri kadar kapsandigi bir yapiyi hedefleyen (garanti etmeyen) ve 
endüstri tarafindan tesvik edilen uluslararasi olarak kabul edilmis bir organizasyon yönetim 
sistemidir. ISO 14001 önem arz eden çevresel konularin anlasilmasini ve tanimlanmasini 
amaçlamaktadir. Bu, hedeflerin belirlenmesini, ilerlemenin izlenmesini ve sistemin bir bütün olarak 
ne kadar iyi islediginin sürekli olarak gözden geçirilmesini içermektedir. Bunlari gerçeklestirmek için 
dokümantasyon kontrolü, yönetim sistemi tetkiki, isletme kontrolü, kayitlarin kontrolü, yönetim 
politikalari, egitim, istatistiksel teknikler ve düzeltici, önleyici hareketlerde bulunmak gereklidir. 
Tesisler üçüncü taraflardan sertifika edinme yolunu seçebilirler, fakat bunu yapmak zorunda 
degildirler. 
 
Ihbar: Denetim biriminden, incelenmekte olan tesisin uygunluk veya uygunsuzluk konularinda 
tesise verilen ve ayrica davalarda da kullanilabilecek resmi bir dokümandir. Ziyaret tarihi, tanisilan 
kisiler, gözlemlenen ihlaller, izin içerikleri ve sorumlu kisilerin tepkileri içere denetimin bütün 
ögelerini içerir. 
 
Ihlal: Kanunun ihlal edilmesidir. 
 
Ihlal eden: Bir gereklilige uygunluk göstermeyen kisi, organizasyon veya kurumdur. 
 
Ikincil denetim/ikinci hat denetim: Çevre ile ilgili fonksiyonlarin uygulanmasi açisindan daha alt 
seviyedeki devlet yetkililerinin daha üst seviyede devlet yetkilileri tarafindan kontrol edilmesidir 
(yani denetçilerin denetlenmesi). 
 
Bu ikincil denetimler alttaki yetkilinin rolü hakkindaki süphelerin ayrintili bir arastirma gerektirdigi 
özel durumlarda, veya bazen belli bir süphe olmadan rutin, gelisi güzel denetimler seklinde 
gerçeklestirilir. Sikayetin hakli olup olmadigi anlasilmasi için de bazen ikincil bir denetim 
yapilmasini gerekebilir.  
 
Izin: 1) Kirlilikleri üreten tesislerin insasi ve/veya çalismasi ile ilgili gereklilikleri içeren bir 
dokümandir. Bu gereklilikler genel olabilecekleri gibi tesise özgü de olabilirler. Kosullarin 
uygulanabilir olmasi gereklidir, çünkü mahkeme önünde güçlü bir sekilde savunulabilmelidirler. 
 
2) Yazili bir kararin (veya benzer türde kararlarin) bir kismi veya bütünü, bir tesisin kismen veya 
tamamen isletilmesi için yetki verirken, tesisin gerekliliklere uygun oldugunu garanti altina alan belli 
kosullari kapsar. Bir izin, bir veya daha fazla tesisi veya tesisin ayni isletmeci tarafindan isletilen 
belli bazi kisimlarini kapsayabilir. Bu tip bir izin isletme izini olarak da adlandirilir. Diger izinler 
insaata izin verirken çalismaya izin vermezler. Bazi ülkelerde çalisma izni, tesis çalismaya 
basladiktan ve basvuruda, basvurusu yapilan her seyin kuruldugu ve düzgün bir sekilde çalistigi 
anlasildiktan sonra verilir. 
 
Izin sahibi: Izin elde edebilmek için basvuruda bulunanlardir. 
 
Izinsiz isgal: Bir arazinin izinsiz isgali, yasa disi bir sekilde bir kisinin veya nesnenin diger bir kisiye 
ait araziye girisini, oraya yerlesmesini veya bunlara neden olmasidir. Diger kisinin mülkünü 
etkileyen duman veya is gibi zararli maddelerin herhangi bir yasal neden olmaksizin bulunmasi 
izinsiz isgal sayilabilir. Hava veya suya verilen emisyonlar, eger izin veya yetkilendirme uyarinca ve 
bunlarla uygunluk içinde gerçeklestiriliyorsa izinsiz isgal davalarinda geçerli savunma olusturabilir. 
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Izleme: Bilginin gözlemlenme, toplanma ve analiz edilmesi islemi (örnegin uygunsuzluk hali), 
uygunluk izlemesi olarak veya denetim faaliyetlerinde denetim izlemesi olarak adlandirilir.  
 
Diger izleme konulari, örnegin, isletme birimleri içindeki gerçeklesmesi olasi vakalarin veya ölçüm 
cihazlarinin dogruluk kalitesinin izlenmesidir. Bu ayrica belli degerlerin ve gözlemlerin belli bir 
zaman diliminde takip edilmesine de deginmektedir ve belli sayida unsurdan olusan bir sistem 
olarak dikkate alinmalidir. 

 
Izolasyon, kontrol etme ve izleme (ICM) ölçütleri: Çevreden izole edilmesi gereken atiklarin 
ve/veya bertaraf sahalarinin yönetilmesinde kullanilan ölçütlerdir. 
 
Kaçak emisyonlar: Tutma sistemine yakalanmayan emisyonlardir. Tipik olarak tesislerdeki 
ekipmandan kaynaklanan küçük miktarlardaki salimlardir. 
 
Kalibrasyon: Bu, gerekli limitler içinde dogru sonuçlari veren ekipmani kontrol etmek için kontrol 
edilen kosullar altinda izleme ekipmaninin performansini standart numunelere karsi ölçmek için 
kullanilir. Diger bir deyis ile, bu test farkli mekanlar/laboratuarlardaki cihazlarin ayni numuneler ile 
ayni sonuçlari vermesini saglar. Kalibrasyon bir tesiste veya saha disindaki bir laboratuarda 
gerçeklestirilebilir ve düzenli araliklarla tekrar edilmeli ve gerekli performansin saglanmasi için 
düzenli araliklarla tekrarlanmalidir. 
 
Kanun: Hükümet veya meclis tarafindan onaylanan ve örnegin insan sagligi ve çevreyi korumak 
için gerekliliklere dair kapsam ve yetki saglayan bir dokümandir. 

 
Sonrada yayimlanacak yönetmelikler, izinler ve/veya lisanslar için daha ayrintili gereklilikleri diger 
kurum ya da kuruluslara birakirken kanunun kapsamini ve isleyisini tanimlayan pek çok çevre 
kanununa çerçeve kanun denir. Bazi kanunlar gereklilikleri kendileri kapsayabilir, fakat bunun bir 
dezavantaji, çevreye dair daha fazla kosul ve bilgi söz konusu oldugunda herhangi bir esnekliginin 
olmamasidir. 
 
Kanunlarin degistirilmesi için gerekli olan prosedürler genel olarak çok uzun oldugundan 
günümüzde yönetmelikler araciligi ile hizli düzenlemeler tercih edilmektedir. 
 
Kendi kendini izleme: Kirletici salimlarin ve/veya kontrol teknolojilerinin çalismasina dair bilgi 
saglamak için belli emisyonlarin, salimlarin ve/veya performans parametrelerinin ölçüldügü süreçtir. 
AB’de, isletmecilerin uygunluk ölçümleri yapmalari için gereklilikleri izinlerde veya diger mevzuatta 
belirtilir. 
 
Kirleten öder ilkesi: Bu çevrenin iyi bir durumda olmasini saglamak için kamu yetkilileri 
tarafindan, kirleticinin kirliligi önleme ve kontrol önlemlerinin maliyetini üstlenmesine karar verilmesi 
ilkesidir (örnegin, bu önlemlerin maliyetleri, kirlenmeye sebep olan mallarin ve hizmetlerin üretim 
maliyetlerinin içine yansitilmalidir). Bu, kirlenmeye sebep olanin, örnegin izin almanin maliyetini 
ödemesi ve/veya emisyonlarin maliyetini ödemesi anlamina gelir. Para çogu zaman hazinenin 
kasasina girer, fakat bazen de diger sistemler paranin çevrede yapilacak iyilestirmeler için 
kullanilmasini mümkün kilar. 
 
Kirliligin kontrolü, madde odakli yaklasim: Bu yaklasim, özel bir endüstri ya da endüstriyel 
sektör olabilecek belirli bir kaynagi, yaydigi bütün kirleticileri göz önünde bulundurarak ve bunlar 
üzerinde kontrolleri olusturarak ele almayi kapsar.  Bu yaklasim bireysel tesislere uygulanabilir. 
 
Komuta ve Kontrol yaklasimi: Hükümetlerin, detayli çevresel gereklilikleri öngördügü ve siki bir 
sekilde ve derhal bu gerekliliklere uygunlugu yaptirima bagladigi çevresel yönetim yaklasimidir. 
Uzun yillardir, endüstri, yetkili makamlardan bir komuta ve kontrol mekanizmasi olusturmasini talep 
etmektedir. OECD ülkelerindeki egilim, simdi artik endüstrinin öncülügü ele almasidir. Endüstri 
degisiklikleri tahmin etmekte, politika ve yasal düzenlemelerdeki gelismelerin önünde gitmeye 
çalismaktadir. Yetkililer ile isbirligi her iki taraf için de daha iyi islev görmektedir. 
 
Kontrol Listesi: Bir tesisin uygunlugunun kontrol edilmesinde oldugu gibi teyit amaçli olarak 
bulunan sistematik bir sekildeki siralanmis maddeler ile konular listesidir. Bu, denetçilere 
denetimlerin yapilmasinda yardimci olacak bir araçtir.  
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Lisans: (es anlamlilar: uygunluk kontrolü, uygunluk sinamasi) Bir kisi, organizasyon veya kurulusu 
belli bir faaliyeti yerine getirmek üzere yetkilendiren resmi bir dokümandir. Uygun bir sekilde 
kullanilmadigi takdirde çevre ve kamu sagligi üzerinde risk olusturabilecek örnegin pestisit benzeri  
ürünlerin üretimi, test edilmesi, satis ve/veya dagitimi ile ilgili gereklilikleri içerebilir. 
 
Lisansin askiya alinmasi/geçersiz kilinmasi: Bir lisansin veya iznin geri alinmasi veya iptal 
edilmesidir. Bu, suçun ciddiyetine bagli olarak geçici veya kalici bir durdurma olabilir. Eger bir 
taahhüt islevini kaybederse izin genel olarak geçersiz kilinir. Örnegin tesise yangin nedeni ile ciddi 
zarar gelmesi halinde iznin otomatik olarak askiya alinmasi ve yeni prosedürün gerçeklestirilmesi 
için bazi kanunlar uygulanmaktadir. 
 
Mahkeme karari: Mahkemenin hüküm vermesi ve kendisine sunulan davanin sonuçlarina 
ulasmasini gösterir.  
 
Makul olarak elde edilebilecek kadar düsük (ALARA): Politika/stratejideki bu ilke, günümüzde 
bir çok alanda kullanilmaktadir. Emisyon limitlerini belirlemek için nükleer izin verme 
prosedürlerinde genis kapsamli olarak kullanilmistir. Bu kavram, çok maliyet getirmeyen mevcut en 
iyi teknige yakindir (BATNEEC). 
 
Mevcut en iyi teknikler (BAT): BAT, emisyonlar ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak ve/veya 
önlemek için tasarlanmis emisyon limit degerleri için ilkesel olarak bir temel olusturacak belli bir 
teknigin pratik uygunlugunu gösteren isletim metotlarinda ve faaliyetlerin gelistirilmesinde en etkin 
ve ileri safha anlamina gelmektedir.  Teknikler hem kullanilan teknolojiyi ve hem de tesisin 
tasarlanma, insa, bakim, isletim ve çalistirilma seklini içerir. “Mevcut” teknikler, isletilen tarafindan 
makul bir sekilde ulasilabilecek olan maliyet ve avantajlari dikkate alan ekonomik ve teknik olarak 
uygun kosullar altinda ilgili endüstride uygulamaya izin veren bir ölçekte gelistirilenler anlamindadir. 
“En Iyi,” kabul edilebilir bir maliyette, kisa dönemde oldugu gibi uzun dönem de çevrenin yüksek 
derecede genel korunmasinin elde edilmesinde en etkin olan anlamina gelmektedir. BPEO 
özellikle çoklu ortamin dikkate alinmasini gerektirmektedir. 
 
Ortam: Düzenleyici hususlarin ve faaliyetlerin konusunu olusturan hava, su, toprak gibi çevrenin 
belli bir parçasidir. 
 
Bakiniz çapraz ortam. 
 
Planli denetim: Örnegin, yillik, aylik veya haftalik denetim takviminin bir parçasi olan plana göre 
yürütülen bir denetimdir. Planli denetimler çogunlukla çok detayli uygunluk ve yaptirim 
programlarina sahip olan denetim birimlerinde mevcuttur. 
 
Plansiz Denetim: Sikayetler, vakalar veya uygunsuzluk süpheleri ile baslatilan ilan edilmemis ve 
öngörülmemis bir denetimdir. Mahkemede yasa maddelerine ve mevzuata meydan okunabildigi 
durumlarda bu denetimler, çok siki bir protokolü takip etmelidir,  
 
Risk: Tehlikeli bir maddeye maruz kalma sonucu insanlar veya çevre üzerinde ters bir etkinin 
ortaya çikmasi olasiligidir.  Tehlikeli maddelere maruz kalmaya bagli olabilecek potansiyel riskin 
düzgün bir sekilde tanimlanmasi, degerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. 
 
Saha celbi: Sahada bulunan bir denetçi tarafindan dogrudan çikarilan bir sivil idari emirdir 
(gözlemlenen ihlal noktasinda). 
 
Saha ziyareti: Denetim veya verilen bilginin dogrulanmasi için bir tesisin veya kurulusun sahasini 
ziyaret etmektir. IMPEL ölçütlerinde saha ziyaretleri, denetim için bir sahanin ziyaretinde 
kullanilacak yapisal ve iyi organize edilmis sistematik süreçlerdir. 
 
Sanik: Kanunen mahkemenin nezdinde kendisi için getirilen bir talebe karsi gelen bir kisi veya 
organizasyon. Bu idari, özel veya ceza hukuku davalari için geçerlidir. 
 
Sertifikalandirma: Bir tesiste izleme donaniminin ve faaliyetlerinin belli bir standarda uygunluk 
saglayip saglamadigini anlamak için kullanilir. Bu, konusunda uzman olarak resmi bir sekilde 
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akredite edilmis, isletmeci ve yaptirim yetkili merciinden bagimsiz olan bir organizasyon tarafindan 
geçeklestirilir. Sertifikasyon, belgelendirilmis prosedürler ve ölçütler ile birlikte ekipman, kalite 
yönetim sistemleri ve personel gibi izlemenin farkli yönlerinin sistematik olarak karsilastirilmasini 
içerir. Ulusal sertifikalandirma programlari OECD ülkeleri ve NIS’de de mevcuttur. Ayrica 
uluslararasi sertifikalandirma programlari da vardir. 
 
Sivil toplum kuruluslari (STK’lar): Yetkililer tarafindan desteklenmeyen ve belli menfaatleri olan 
(örnegin çevre ile ilgili) özel gruplardir. STK’lar dogrudan veya dolayli olarak kanunlarin yaptirimini 
konulmasini etkileyebilirler. Bunlar grup/organizasyon olarak seslerini kendi ilgi alanlarinda 
duyurmak isterler. Hükümetler, STK’lari sesli uyari ve izleme mekanizmalari olarak görmeyi tercih 
ederler. 
 
Sorumluluk: Bir kisi veya kurulusun belli bir alandaki faaliyetleri için sorumluluklarini gösteren 
yasal bir terimdir. Denetçiler için, denetçiler olarak faaliyetlerinden kendilerinin kisisel olarak 
sorumlu (yükümlü) olup olmadiklarindan veya devlet veya kurulusun bu yükümlülügü üstlenip 
üstlenmediginden emin olmak önemlidir. 
 
Sürdürülebilir kalkinma: Bugün insanlarin refahlari en üst noktaya getirilirken, gelecekteki refah 
seviyesinden düsüslere yol açilmadan gidilen gelisme yoludur. 
 
Sikayet: Çogunlukla rahatsizliga veya daha kötüsüne neden olan hususlarda halktan veya bir 
STK’dan gelen reaksiyondur. Bu sikayetler çogunlukla yazilidir ve resmi yetkililer bunlari ele alirlar. 
Bir çok yetkili makam, programli denetimlerden çok sadece sikayetlere tepki vererek sikayetler ile 
yönlendirilmis denetimler yürütürler. 
 
Talimat: Kanunlar tarafindan desteklenen  bir dokümandir ve ihlalde bulunan tarafin belli 
hareketleri gerçeklestirmesini ve ihlali düzeltmesini veya yasal olmayan faaliyeti durdurmasini 
gerektirir. 
 
Tehlikeli madde: Dogal karakteristikleri itibari ile kalici, zehirli veya biyolojik birikime egilimli 
herhangi bir zararli maddedir. Tehlikeli maddelere maruz kalmak, zararli etkilere yol açabilir – bu 
bir tek organizma, bir popülasyon, bir eko sistem veya bir biyosfer için de geçerlidir.    
 
Tesis/kurulus: Bir veya daha fazla faaliyetin (potansiyel çevresel etki) yürütüldügü ve sahada 
gerçeklestirilen faaliyetlerle teknik bir baglantisi olan, salimlar ve kirlilik üzerinde etkileri olan diger 
dogrudan bagli faaliyetlerin gerçeklestirildigi bir teknik birimdir. 
 
Uluslararasi çevresel uygunluk ve Yaptirim Agi (INECE): Etkin yerel çevresel kanunlarin ve 
uluslararasi çevre anlasmalarinin gerekliliklerinin etkin çevresel uygunlugu ve yaptirimini saglayan, 
kapasite gelistirme ve yaptirim isbirligi yolu ile gelistirmeyi hedefleyen uluslararasi bir ortakliktir. 
 
Bu Ag, insan sagliginin ve çevreyi korumak için çevresel yaptirimin ne kadar önemli oldugunun 
herkes tarafindan anlasilmasindan,  kalkinma ve uluslararasi ticaretten elde edilen hem çevresel 
hem de ekonomik faydalarin korunabilmesi için dogmustur. INECE basligi altinda iki yilda bir 
yapilan dört basarili konferans, küresel temsili saglayan bir aga yol açmistir. INECE ortakligi, 
baglantilari ve iletisimleri kolaylastirir ve – kopyalamamakla beraber – katilmakta olan kuruluslarin 
faaliyetlerini destekler. Ayrica, ortak amaçlari çevresel uygunlugu ve yaptirim programlarini 
desteklemek olan organizasyonlar arasinda sinerji yaratir. 
 
Uyari bildirimi: Uygunsuzlugun bulundugu hallerde uyari bildirimi yapilir. Bu bildirim, 
uygunsuzlugun karakterini ve yaptirim fiilinin amacini, yaptirim fiilinin ihlal edilmesi halinde 
uygulanacak yaptirimlari ve bu tür bir ihlali takip edebilecek cezai sonuçlari da açiklayabilir.  
 
Uygulama: Isleme baslanmasi anlamina gelmektedir. Uygulama, mevzuata uygunluk saglamak 
için yerine getirilmesi gereken faaliyetler ile izin veren yetkili makamlarin faaliyetlerini içerir. Ayrica 
yasalarin uygulama gerekliliklerine tabi olan tesislerin yani sira denetim birimlerini de kapsar. 
 
Uygunluk: Bir izin, kanun veya yönetmelikteki gerekliliklerin veya kosullarin hepsinin 
uygulanmasidir. 
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Uygunluk izlemesi (es anlamlilari: uygunluk kontrolü, uygunluk sinamasi): Uygunluk statüsü 
konusunda, kendi kendini izleme raporlari ve izin verilen salimlardaki kirletici konsantrasyonlarin, 
izinde belirtilen limitler ve kosullar ile uygunluk içerisinde oldugunun teyitleri ile birlikte bilginin 
toplanmasi ve analiz edilmesidir. Uygunluk, ölçümler araciligi ile kontrol edilebilir: dogrudan  (bir 
çok durumda zor ve pahalidir) ve dolayli olarak (daha fazla yaygindir ve maliyeti daha düsüktür). 
Biyo-izleme, uygunlugun izlenmesi için diger bir izleme yolu olabilir. 
 
Uygunluk stratejisi: Gereklilikler ile uygunlugun elde edilebilmesi için bir stratejidir (planlama ve 
yaklasim). Uygunluk stratejisi, uygunluk tesviki için olan denetim stratejisi ve hedef grup hakkindaki 
bilgi ve yazili belgelerle birlikte yayimlanmis yasa ve düzenlemeleri de kapsar ve bunlari içerir, 
hedef gruba yeterli bilgi temin edilene ve suç isleyen mahkeme önüne çikarilana kadar devam 
eder. 
 
Uygunluk tesviki: Dogrudan yasal sonuçlari olmadan gerekliliklere uygunlugu tesvik eden 
herhangi bir faaliyettir. Uygunlugun tesviki ile ilgili örnekler arasinda egitim programlari, teknik 
yardim ve bazen sübvansiyonlar da bulunur. Genel olarak uygunlugun tesvikinde ilk olarak zorlama 
mevcut degilken, uygunsuzlugun devam etmesi halinde bunlar da uygulanabilir.  
 
Uygunsuzluk: Eger bir izin veya lisanstaki herhangi bir kosul karsilanmaz ise veya genel kurallar 
ve yönetmeliklere uymaz ise bu uygunsuzluk olarak dikkate al inir ve yaptirim prosedürleri araciligi 
ile uygunlugu saglamak üzere düzeltici eylemlere baslanir. 
 
Uygunsuzluk yaniti: Eger uygunsuzluk belirlenirse, bir yazi araciligi ile uyari, içinde 
uygunsuzlugun cezalandirildigi bir makbuz, bazi faaliyetlerin derhal kapatilmasi, vs. gibi belli bazi 
yanitlar mümkündür.  
 
Vaka: Kazalari, kasti hareketleri ve beklenmedik olaylari kapsamaktadir. Vakalar, iznin ihlal edildigi 
gözlemlenirse yaptirim hareketlerine yol açabilir.  
 
Vergilendirme/çevre vergisi: Kirleticilerin salimi üzerine dayandirilmis bir vergi sistemidir. Bu 
sistem bir çok ülkede çok basarili bir sekilde uygulanmaktadir. Bu yolla elde edilen para, salimlarin 
azaltilmasi için tesislere tekrardan yatirilarak fayda saglanmaktadir. Örnegin, su vergilerinin, su 
aritma tesislerinin sübvansiyonunda kullanilmasi. 
 
Yaptirim: Yasal yükümlülük altindakilerin uygunlugunun saglanmasi için ve yasal organlar 
tarafindan uygulanmakta olan kanunlarin ve yönetmeliklerin ihlali durumlarinda düzeltmek, 
cezalandirmak, sapmayi önlemek veya durdurmak için hükümetlerin gerçeklestirdigi eylemler 
kümesidir. 
 
Devlet tarafindan uygulanan yaptirim, ihlallerin tespitinden sonraki yasal adimlari izleyen 
denetimler vasitasiyla gerçeklestirilen uygunluk kontrolünü takip eder. 
 
Yetkililer bazen denetim ve yaptirim sürecinin bir parçasi olarak müzakereyi ve uygunluk tesvikini 
dikkate alirlar. Bu, bir çok yanlis anlamaya yol açar, çünkü müzakerenin kanunlarda yeri yoktur. 
 
Belli bir zaman süresinde Bati Avrupa ülkelerinde idari yetkililer, isbirligi ile yaptirim olarak 
tanimlanabilecek müzakere ve ikna ile yaptirimi tercih ettiler. Bu felsefe, büyük çevresel skandallari 
takiben terk edilmistir. Ceza kanunu bir dayanak haline getirilmis ve bunun sonucu olarak yaptirim 
daha cezalandirici bir yapiya bürünmüstür. Bununla birlikte, her iki sekil de birbiri ile zaman zaman 
ihtilafa düsmektedir. Bu bosluk yanit verici yaptirim kavrami kullanilarak kapatilabilir. Ilke olarak, 
yanit verici yaptirim isbirligini içerir ama  geri planda ceza kanunu vardir. Ihlalin nedenleri gerekli 
kilarsa cezai yaptirimin degistirilmesi mümkündür. 
 
Yaptirim gereklilikleri: Ihlal edildiginde, yetkili otorite tarafindan bir uygunluk talimatinin 
çikartilmasiyla sonuçlanan veya ilgili kanunlar geregince bir idari ya da ceza davasi baslatilan, belli 
kanunlar altinda çikarilan izinlerdeki sartlar ve kisitlamalar.  
 
Yaptirim gücü: Bütün mevcut yasal olanaklari kullanarak bir muvafakat veya izindeki gerekliligin 
yürürlüge konabilecegi derece. Izin kosullarinda, yaptirim gücünün kosullari büyük önem tasir. 
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Yaptirim gücü, mahkemede, dava edilen bir gerekliligin savunulabilir olma derecesi ve boyutu 
anlamina gelmektedir. 
 
Yaptirim programi: Çevresel gereklilikler ile uygunluk saglamayi amaçlayan ve çevre ile insan 
sagligini tehlikeye atan durumlari düzelten ve durduran bir programdir. 

 
Devlet yaptirim programlari genellikle denetimleri ve yasal davalarin izledigi uygunluk kontrollerini 
içerir. Bu programlar, ihlalleri düzeltmek ve potansiyel ihlalcileri caydirmak için yeterli olmalidirlar. 
 
Yaptirim yaniti: Bir ihlalciyi uygunluk durumuna getirmek ve/veya hem ihlalci ve hem de digerlerini 
gelecekteki ihlallerden caydirmak için bir ihlale karsi alinmis hareketler kümesi. Yaptirim yanitinin 
en genel örnegi parasal cezalardir. 
 
Yasal kovusturma: Bir kere kosullarin ihlali gözlemlendikten sonra ve uygunlugun tesviki ise 
yaramadigi takdirde, suçu isleyen dava ile karsi karsiya kalir. Yasal kovusturma yasal prosedür 
içinde bir basamaktir ve nihai olarak bir karara varildigi ve/veya suçu isleyenin cezaya çarptirildigi 
mahkemelerde sonuçlanir. 
 
Yasam döngüsü analizi/degerlendirmesi (LCA): Bu terim bir ürünün besikten mezara analizi 
deyiminde onun çevreye olan etkisini degerlendirmekte kullanilmaktadir. Denetçilerin rolü, 
yaptirima yaklasimda, derlenmis ve entegre bilginin elde edilmesidir; bu denetçilerin ihlali genel 
etkisi içinde degerlendirmelerini mümkün kilar. 
 
Yayilmis kirlilik: Noktasal kaynagi olmayan bir kirlenmedir. Bu terim, örnegin, valf, malzemelerin 
küçük sizmalari, küçük miktarlar salan kanalizasyon sistemleri gibi çok sayida küçük emisyon 
noktasinin yayilmis bir emisyon örgüsü yarattigi bir rafinerinin düsük düzeyli emisyonlarini 
tanimlamak için kullanilir. Emisyonun kaynagi bilinebilir fakat kesin olarak bulunamaz. 
 
Yönetici baskisi: Iyilestirici faaliyetin, maliyetin ihlal eden tarafindan karsilanacak sekilde 
gerçeklestirilmesidir (devletin yaptirim gücü). Örnegin, yetkililerin, suç isleyenin reddetmesine 
ragmen kirletilmis bir sahayi temizledikleri durumlar olmustur. Yetkililer kendileri temizlemeyi 
gerçeklestirmisler ve faturayi kirletene kesmislerdir. 
 
Yüzeysel denetim: Bu tesisin görsel olarak incelenmesini içerir. Çok yüzeyseldir ve tesis hakkinda 
bir fikir edinmek için kullanilir. Bu, ilave denetimin gerektigi yerlerde bilgi toplamaya yardimci olur. 
Bu tür bir denetim nezaket ziyareti olarak bile adlandirilabilir veya bir çesit uyari ziyareti de olabilir. 
Eger bu denetimin devami gelecekse bu tür bir ziyaret siki bir protokolü izlemelidir. 
 
Zorlama: Ihlali gerçeklestiren üzerine uygulanan ceza, hapis cezasi, mali etki gibi negatif herhangi 
bir sonuç. 
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Ek 1                                                                     Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 
 

GENEL BILGI 
 
 
1. Denetçi(lerin) Ismi  __________________________  
 
 
2. Tarih 
 
 
3. Tesisin Ismi/Adresi 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Tesiste irtibat sorumlu(lari)su/Ünvan(lar)i 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5.  Tesis Islemlerinin Tarifi  
 Vergi Numarasi  _____________________ 
 Personel sayisi  _____________________ 
 Isletme plani       _____________________ 
 
 Ana Ürünler/Üretim kapasitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 
 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 87 

 
Ek 1                                                                                  Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Kaynak Koruma ve Iyilestirme Kanunu (KKIK) 
 
Gözlemler 
 
1. Tesis, tehlikeli bilesenler içerebilecek olan atik madde benzeri herhangi bir sey üretiyor mu? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Eger öyleyse, tesisin atik madde için KKIK düzenlenme durumu ile ilgili ne beyan ettigini ve bu karar için 

ne tür bir mantik kullandigini açiklayiniz. (örn., bir KKIK’na göre atik tanimi yaptilar mi ve bu tanimlama 
nedir? Düzenleme disinda tutulacak atiklari saptadilar mi ve bunlar neden denetim disi tutuluyor? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Atik malzemeyi üreten islemi tarif ediniz. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Tehlikeli atik kaplari, arazi bertaraf ünitesi, lagün, aritma ünitesi görüyor musunuz? Yaklasik olarak kaç 

tane? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Tehlikeli madde içeren veya isleyen birimlerden (kaplar, banketler, kanallar, tanklar, borular, toplayicilar, 

vs.) herhangi biri kötü durumda, isaretlenmemis, açilmis, sizdirmakta, çatlak, pasli veya tehlikeli atiklarin 
yayilmasina veya potansiyel olarak yayilmasina izin verecek durumda miydi? Eger cevabiniz evet ise, 
birim(leri) tarif ediniz. Fiilen mevcut veya geçmisteki yayilmalar için kanit gözlemlendi mi? Eger varsa, 
atigi (örnegin, sivi, aritma çamuru, vs.) ve yerini tarif ediniz. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Tesis tehlikeli maddeleri yakan bir kazan mi yoksa sanayi firini isletiyor mu? Sahada tehlikeli maddenin 

yakilmasi gerçeklesti mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Tehlikeli maddelerin dökülme, sizinti veya akmasi konusunda bir kanit var mi? Eger böyle bir durum 

mevcutsa, yeri ve tanimini yapiniz.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Ek 1                                                      Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Eger tesis tehlikeli atik üretiyorsa, tehlikeli atik faaliyeti için bildirimde bulundu mu? Üretilen  tehlikeli atik 

miktari (kilogram/ay) ne kadardir? Bunlar nasil üretilmektedir? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. EPA (Çevre Koruma Ajansi) Kimlik Numarasi nedir? 
 
 
3. Tesisin tehlikeli atiklar üretip üretmedigini veya bunlari kullandigini saptamak için kullanilan esaslar (test, 

süreç ve atik bilgisi vb) nelerdir? Bu konuda karari kim verdi? 
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Ek 1                                                          Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Yeralti Depolama Tanki 
 
Gözlemler 
 
1. Hiç yeralti depolama tanki var mi? 
 
 
2. Yaklasik kaç adet? Içerikleri nelerdir? (Atiklar, ham petrol veya kimyasallar) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Ne tür bir sizinti tespit yöntemi kullanilmaktadir? Bu en son ne zaman kullanildi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Sizinti, dökülme, kirilan boru, kirilan dolum/havalandirma hatlari veya sizinti yapan pompa baglantilari 

veya vanalari konusunda hiç kanit var mi? Yerini ve tanimini veriniz. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
  
1. Eger tanklar ham petrol veya kimyasallar (atiklar degil) içinse, Devlete kayitli midirlar? Kayit tarihi nedir? 

Tank(lar)in kurulum tarihi nedir? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
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Ek 1                                                            Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Dökülmeyi Önleme, Kontrol ve Karsi-önlem 
 
Gözlemler 
 
1. Tesisin toprak üstü veya toprak alti tanklarda petrol depolama kapasitesi var mi? Kaç galon? Herhangi bir 

tankin tek basina 660 galondan fazla kapasitesi veya tesisin birkaç tank ile 1320 galondan fazla 
kapasitesi veya yeraltinda 42.000 galondan fazla kapasitesi var mi?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tesiste hangi tür bir ikincil (yedek) depolama vardir? Ikincil depolamada herhangi bir eksiklik (çatlaklar, 

kiriklar, açik birakilan kanallar) var mi? En büyük tankin toplam hacmi için yeterli olur mu? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Tesisin tasdik edilmis (bir yetkili tarafindan imzalanmis) bir plani var mi? En son ne zaman güncellendi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Planin son degisikliginden bu yana tesisteki petrol depolamada önemli bir degisiklik yapildi mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Ek 1                                                            Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

SULAK ALANLAR 
 
Gözlemler 
 
1. Tesis civarinda atiklarin bertarafi, atilmasi veya doldurulmasi sonucu zarar gören sulak alan tipi bitki 

örtüsünü (kamislik, sazlik, bataklik) de içeren sulak alanlar mevcut mudur? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Tesisin dolguya müsaade eden ilgili federal izini veya devlet ya da yerel idari izini var mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Ek 1                                                            Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Federal Insektit, Fungisit ve Rodentisit Kanunu 
 
Gözlemler 
 
1. Tesis pestisit üretiyor mu? ___________________ 
 
 
2. Tesis pestisit kullaniyor mu? _________________ 
 
 
3. Pestisit nerede depolaniyor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Eger Tesis pestisit üretiyor ise, kurumun kayit numarasi nedir?         ___________________ 
 
2. Eger Tesis pestisit kullaniyor ise, pestisitlerin kayit numarasi nedir?  ___________________ 
 
3. Eger tesis pestisit kullaniyor ise, kullanma yöntemi nedir?                  ___________________ 
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Ek 1                                                              Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Islem Tablosu 
 

HAVA 
 
Gözlemler 
 
1. Alanda hiç asbest var mi? 
 
 
2. Son 18 ay boyunca tesiste, asbest içeren malzemenin çikartilmasi veya herhangi bir sekilde tahribatina 

sebebiyet verecek bir yenileme veya yikim çalismasi gerçeklesti mi? Yaklasik ne kadar asbest 
çikartilmisti (m2 veya m olarak)? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tesisin kaplama veya baski islemleri var mi? Tesis herhangi bir boya veya organik çözücü kullaniyor mu? 

Eger varsa, ne tür bir hava kirliligi kontrolü kullaniliyor? Hava kirliligi kontrolü çalisiyor muydu? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Herhangi bir koku var miydi? Kokulara kaynak olan süreç hangisidir? Kokulari tarif ediniz. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Gözle görülebilen emisyonlar (seffaf olmayan) var miydi? Bunlar hangi islemden kaynaklaniyordu? 

Herhangi bir kaçak emisyon (bacanin disinda) mevcut muydu? Eger varsa, hava kirliligi kontrol ekipmani 
çalisiyor muydu? Kaynagi tarif ediniz. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Eger asbest çikartildiysa, Devlet veya EPA'ya teblig edildi mi? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Eger tesisin kaplama veya baski islemleri varsa, bunlar su bazli mi, yoksa organik çözücü bazli mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tesis, asbest disinda, Tehlikeli Hava Kirleticileri Ulusal Emisyon Standartlari (NESHAP) kimyasallarindan 

(civa, berilyum, vinil klorür, benzen, arsenik, radyoaktif çekirdek) herhangi birini kullaniyor/yayiyor mu? 
Islemi tarif ediniz.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Tesise son iki yil boyunca yeni isletme eklendi mi, veya var olan isletmeler genisletildi mi? EPA veya 

Devlet tarafindan izin verildi mi? 
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Ek 1                                                                    Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Zehirli Maddeleri Kontrol Yasasi-PCB'ler 
 
Gözlemler 
 
1. Tesisin  PCB elektrik ekipmani var mi veya daha önce var miydi? Sahada ne tür (tip ve miktar) ekipman 

var? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tesisin PCB ekipmanini atmak veya tekrar kullanmak üzere bir depolama sahasi var mi? Depolama 

sahasini tarif ediniz (örnegin, beton dolgu, duvarlar, çati, tas sinirlar). 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. PCB ekipmani üzerinde herhangi bir etiket/isaret var mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Sizinti yapan herhangi bir PCB elektrik ekipmani var mi? Tarif ediniz. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Tesisin hiç hidrolik sistemi var mi? Hiç sizinti var mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Görüsme  Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Eger tesisin PCB elektrik ekipmani varsa, bunlar test edildi mi? Testlerin sonuçlari nasil çikti? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Eger tesisin hidrolik sistemleri varsa, bunlar PCB için test edildi mi? Testlerin sonuçlari nasil çikti? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Ek 1                                                            Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

SU-Ulusal Kirletici Desarj Eliminasyon Sistemi 
 
Gözlemler 
 
1. Tesis, üretim islemi sirasinda su kullaniyor mu? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tesis atiksuyunu bir akarsuya mi, belediye kanalizasyonuna mi bosaltiyor veya bosaltimi yeraltina mi 

yapiyor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Hangi islem(ler) atik suyu üretiyor? Atik su aritiliyor mu? Çikis suyu berrak mi? Aritma tesisleri bakim 

görüyor izlenimini veriyor mu (pas, kuru havuzlar, terkedilmis ekipman vs. arayiniz)? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Yagmur suyu nereye drene ediliyor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Yerdeki drenaj kanallari nereye bosaliyor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Aritma tesisinin aritma çamuru nasil bosaltiliyor? Nasil test ediliyor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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Ek 1                                                        Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Acil Durum Plani ve Halkin Bilgi Edinme Hakki Yasasi 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Rapor edilmesi gereken Süperfon miktarlarini (asagiya bakiniz) asacak kadar kimyasal tahliye var miydi? 

Ihbar kime yapildi? Bu sözlü mü, yoksa yazili miydi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tesis yilda 10.000 lbs/yil'dan fazla miktarda zehirli kimyasal üretiyor, isliyor veya kullaniyor mu? Bunlari 

tanimlayiniz. Bunlardan herhangi biri bölüm 313 kimyasali mi1 ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Eger 2. sorunun cevabi evet ise, tesis zehirli kimyasal tahliye formunu beyan etti mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Tesis alaninda Malzeme Güvenlik Formu mevcut mu ve bunlar Ulusal Acil Yardim Komisyonuna (UAYK-

SERC) ve/veya Yerel Acil Planlama Komisyonuna (YAPK-LEPC) beyan edildi mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5.  Tesis, YAPK ve UAYK'ya, Acil ve Tehlikeli Kimyasal Envanter formlarini beyan etti mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bu kosullara tabi olan kimyasallar EPA 560/4-92-011 sayili Ocak 1992 tarihli "Baslik III, Listelerin Listesi" yayinda 
bulunabilir. 
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Ek 1                                                  Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Saglikli Içmesuyu Yasasi-UIC 
 
Gözlemler 
 
1. Topraga veya topragin altina (akitma alanlari dahil) tibbi atiklar disinda (yani, sinai atiklar), baska 

tahliyeler mevcut mu? Sahada bir septik atik sistemi kullaniliyor mu? Desarj ve bertaraf sistemini tarif 
ediniz. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Görüsme Sorulari/Kayitlarin Gözden Geçirilmesi 
 
1. Tesisin kuyulari (kazilmis, delinmis veya makine ile açilmis), kuru kuyulari, liç alanlari veya septik 

sistemleri var mi veya daha önce oldu mu? Bunlara ticari veya endüstriyel atik (sivi ve/veya kati), 
sogutma suyu, veya çati direnleri, yer direnleri veya park alanlarindan drenaj yapiliyor mu veya daha 
önce yapildi mi? Eger Evet ise, tarif ediniz. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tesisin izini var mi? 
 
 
3. Kuyularin bugünkü durumlari (faal, terkedilm is, insaatta, tamirat görüyor) nedir? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Eger kuyular faal degilse, en son ne zaman kullanildilar? 
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Ek 1                                            Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

Saglikli Içmesuyu Yasasi 
 
Gözlemler 
 
1. Tesisin içme suyu kaynagi nedir? Tesisin kendine ait bir kuyusu mu var? Bu kaç kisiye hizmet veriyor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Su, kirleticiler için analiz edildi mi? Sonuçlar Devlete veya EPA'ya bildirildi mi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Ek 1                                 Ulusal Çoklu Ortam Tarama Denetim Çalisma Tablosu 
 

ÇEVRESEL DEGERLENDIRME 
 
1. Henüz ele alinmamis çevresel etkiler konusunda bir kanit mevcut mu? Muhtemel numuneler asagidakileri 

içerir: 
 

- dökülmeler, sizintilar ile ilgili ilave kanit, 
- çevre alandaki bitki örtüsünde hasar, 
- komsu alanlarda koku, 
- komsu alanlarin "toz" ile kaplanmis olmasi, 
- tesise yakin olan akarsularda suyun kalitesinin düsük olmasi.  

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Is Sagligi ve Isçi Güvenligine bildirilmesi gereken muhtemel asiri mesleki maruz kalma durumu mevcut 

mudur? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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EK 2 
 
 

Denetim Planlamasi Için  
Kontrol Listesi 
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EK NO. 2 

Denetim Planlamasi için Kontrol Listesi  
 
DENETIM PLANLAMASI A: Denetçi için kontrol listesi 
 
Kurulustaki dosyanin eksiksiz oldugunu kontrol ettiniz mi? 
0 Eger öyleyse, sunlari kontrol ediniz: 

♦ Tesisin lisansi ve kendi kendini izleme programi, EMAS vs. ve isletmeciden yetkili mercilere olan bildirimleri 
içeren basvuru prosedürünün detaylari,  

♦ BATNEEC/IPPC/vs. hakkinda güncel bilgi, 
♦ Tesis için önemli olan yeni yönetmelikler, 
♦ Tesisin teknik çizimleri, 
♦ Tesisin bina ve müstemilatinin haritasi, 
♦ Tesiste yakin zamanda degisime tabi olan, gerçeklesmis yeni süreçler, genislemeler, degisimler vb. ile ilgili 

tanimlar (bu, lisansin yeniden verilmesini gerektirmedir), 
♦ Tesisteki süreçlerin semalari, 
♦ Geçmis denetimlerden gelen raporlar, yazilar, ihbarlar vb., 
♦ Tesise gönderilen ihbarlar (sahada yapilan ziyaretin özelliklerine bagli olarak (önceden haber verilerek veya 

haber verilmeden yapilan)), 
♦ Ziyaretin sonucu için önemli olan mevsimsel etkiler, 
♦ Önemli çevresel olaylar, 
♦ Geçmiste yasanan vakalar, 
♦ Önceki ihlaller, 
♦ Daha önce yapilan denetimde tesisin islemlerinin çok iyi arastirilmayan ve onaylanmayan yönleri, 
♦ Çevresel vakalarla ile ilgili ihbarlar, 
♦ Arastirma raporlari veya çevre raporlari. 

 
Faaliyetlerinizi diger (çevreci olmayan) denetçilerle koordine ettiniz mi? 
0 Eger öyleyse, sunlara dikkat ediniz 

♦ Denetimin entegre veya tek bir ortam karakteristigi tasiyip tasimayacagina karar vermek, 
♦ Kendi yetki bölgelerinde hangi tesisleri yakin zamanda denetleyeceklerini ögrenmek üzere bölgesel ve yerel 

yöneticilerle (Devlet hizmetinde olan) temas etmek. Onlardan, bu tesislerin bir listesini istemek, 
♦ Hangi tesislerin yeterli lisansi oldugunu ögrenmek için bu listeleri diger kurullarin (örnegin, su kalite kurulu) 

yöneticilerine göndermek , 
♦ Kisa bir bildirim süresi içinde bazi tesislerin daha fazla denetçi tarafindan incelenip incelenmeyecegini 

bulmaya çalismak. Bu sahalarda yapilacak ziyaretleri birlikte planlamaya çalismak, 
♦ Halktan gelen sikayetleri, önceki adli kovusturmalari, hükümleri, raporlari vb. ögrenmek için çevre islerinden 

sorumlu polis yetkilileri ve savcilik ile temas kurmak, 
♦ Yukarida söz edilen denetçilerle toplantilar yapmak, 
♦ Bir meslektasinizin size refakat etmesini saglamak (ciddi bir olay durumunda). Toplanan kanuni kanitlari 

dogrulamak ve es zamanli olarak bir kisiyi sorgulamayi saglamak (gerekirse).  
 
Saha ziyareti için listedeki denetim araçlarindan hangilerine ihtiyaç vardir? 

♦ Kontrol listeleri (o sahaya özgü veya subeye özgü), 
♦ Verilmek üzere bilgi, örnegin, denetçiler kurulu veya Çevre Bakanligi vb., 
♦ Denetim konusundaki yönetmelikler hakkinda bilgi, 
♦ Geri plan bilgisi (petrol tanklarini vs. inceleyen diger denetçilerin veya tesislerin adresleri), 
♦ Dizüstü bilgisayar, 
♦ Sorusturma formlari, 
♦ Tesisin lisansi ve basvuru prosedürünün detaylari, 
♦ Tesisin ve bagli birimlerinin teknik çizimleri, 
♦ Süreç semalari, 
♦ Daha önceki denetimlerden elde edilen raporlar ve yazismalar vb., 
♦ Fabrikaya gönderilen bildirimler, 
♦ Topraktan, hava emisyonlarindan, gürültü emisyonundan vs. numune almak için ekipman, 
♦ Kimlik karti, 
♦ Tebligat karti, 
♦ Mobil telefon (ziyaretin bazi kisimlarinda telefonun bulunmasi için izin almak gerekebilir), 
♦ Fotograf makinesi, 
♦ Sahsi koruma ekipmani: 

♦ Emniyet gözlügü, 
♦ Emniyet ayakkabi/botu, 
♦ Özel giysiler, 
♦ Emniyet eldivenleri, 
♦ Emniyet kaski, 
♦ Is tulumu, 
♦ Kulak koruyucu (kulaklik), 
♦ Yüz koruyucu (maske), 

 
2-1 

 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 102 

 
EK NO. 2 

Denetim Planlamasi için Kontrol Listesi  
 
 
DENETIM PLANLAMASI B: Denetçiler kurulu için ön kontrol listesi 
 
Elinizde bütün endüstriyel faaliyetlere iliskin bir veri var mi? 
0 Eger öyleyse, bunlar asagidaki toplanilan bilgiler ile derlenir. 

♦ Sanayi ve Ticaret Odalari kayitlari 
♦ Sari sayfalardan / is telefon rehberi 
♦ Yerel hükümet, yerel is örgütleri ve yerel çevre örgütleri kayitlari 
♦ Çevrede dolasip kayit tutarak 

 
Bilgi teyit edilmis mi? 
0 Eger öyleyse, en son güncelleme tarihi ve asagida listesi verilen yöntemlerin kullanildigi not edilir  

♦ Bölgenin tetkiki (Kaydolmus bütün tesislere gidilerek ziyaret edilmeleri) 
♦ Kaydedilmis veriyle endüstriyel faaliyetleri eslestirmek için, bütün tesisleri ziyaret (bilfiil tesise girmek) etmek 
♦ Güncel faaliyetlerin bir gözden geçirmesinin istendigi veya yenilemelerin detaylarinin istendigi bir yaziyi 

tesise göndermek 
 
Mevcut bilginin güncellenmesine gerek var mi? 
0 Eger öyleyse, asagidaki nedenlerden dolayi 

♦ Potansiyel kirletici tesisin sahibi, islemler veya ekipman degisikligi ile ilgili bilgi vermistir 
♦ Revizyon çalismalari tamamlandi ve bir tesis yenilenmis lisansa göre isletilmeye baslatilmistir 
♦ Bir (çevresel) kaza olmustur 
♦ Sikayetler alinmistir veya uygunsuzluk durumundan süpheleniliyordur 
♦ Bir denetçi tarafindan olagan bir ziyaret yapilmistir 
♦ Bir takip ziyareti gerekiyordur 

 
Denetim için öncelikler olusturulmus mudur? 
0 Eger öyleyse, asagidaki ölçütler kullanilir 

♦ Kirletme kapasitesi veya riski 
♦ Emisyon tipi (tek ortam denetimi) 
♦ Alici ortam tipi - hava, toprak, su 
♦ Tesis veya sektör tipi 
♦ Cografi alan 
♦ Sikayet sayisi 
♦ Dogal kaynaklarin tüketilme ölçütleri 
♦ Mevsim 
♦ Kalite ve/veya saglik ve is güvenlik yönetim sistemine bagli olarak Çevre Yönetim Sisteminin varligi 
♦ Diger denetim programlari, anlasmalar / sözlesmeler: AB / uluslararasi / yerel hükümet, sektör, özel çevre 

mevzuati, özel konular (hava, toprak, su, enerji, atik, riskler) 
♦ Kirletici tarafindan verilmis bildirimler 
♦ Daha önceki uygunsuzluk durumlari 
♦ Tek ortam / entegre 
♦ Denetim temalari 
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EK 3 
 
 

Tesisi Yerinde Inceleme  
Kontrol Listesi 
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TESISI YERINDE INCELEM E KONTROL LISTESI 

 
A. ISLETIM VE BAKIM DEGERLENDIRMESI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Tesis düzgün olarak çalismakta ve aritma ünitelerinin bakimi 

yapilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Tesisin yedek elektrik veya diger esdeger kosullari vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Elektrik veya ekipman arizalari için yeterli alarm sistemi vardir.  
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

4. Aritma çamuru bertaraf prosedürleri uygundur: 
a. Aritma çamuru yönetmeliklere göre bertaraf edilmektedir 
b. Aritma çamur bertarafi için Devlet onayi alinmistir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Yedek birimler disindaki bütün aritma birimleri hizmet vermektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Tesis, tesis isletmesi ve bakimi hakkindaki prosedürleri takip etmektedir 
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Aritma süreci dengesini korumak için yeterli atik çamuru bertaraf 

edilmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Isletim ve bakim için Organizasyon Plani (semasi) temin edilmistir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Plan, isletim programlarini içermektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Tesis, aritma kontrolü için acil durum plani olusturmustur. 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

11. Bakim kayit sistemi mevcuttur ve sunlari içerir: 
a. Orijinal çizimler 
b. Isletme çizimleri 
c. Yapi sartnamesi 
d. Bakim tarihçesi 
e. Bakim giderleri 
f. Onarim tarihçes i 
g. Ekipman onarim ve hizmete zamaninda baslatma kayitlari 

Evet    Hayir   Mevcut degil 12. Elde yeterli sayida kalifiye çalisan vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 13. Tesis yeni çalisanlarin egitimi için prosedürler hazirlamistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 14. Tesis yeterli miktarda yedek parça bulundurmaktadir ve envanterini 

tutmaktadir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 15. Tesis önemli ekipmanlarin her bir kaleminin isletim ve bakimi için 

talimat dosyasi tutar.   
Evet    Hayir   Mevcut degil 16. Isletim ve bakim el kitabi vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 17. Yetkili makam herhangi bir bypasdan haberdar edilir. 

      (Tarihler ______________) 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

18. a. Hidrolik tasmalar ve/veya organik asiri yüklenmeler yasaniyor. 
      b. Elektrik kesintisi sirasinda, aritilmamis bypas desarji yapildi. 
      c. En son denetimden sonra, aritilmamis tasmalar oldu.  
          Sebebi: 
      d. Tasma veya bypas kanallarinda akislar gözlemlendi. 
      e. Tasmalar için rutin olarak kontroller yapiliyor. 
      f. Izinde belirtildigi sekilde, tasmalar EPA'ya veya ilgili Devlet 
Kurumlarina  rapor ediliyor. 
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TESISI YERINDE INCELEME KONTROL LISTESI (Devam) 

 
B. GÜVENLIK DEGERLENDIRMESI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Tesis setsiz, banketsiz petrol/kimyasal depolama tanklari kullaniyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Tesis güncel ekipman onarim kayitlari tutuyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Tarihli etiketler hizmet disi olan ekipmanlari gösteriyor. 

     a. Dogru tesis/birim kapatma ve fisleme prosedürleri takip ediliyor.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Tesis rutin ve koruyucu bakimi zamaninda programliyor/yapiyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Tesis kisisel koruyucu giysiler sagliyor (baretler, kulakliklar, koruyucu 

gözlükler, eldivenler, çelik uçlu kauçuk botlar, laboratuarlarda göz 
yikayicilar). 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

6. Asagidaki güvenlik malzemesi hazir bulunmaktadir: 
a. Yangin söndürücüler 
b. Oksijen eksikligi/patlamasi için gaz göstergesi 
c. Klor odasi girisi yakininda, bagimsiz nefes alma cihazi 
d. Emniyet kayisi 
e. Ilk yardim çantasi 
f. Rogarlara veya islak kuyulara girmek için merdiven (elektrik isleri 

için ahsap veya cam elyafi) 
g. Trafik kontrol konileri 
h. Aktif çamur tesisinde güvenlik samandirasi 
i. Göletler için can simidi 
j. Elektrik isleri için cam elyafi veya ahsap merdiven 
k. Seyyar vinç/yük asansörü. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Fabrikanin, genelde, tanklar etrafinda tirabzan veya tanklarin, 
hendeklerin veya kuyularin üzerinde örtü gibi emniyetli yapilari vardir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 8. EPA ve Devletinkiler de dahil, acil telefon numaralari listelenmistir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Tesis genelde temizdir, açikta çöp yoktur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Tesisin, ekipman kaldirmak için seyyar yük asansörleri mevcuttur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Bütün tesis personeline tifo, tetanos ve hepatit B'ye karsi asi 

yapilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 12. Içilebilir su sistemi ile içilemez kaynagi arasinda çapraz baglantilar 

yoktur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

13. Anaerobik (oksijensiz) yakma, kapali elekler veya degredasyon 
odalarinda ve aritma çamur boru tesisati veya gaz borusu tesisati 
yakininda, basinç-vakum bosaltma degerleri, sigara içilmez isaretleri, 
patlama ölçerler ve bosaltma kapani gibi gaz/patlama kontrolleri vardir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil  14. Tesisin tüm elektrik tesisati muhafaza altina alinmis ve yerleri 
belirlenmistir 

Evet    Hayir   Mevcut degil  15. Yapilacak elektrik isi ile birlikte güvenlik prosedürleri hakkinda personel 
egitilmistir.   

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 16. Asagidaki klor güvenlik önlemleri takip edilmektedir: 
a. Ulusal Is Güvenligi ve Sagligi Enstitüsü tarafindan onaylanmis 30 

dakikalik hava paketi 
b. Bütün duran klor silindirleri yerlerine zincirlenmistir. 
c. Klor kullaniminda bütün personel egitim görmüstür 
d. Klor tamir çantasi bulunm aktadir 
e. Klor kaçak detektörü fabrikanin alarm sistemine baglidir 
f. Klor silindirleri yeterince havalandirmali alanlarda mi depolaniyor? 
g. Dis salteri olan havalandirma fani 
h. Ilan edilen güvenlik önlemleri 
i. Acil Güvenlik Organizasyon Plani ve/veya Risk Yönetimi Plani veya 

Dökülmeyi Önleme, Kontrol ve Karsi-önlem plani var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  17. Tesis, Çalisanlarin Kanunlari Bilgi Edinme Hakki (P.A. 83-240) ile ilgili 

isverene ait sorumluluga uymustur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil  18. Acil Durum Eylem Plani itfaiye müdürlügü ve ilgili acil durum 

kurumunda dosyalanmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil  19. Laboratuar emniyet araçlari (göz yikama ve dus, çeker ocak, uygun 

etiketleme ve depolama, puarlar) bulunmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 20. Tesis ikaz isaretleri (sigara içilmez, yüksek voltaj, su içilmez, klor 
tehlikesi, adiminiza dikkat ediniz, ve çikis). 

 
3-2 

 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 106 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 4 
 
 
 

Akis Ölçer Denetimi 
Kontrol Listesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 107 

 
AKIS ÖLÇÜMÜ DENETIMI KONTROL LISTESI 

 
A. GENEL 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

1. a. Birincil debimetre cihazi dogru kurulmus ve bakimi yapilmaktadir. 
b. Akis her döküntüde, döküntülerde ölçülmekte midir? Sayisi. 
c. Debimetreden önce ve sonra çapi en az 5 ila 20 olan, düz 

boyda bir boru veya kanal var midir? 
d. Eger bir manyetik debimetre kullaniliyor ise, yakinlarda elektrik 

düzensizligi yaratacak kaynaklar var midir? 
e. Manyetik debimetre dogru bir sekilde topraklanmis midir? 
f. Tam boru gerekliligi karsilanmis midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. a. Akis kayitlari dogru bir sekilde tutuluyor. 
    b. Bütün tablolar bir dosyada tutuluyor. 
    c. Bütün kalibrasyon verileri bir kayit defterine isleniyor. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Desarj edilen gerçek akis ölçülmektedir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Atik suyu akisi bütün dönüs hatlarindan sonra ölçülüyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Ikincil aletler (toplayicilar, kayit aletleri, vs.) dogru çalistiriliyor ve 

bakimi yapiliyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Yedek parçalar stoklaniyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

7. Atik suyu akisi, atik suyu yüklemesi kullanilarak hesap ediliyor. 
 
 
 

B. OLUKLAR 
 

 
 
 

C. SETLER 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Tesis ne tür set kullaniyor? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Setin kesin düzeyi. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Setin plaka düseyi, üstü, kenarlari keskin ve temizdir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Setin akinti yönündeki kenarina 45° lik açi verilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Set örtüsü altina hava girisi serbesttir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

6. Akintinin geldigi yöndeki set kanali, su seviyesi derinliginin en az dört 
kati yukaridadir ve çalkantilardan etkilenmez.   

Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Setin yanlarindan kanalin yanina olan mesafe en az 2H'dir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Gelis kanalinin alani (8 * örtü alani), akintinin geldigi yönde en az 15H 

mesafede olacaktir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Eger degilse, gelis hizi çok mu yüksek? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Bas ölçümler tesis personeli tarafindan dogru olarak yapilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Set etrafinda sizinti yoktur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

12. Tesis personeli tarafindan dogru akis tablolari kullaniliyor. 
 
 
 
 

4-1 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Oluk akisi makul ölçüler içinde kanal boyunca iyi dagitilmaktadir ve 
türbülans, kaynama ve benzer bozukluklari yoktur. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Giristeki çapraz bölümlerin hizi nispeten tekdüzedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Olukta çöküntü ve birikintiler yoktur ve temizdir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Olugun bütün boyutlari keskindir ve düzdür. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Olugun yan duvarlari dikey ve pürüzsüzdür. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Oluktaki dar geçidin yanlari dik ve paraleldir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Oluk basi dogru yerde ölçülmektedir.   
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Oluk basindaki ölçüm olugun tepesine sifirlanmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

9. Var olan akis alanini ölçmek için oluk dogru boyutlandirilmistir  
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 10. Oluk, mevcut akis dagilimlari üzerinden serbest akis sartlari altinda 
çalismaktadir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil  11. Oluk belli akis kosullarina bagli olarak bölümlendirilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil  12. Oluk degisken olmayan serbest akis kosullarinda isletilir. 
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AKIS ÖLÇÜMÜ DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
D. DIGER AKIS CIHAZLARI 

 
 1. Kullanilan debimetre tipi: 
 2. Operatörün debimetre ile yasadigi en olagan sorunu nedir? 
 

 
 
 
 3. Ölçülen atik su akisi: ____________    mgd; 

    Kaydedilen akis: ___________;  Hata  
 
 
 

E. KALIBRASYON VE BAKIM 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil Akis Toplayicisi dogru kalibre edilmistir. 
 Uygun çalisan tarafindan rutin denetim sikligi:              /gün. 
 Tesis personeli tarafindan yapilan bakim denetimlerinin sikligi: 

___________ / yil  
Evet    Hayir   Mevcut degil Debimetre kalibrasyon kayitlari tutuluyor.  

Debimetrenin kalibrasyon sikligi: ____________ /ay  
Evet    Hayir   Mevcut degil Beklenen akis hizlari araliginda, akis ölçüm ekipmani yeterlidir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

Kalibrasyon sikligi yeterlidir. 
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EK 5 
 
 
 
 
 

Aritma Çamuru Kontrol Listesi 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI 

 
 

A. IZIN DOGRULAMASI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

1. 40 CFR Kisim 503 aritma çamuru kullanimi ve bertaraf gereklilikleri 
güncel Ulusal Kirletici Desarji Eliminasyon Sistemi izninde, ayri 
"sadece aritma çamuru" Ulusal Kirletici Desarji Eliminasyon Sistemi 
izninde, KKIK Alt baslik C izini, veya bir CAA izninde mevcut mu? 
[503.3(a)(1) veya (2)](1)    

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. Aritma Çamuru kullanim ve bertaraf uygulamasi(lari): 
a. Arazi Basvurusu __________    [503.10] 

          Aritma Çamuru Yigini                     [503.11(e)] 
          Malzeme Yigini, Aritma Çamurundan elde ediliyor [503.11(e)] 
          Veya 
          Torba veya Diger Kaplarda Satiliyor veya Veriliyor [503.11(e)] 
          
         b. Yüzey Bertarafi   _________ [503.20] 
          
         c. Lagim Aritma Çamurunun Yakilmasi [503.40] 
          
         d. Sahada veya Saha disi Depolama _________ [503.9(y)] 
             Depolamanin basladigi tarih                bittigi tarih 
             (Müsaade edilen en uzun süre: Subat 19, 1993'ten itibaren 2 yil) 

   
  e. Diger 
    (listeleyiniz) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Her aritma çamuru veya bertarafi uygulamasina izin verilmekte mi? 
[503.3(a)(1)] (1) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Yeni veya farkli aritma çamuru bertaraf yönteminden EPA/Eyalet 
haberdar mi? (Izin) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Bertaraf sahalarinin mekanlari ve sayilari izin veya arazi uygulama 
planinda tarif edildigi gibi mi? (Izin) 
 

Yorumlar 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
B. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA DEGERLENDIRMESI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

1. Kendi kendini izleme verisi yasada bulunan  bütün kirleticiler 
için mevcut mu?    

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

2. Patojen ve vektör etkisi azaltma yöntemi, tarifi ve 
belgelendirme bildirimi hazir mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Bütün kullanma ve bertaraf uygulamalari için kayitlar mevcut 
mu? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Aritma çamuru hacmi veya kütlesi dogru olarak tutulmakta 
mi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Izleme ve analizler iznin gerektirdiginden daha sik olarak 
yapilmakta mi? Eger öyle ise sonuçlar izin sahibinin kendi 
kendini izleme raporuna konmakta mi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

6. Birim operasyon kayitlari patojen ve vektör etkisi azaltma 
gereklilikleri ile uyumlu mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  7. Kendi kendini izleme, izinde, arazi basvurusunda veya yüzey 
bertarafinda belirtilen siklikta yapilmakta midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  8. Tesis aritma çamuru izleme verisi raporlarini izinde belirtilen 
siklikta yapmakta midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  9. Aritma çamuru kayitlari en az 5 yil saklanmakta midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  10. Aritma çamuru verisi Bosaltim Izleme Raporunda mi yoksa 
Onayli form da mi rapor edilmektedir? (Izin) 

Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Aritma çamuru kayitlari yillik veya kümülatif kirletici yükü 
oranlari veya diger belirlenmis izin limitleri ile uyumlu mudur? 

Yorumlar 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
C.  ARITMA ÇAMURUNDAN NUMUNE ALINMASI VE ANALIZ DEGERLENDIRMESI 

 
 
 

D. BIRIM SÜREÇLER 
 
Genel Aritma çamuru Islemleri 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

1. Aritma çamuru kontrol parametreleri uygun sekilde kullanilmakta 
midir?    

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

2. Yeterli ekipman var midir? (Yedekler) 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Yeterli aritma çamuru depolama kapasitesi var midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Aritma çamurunun bertarafi için yedek plan mevcut mudur? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Katilari hazirlama islemi, belirli hacimdeki aritma çamurunun islenmesi 
için yeterli midir? 

Yorumlar 
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Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

1. Aritma Çamurundan alinan numuneler, izinde belirtilen yerlerden mi 
alinmaktadir? (Izin) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

2. Aritma Çamurundan numune alma yerleri temsili numunelerin alinmasi 
için uygun mudur? [503.8(a)] 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Numune alma ve analizler, izinde belirtilen parametrelere göre mi 
yoksa 40 CFR kisim 503’e göre mi yürütülmektedir? [503.13], [503.23], 
[503.46] 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Numune toplama prosedürleri 
a. Yeterli numune hacimleri elde edildi mi? 
b. Uygun muhafaza teknigi kullanildi mi? 
c. Kaplar 40 CFR 503.8 de belirtilen analitik yöntemdekine 

uymakta midir? 
d. Numuneler uygun zaman dilimlerinde 40 CFR 503.8 uyarinca 

analiz edilmekte midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Sonuçlar kuru agirlik bazinda mi rapor edilmektedir? [503.13], 
[503.23], [503.43] 

(kuru agirlik konsantrasyonu= Yas agirlik konsantrasyonu / katilarin 
ondalikli kesiri) 

Numune: 20 mg/lt Cu ve %5 kati içeren bir atik çamuru ise. 
Cu’nun kuru agirligi: 20 mg/lt / 0.05 = 400 mg/kg 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

 6. Numune, kompostlamayi takiben sogutulmakta midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  7. Emanet zinciri prosedürleri uygulanmakta midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil   8. Analitik yöntem, 40 CFR 503.8 in onayli yöntemi midir? 

Yorumlar   
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 
 

D. BIRIM SÜREÇLER (devam) 
 
Kurutma yataklar, Yerçekimi tiknerleri, santrifüj ve çözünmüs hava flotasyonu 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  1.Birincil stabil olmayan aritma çamuru tiknere mi, santrifüje mi, yoksa 
kurutma yataklarina mi beslenmektedir? 
 
Eger evet ise stabil olmayan aritma çamurunun yüzdesini yaziniz? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  2. Tiknere, kurutma yatagina veya santrifüje girmeden önce aritma 
çamurundaki katilarin ortalama yüzdesi nedir? 
Öncesi: % ……………..                                Sonrasi:% …….. 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  3. Aritma çamuru diger malzemeler ile tikner öncesi mi yoksa sonrasi mi 
karistirilmaktadir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 4. Stabil olmayan katilar içeren aritma çamuru için kati larin yüzdesi, diger 
malzemeler ile karistirilmadan önce yüzde 90 dan fazla mi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 5. Stabil olmayan katilar içermeyen aritma çamuru için katilarin yüzdesi, 
diger malzemeler ile karistirilmadan önce yüzde 75 den fazla mi? 

Yorumlar   
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 
 
 

D. BIRIM SÜREÇLER (devam) 
 

Anaerobik Ayrisma 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 1. Reaktöre verilen aritma çamuru içindekiler    
Birincil …..             Ikincil …..             Birlesik …. 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 2. Reaktörün islem sekli:  Yüksek Oran        Düsük Oran 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 3. Reaktörler uygun derecede çalistirilmakta midir [mezofilik: 95°F 
(35°C) ve termofilik: 131°F (55°C)]? 
 
Çalisma seklini listele: Mezofilik ….          Termofilik ….. 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 4. Sicakligi izleyen mekan ve frekans, patojenleri önemli derecede 
azaltan isleme tabi tutulma (PSRP) için Sinif B Patojen azaltilmasi 
gerekliliklerine uygunlugu göstermek açisindan yeterli mi?   
 
Ortalama Sicaklik: ……. °C veya °F 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 5. Katilarin durma süresi (SRT) veya ortalama hücre bekleme süresi 
(MCRT) dogru bir sekilde hesaplanmis midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 6. Katilarin durma süresi veya ortalama hücre bekleme süresi, patojenleri 
önemli derecede azaltan isleme tabi tutulma için Sinif B Patojen 
azaltilmasi gerekliliklerine uygunlugu göstermek açisindan yeterli mi? 
 
Ortalama katilarin durma süresi veya ortalama hücre bekleme süresi:  
                                                                                                      …..  gün 
 
* Geri dönüsümü olmayan kesikli olarak isletilen reaktörler: 
Katilarin durma süresi veya ortalama hücre bekleme süresi = Reaktördeki 
katilarin kütlesi (kg) / Bir günde çikarilan katilar (kg/gün) 
 
Bu formül bütün ayrisma sistemleri için katilarin durma süresi veya 
ortalama hücre bekleme süresinin tahmin edilmesinde kullanilabilir. Diger 
sistem konfigürasyonlari için katilarin durma süresi veya ortalama hücre 
bekleme süresi hesaplanirken WEF Kilavuzunu veya diger referanslari 
kullaniniz. Konfigürasyonu ne olursa olsun her zaman tesis tarafindan 
kullanilan hesaplamayi kaydediniz. 
 

Yorumlar   
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
 

D. BIRIM ISLEMLERI (Devam) 
 

Aerobik Ayrisma 
 

  1. Reaktöre verilen Aritma Çamuru içindekiler    
Birincil …..              Ikincil …..                 Birlesik …. 
 

  2. Reaktörün islem sekli:  Yüksek Oran        Düsük Oran 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
 

 3. Reaktörler uygun sicaklikta çalistirilmakta midir [kriyofilik: <50 °F (<10 
°C), mezofilik: 50-108°F (10-42 °C)  ve termofilik: >108°F (42°C)]? 
 
Çalisma seklini listele:  
kriyofilik …..                       mezofilik ….                  termofilik…….. 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 4. Sicakligini izleyen mekan ve frekans, patojenleri önemli derecede 
azaltan isleme tabi tutma için (PSRP) Sinif B Patojen azaltilmasi veya 
patojenleri daha da azaltmak için Sinif A Patojen azaltilmasi gerekliliklerine 
uygunlugu göstermek açisindan yeterli mi (sadece termofilik aerobik 
ayrisma)?   
 
Ortalama Sicaklik : ……. °C veya °F 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 5. Katilarin durma süresi (SRT) veya ortalama hücre bekleme süresi 
(MCRT) dogru bir sekilde hesaplanmis midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 6. Katilarin durma süresi  veya ortalama hücre bekleme süresi, patojenleri 
önemli derecede azaltan isleme tabi tutma için Sinif B Patojen azaltilmasi 
veya patojenleri daha da azaltmak için Sinif A Patojen azaltilmasi 
gerekliliklerine uygunlugu göstermek açisindan yeterli mi (sadece termofilik 
ayrisma)? 
 
Ortalama katilarin durma süresi  veya ortalama hücre bekleme süresi: ….. 
gün 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

 7. Çözünmüs oksijen izlemesi araciligi ile aerobik kosullar kontrol ediliyor 
mu?  
 
* Geri dönüsümü olmayan kesikli olarak isletilen reaktörler: 
katilarin durma süresi  veya ortalama hücre bekleme süresi = Reaktördeki 
katilarin kütlesi (kg) / Bir günde çikarilan katilar (kg/gün) 
 
Bütün ayrisma sistemleri için bu formül, katilarin durma süresi veya 
ortalama hücre bekleme süresinin tahmin edilmesinde kullanilabilir. Diger 
sistem konfigürasyonlari için katilarin durma süresi  veya ortalama hücre 
bekleme süresi hesaplanirken WEF Kilavuzunu veya diger referanslari 
kullaniniz. Konfigürasyonu ne olursa olsun her zaman tesis tarafindan 
kullanilan hesaplamayi kaydediniz. 

Yorumlar: 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
D. BIRIM SÜREÇLER (Devam) 

 
Kompostlama 
 

 1. Uygulanan kompostlama türü nedir? (Tankta) 
Statik kümeler                       Rüzgar Birikimi 
 

 2. Kompost edilen aritma çamuru türü:  
Birincil                     Ikincil                            Birlesik 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Nem içerigi izlenmekte midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kompost karistirilmakta midir? Yöntemi nedir? 
    Dönüs sikligi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

5. Oksijen içerigi izlenmekte midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  6. Sicakligi izlenmekte midir? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  7. Toplam katilar ve toplam uçucu katilar izleniyor mu? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  8. Aktif safha            Gün 
    Islah Safhasi        Gün 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  9. Saha su desarji islemine tabi tutuldu mu? Nerede? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  10. Sicakligi izlenen mekan ve frekans, patojenleri önemli derecede 
azaltan isleme tabi tutma için Sinif B Patojen azaltilmasi veya patojenleri 
daha da azaltmak için Sinif A Patojen azaltilmasi gerekliliklerine 
uygunlugu göstermek açisindan yeterli mi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  11. Sicaklik ve/veya oksijen izleme vektör çekimi azaltma gereklilikleri ile 
uygunlugu belirlemek için yeterli mi? 

Yorumlar   
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
 

E. KANALIZASYON ARITMA ÇAMURUNUN ARAZI UYGULAMASI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 

1. Kanalizasyon aritma çamuru veya kanalizasyon aritma çamurundan 
elde edilen malzemenin arazi uygulamasi: 
Tarimsal Arazi                                
Orman 
Islah Arazisi                                    
Bahçe veya ev bahçesi 
Kamu ortak kullanim alanlari (park vs.) 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

2. Izleme sonuçlari 40 CFR 503 13(b)(1) Tablo 1 de gösterilen 
degerlerden daha az konsantrasyon degerleri gösteriyor mu? 
[(503.13(a)(1)]? (2) 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Izleme sonuçlari 40 CFR 503 13(b)(3) Tablo 1 de gösterilen 

degerlerden daha az konsantrasyon degerleri gösteriyor mu?  (3) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kanalizasyon aritma çamurunun patojenlere göre siniflandirilmasi (4) 
Sinif A                         Sinif B                        Sinif C  
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Sinif A, Patojen azaltma gerekliliklerini karsilamakta mi?  (4) 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

6. Sinif A’nin gerekliliklerini karsilamak için hangi yöntemin kullanildigini 
belirtin: 
Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar veya Salmonella <3 MPN/4 g 
Toplam katilar, ve zaman/sicaklik gereklilikleri. [503.32(a)(3)] 
Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar veya Salmonella <3 MPN/4 g 
toplam katilar, ve pH gereklilikleri. [503.32(a)(4)] 
Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar veya Salmonella <3 MPN/4 g 
toplam katilar, ve enteric virüsler veya helminth yumurtlamanin 
azaltilmasi 
gereklilikleri. [503.32(a)(5)] 
Fekal koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 MPN/4 g 
toplam katilar, ve enteric virüsler ve  helminth yumurtlama yogunluk 
gereklilikleri. [503.32(a)(6)] 
Fekal koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 MPN/4 g 
toplam katilar, ve patojenleri daha da azaltmak için islem (PFRP). 
[503.32(a)(7)] ve [503 Ek B](5) 
Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 MPN/4 g 
toplam katilar ve esdeger PFRP. [503.32(a)(8)] ve [503 Ek] (5) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  7. Sinif B, patojen azaltmanin gereklilikleri karsilanmakta mi?  (4) 

Evet    Hayir   Mevcut degil  8. Sinif B’nin gerekliliklerinin karsilamak için hangi yöntemin kullanildigini 
belirtin: 
Yedi Fekal Koliform örneginin geometrik ortalamasi <2,000,000 
MPN/g toplam katilar veya <2,000,000 koloni olusturan birimler/g toplam 
katilar. [503.32(b)(2)] 
Patojenleri önemli derecede azaltan isleme tabi tutulmustur (PSRP). 
[503.32(b)(3)] ve [503 Ek B](5)  
PSRP esdegeri ile islem görmüstür. [503.32(b)(4)] ve [503 ek B] (5) 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
E. KANALIZASYON ARITMA ÇAMURUNUN ARAZI UYGULAMASI (Devam) 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

9. Sinif B aritma çamuruna arazi uygulamasinda, saha kisitlamalari 
uygulanmis midir? [503.32(b)(5)] (4) 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

10. Sözkonusu oldugu durumlarda uygulanabilen saha kisitlamalarini 
gösterin 
____ Hasat edilen gida mahsulü (Toprak üstü) >14 ay kanalizasyon 
aritma çamurunun uygulanmasindan sonra? [503.32(b)(5)(i)] 
___ Hasat edilen gida mahsulü (Toprak alti) >20 ay kanalizasyon aritma 
çamurunun uygulanmasindan sonra, aritma çamuru topragin üzerinde 
topraga dahil olmadan  > 4 ay kalmistir? [503.32(b)(5)(ii)] 
___ Hasat edilen gida mahsulü (Toprak alti) > 38 ay kanalizasyon aritma 
çamurunun uygulanmasindan sonra, aritma çamuru topragin üzerinde 
topraga dahil olmadan  < 4 ay kalmistir? [503.32(b)(5)(iii) 
___ Gida mahsulü, yem mahsul ve lifli mahsul hasat edilir kanalizasyon 
çamurlu suyunun uygulanmasindan sonra > 30 gün? 503.32(b)(5)(iv)] 
___ Hayvan otlatmaya toprakta kanalizasyon aritma çamurunun 
uygulanmasindan sadece >30 gün sonra izin verilir? [503.32(b)(5)(v)] 
___ Kamunun yogun olarak bulundugu yerlerde Kanalizasyon Aritma 
çamurunun uygulanmasi toprakta çimen yetistirilmesindeyse ve 
kanalizasyon aritma çamurunun uygulanmasindan >1yil sonra bahçe 
hasati yapilmis midir? [503.32(b)(5)(vi)] 
___ Yogun kamu kullanimi potansiyeli tasiyan bir araziye 1 yil için halkin 
erisimi kisitlanmistir? [503.32(b)(5)(vii)] 
___ Düsük kamu kullanimi potansiyeli tasiyan  bir araziye 30 gün için 
halkin erisimi kisitlanmistir? [503.32(b)(5)(viii)] 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Vektör çekimi azaltma yöntemi uygulanmis midir? 503.15 c (6) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

12. Vektör çekimi azaltma yöntemini belirtiniz 503 .33 b  
___ 38% Uçucu kati azaltimi. [503.33(b)(1)](7) 
___ 40 günlük test, azaltilan uçucu kati <17%. [503.33(b)(2)] 
(sadece Anaerobic ayrisma) 
___ 30 günlük test, azaltilan uçucu kati <15%. [503.33(b)(3)] 
(sadece Aerobic ayrisma) 
___ Özel oksijen alim orani (SOUR) <1.5 mg/hr/gm TS @ 20°C. 
[503.33(b)(4)] 
___ Aerobic islem >14 gün ve daha çok @ >40°C ortalama aritma 
çamuru sicakligi ile >45°C. [503.33(b)(5)] 
___ pH >12 için 2 saat ve  pH >11.5 için 22 saat [503.33(b)(6)] 
___ Aritma çamuru (stabil olmayan kati içermeyen) diger malzemeler ile 
karistirilmadan önce > %75 toplam kati içerir. [503.33(b)(7)] 
___ Aritma çamuru (stabil kati içerir) diger malzemeler ile karistirilmadan 
önce >90% toplam kati içerir. [503.33(b)(8)] 
Yüzeyalti enjeksiyonu 503.33 b 9 
Topraga karistirma 503.33 b 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-9 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 119 

 
 

ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 
 

E. KANALIZASYON ARITMA ÇAMURUNUN ARAZI UYGULAMASI (Devam) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

13. Tablo 3 kirletici konsantrasyonlari, patojen sinifi azaltma gereklilikleri 
ve vektör çekimi azaltma yöntemlerini karsilamayan aritma çamuruna 
genel gereklilikler ve yönetim pratikleri uygulanmis midir? 503.10 503.12 
503.14 
 

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
 

14. Uygulandigi yerlerde yönetim uygulamalarini belirtin: 
 
Aritma çamurunun yigin olarak uygulandigi yerlerde tehdit altinda veya 
soyu tükenmekte olan tür mevcut degildir veya kritik habitat bu 
mekanlarda etkilenmemistir. 
 
Aritma çamuru yigin olarak donmus su veya kar ile kapli topraga 
uygulanmamistir. 
 
Aritma çamuru yigin olarak ABD sularindan 10 metre uzaga 
uygulanmistir. 
 
Aritma çamuru yigin olarak agronomik oranda veya daha az olmak üzere 
uygulanmistir. 
 
Aritma çamuru kullanicisina verilen veya satilan torba üzerindeki bilgi 
etiketinde aritma çamurunu hazirlayanin ismi, uygulama  talimatlari ve 
maksimum yillik aritma çamuru uygulama orani belirtilir. 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
 

 

15. Uygulandigi yerlerde genel gereklilikleri belirtin: 
 
Aritma çamuru, kümülatif kirlilik yüküne veya yillik uygulama oranina 
ulasilan yerlere uygulanmamistir. 
 
Aritma çamuru uygulayicisina toplam nitrojen içerigi ile ilgili olarak 
bildirimde bulunulmustur. 
 
CFR 40 kisim 503 ile uygun olabilmek için yeterli bilgi 
hazirlayiciya/uygulayiciya/arazi sahibine verilmistir. 
 
Yazili bildirim, izin veren yetkili makama verilmistir (eyaletler dahil olmak 
üzere), bu arazi uygulama sahalarinin yeri, uygun Ulusal Kirletici Desarji 
Eliminasyon Sistemi izin numaralari ile ilgilidir. 
 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 16. Her bir arazi uygulama sahasi için yönetim pratiklerinin nasil 
karsilandiginin tanimi? 

Yorumlar 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
Arazi Uygulama Dipnotlari 
 
(1) Izinler gerekli degildir. Kisim 503 kendi kendine uygulanmaktadir. Kisim 503 endüstriyel aritma çamuru 
veya kum ve elenmesini kapsamamaktadir. 
 
 
(2) 503.13(b)(1), arazi uygulanacak aritma çamuru degerleri, Tablo-1’in degerlerini karsilamalidir: 

 
Tablo-1 (mg/kg) 

Arsenik          75                           Kursun            840                     Nikel             420 
Kadmiyum      85                          Civa                  57                     Selenyum     100 
Bakir           4300                          Molibden          75                     Çinko           7500 
 
 
(3) 503.13(b)(3), bahçeye veya evin bahçesine uygulanan herhangi bir çamurlu su için Tablo-3 
karsilanmalidir.  Aritma çamurunun yigin olarak kullanilmasi için Tablo-3 karsilanmali veya aritma çamuru  
503.13(b)(2) deki kümülatif yük sinirlarina tabi olacaktir. Bir torba veya diger bir kapta satilan veya verilen 
kanalizasyon aritma çamuru için de Tablo-3 karsilanmalidir veya aritma çamuru 503.13(b)(4) de belirtilen 
yillik kirletici yükünü tabi olacaktir. Bu ayrica 503.12 ve 503.17’nin ilave kayit tutma gerekliligi uygulamasini 
da isaret etmektedir. 
 

Tablo-3 (mg/kg) 
Arsenik           41                       Kursun  300                               Selenyum     100 
Kadmiyum      39                       Civa        17                               Çinko          2800 
Bakir           1500                       Nikel     420 
 
 
(4) Aritma çamuru yigin olarak bahçeye veya evin bahçesine uygulandiginda veya kanalizasyon aritma 
çamuru bir torba veya kapta satildigi veya verildigi zaman, Sinif A gereklilikleri  karsilanmalidir. Ayrica aritma 
çamuru yigin olarak veya aritma çamurundan elde edilen malzeme yigin olarak tarim arazilerine, islah 
sahalarina, ormanlara veya kamu alanlarina uygulandiginda, Sinif A veya Sinif B gereklilikleri uygun saha 
kisitlamalari ile birlestirilerek karsilanmalidir. 
 
 
(5) Patojenlerin önemli derecede azaltilmasi süreci, PSRP, aerobik ayrisma Havayla Kurutma, anaerobik 
ayrisma, kompostlastirma, anaLime stabilizasyonu kapsamaktadir. Patojenlerin Turtner azatlim süreci PFRP, 
kompostlastirmayi, sicaklikla kurutmayi, isisal islemi, termofilik aerobik ayristirmayi, beta isini radyasyonunu, 
gama isini radyasyonunu ve pastörize hale getirmeyi içerir. Her bir islem, uygunlugu göstermek için isletim 
kosullarina sahiptir. Bakiniz ek 503 B Birim Islem Kontrol Listesi. 
 
 
(6) Bu yöntemlerden bir tanesi 503.33(b)(1)-(10) araziye kanalizasyon aritma çamurunun yigin olarak 
uygulandigi takdirde kullanilmalidir. Bu yöntemlerden bir tanesi 503.33(b)(1)-(8), bahçe veya ev bahçesine 
aritma çamuru yigin olarak uygulandiginda veya kanalizasyon aritma çamuru uygulandigi takdirde veya 
kanalizasyon aritma çamuru bir torba veya kapta satildigi veya verildigi zaman da geçerlidir.  
 
 
(7) Atik çamuru muamelesi ile uçucu kati azaltimi, genel olarak Van Kleek denklemi ile hesaplanir. 
 
Bu formülün diger varyasyonlari Kanalizasyon Aritma Çamuru içindeki Vektör Etkisinin ve Patojenlerin 
Kontrolü Teknolojisi ve Çevresel Düzenlemeler belgesinde bulunabilir, EPA- 625/R-92/013. dokümana özel 
hesaplamalar için bakiniz. 
 
Website:  http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/Pubs/1992/625R92013.html 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
F. YÜZEY BERTARAFI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

1. Yüzey bertaraf birimi (SDU), astara ve sizinti yakalama sistemine sahip 
mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Yüzey bertarafi birimi sinirindan mülkün sinirina en kisa mesafe ….. ft’ 
dir. 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Aktif bir yüzey bertarafi birimi için (mülkün siniri yüzey bertaraf 
biriminden 150 metreden daha fazla uzakta) astar veya sizinti toplama 
sistemi olmadan, izleme sonuçlari 40 CFR 503.23 a 2 Tablo-1’de verilen 
degerlerin altindaki kirletici konsantrasyonlarini mi gösterir? (1) 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Aktif bir yüzey bertaraf birimi için (mülkün siniri yüzey bertaraf 

biriminden 150 metreden daha az uzakta) astar veya sizinti toplama 
sistemi olmadan, izleme sonuçlari 40 CFR 503.23 a 2 Tablo-2 de verilen 
degerlerin altindaki kirletici konsantrasyonlarini mi gösterir? (2) 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Yönetim uygulamalari kullanilmakta midir? [503.24] 

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

6. Uygulandigi yerlerde yönetim uygulamalarini belirtin: 
----- Aritma çamuru yigin olarak yüzeyde bertaraf edildigi yerlerde tehdit 
altinda veya soyu tükenmekte olan tür mevcut degildir veya kritik  yasam 
alanlari bu mekanlarda etkilenm emistir 
----- Yüzey bertarafi birimi taban akisini kisitlamayacaktir 
----- Sismik etki alaninda bulunuyorsa, tasarim kayitli yatay arazi ivmesine 
dayanacaktir 
----- Holocenetime da herhangi bir kusurdan  > 60 metre uzakta yerlesikse 

Stabil olmayan yerde ve ya sulak alanda kurulmaz 
Akis toplamasi ve islenmesi 25 yillik 24 saatlik firtina akisi 
depolama kapasitesinde olmali 
Yüzey bertaraf biriminin kapatilmasindan sonraki 3 yil boyunca liç 
suyu toplama sistemi, bakimi yapilarak çalistirilir 
Örnegin, Ulusal Kirletici Desarji Eliminasyon Sistemi izni gibi kabul 
edilebilir gerekliliklere uygun olarak liç suyu islenir ve bertaraf edilir 
LEL’deki (en düsük patlama siniri) metan %25 den daha az 
konsantrasyonda oldugunda kapali birimlerde tutulur. 
Kapanmasindan sonra 3 yil boyunca Metan için LEL 
konsantrasyonu %25 den az olmasi saglanan kapali birimlerde 
tutulur. 
Kapanmasindan sonra 3 yil boyunca Metan için LEL 
konsantrasyonundan daha az konsantrasyonda olarak mülk 
sinirinda kapali birimlerde tutulur. 
Aktif birimde gida ürünü veya yem yetistirilmesine izin verilmez  (3) 
Aktif birimlerde hayvan otlatilmasina izin verilmez (3) 
Kamu erisimi, birim aktif iken belli bir süre ve son aktif birimin 
kapanmasindan sonra ise 3 yil süre ile kisitlanmistir 
Aktif birime yerlestirilen aritma çamuru, yeraltisuyu akiferlerini 
kirletmemektedir. (4) 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

7. Kanalizasyon Aritma Çamurunun patojenlere göre siniflandirilmasi 
Sinif A                                Sinif B                           Bilinmeyen 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

8.  Sinif A Patojen azaltma gereklilikleri karsilanmakta midir?  (5) 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
F. YÜZEY BERTARAFI (Devam) 

 
   9. Sinif A gerekliliklerini karsilamak için hangi yöntemin kullanildigini 

belirtiniz: 
____ Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar veya Salmonella <3 
MPN/4 g toplam katilar ve zaman/sicaklik gereklilikleri. [503.32(a)(3)] 
____ Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 
MPN/4 g toplam katilar, ve pH gereklilikleri. [503.32(a)(4)] 
____ Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 
MPN/4 g toplam katilar, ve enterik virüsler veya helminth 
yumurtlamanin azaltilmasi gereklilikleri. [503.32(a)(5)] 
____ Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 
MPN/4 g toplam katilar, ve enterik virüsler ve  helminth yumurtlama 
yogunluk gereklilikleri. [503.32(a)(6)] 
____ Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 
MPN/4 g toplam katilar, ve patojenleri daha da azaltmak için daha ileri 
islem (PFRP). [503.32(a)(7)] ve [503 Ek B] 
____ Fekal Koliform <1000 MPN/g toplam katilar, veya Salmonella <3 
MPN/4 g toplam katilar ve esdeger PFRP. [503.32(a)(8)] ve [503 EkB] 
(7) 

Evet    Hayir   Mevcut degil  10. Sinif B patojen azaltma gereklilikleri karsilanmakta midir?  (5) 

   11. Sinif B gerekliliklerini karsilamak için hangi yöntemin kullanildigini 
belirtin: 
____  < 2,000,000 MPN/g toplam katisi veya <2,000,000 koloni 
olusturan birimler/g toplam katisi [503.32(b)(2)] olan Yedi Fekal 
Koliform örneginin geometrik ortalamasi 
____ Patojenleri önemli derecede azaltma islemine tabi tutulmustur 
(PSRP). 
[503.32(b)(3)] ve [503 Ek B](6)  
____ Esdeger PSRP ile islem görmüstür. [503.32(b)(4)] ve [503 ek B] (6) 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  12. Vektör çekimi azaltma yöntemi uygulanmakta mi?  (7) 

  13. Vektör çekimi azaltma yöntemini belirtiniz 503 .33 b  
___ 38% uçucu kati azaltimi. [503.33(b)(1)](7) 
___ 40 gün testi- azaltilan uçucu kati < 17%. [503.33(b)(2)] 
(sadece anaerobik ayristirma) 
___ 30 gün testi- azaltilan uçucu kati < 15%. [503.33(b)(3)] 
(sadece aerobik ayristirma) 
___ Özgül oksijen alim orani (SOUR) < 1.5 mg/hr/gm TS @ 20°C. 
[503.33(b)(4)] 
___ Aerobik islem >14 gün için @ > 40°C ortalama aritma çamuru 
sicakligi > 45°C. [503.33(b)(5)] 
___ 2 saat için pH >12 ve 22 saat için pH >11.5 [503.33(b)(6)] 
___ Aritma çamuru (stabil olmayan kati içermeyen) diger malzemeler 
ile karistirilmadan önce >75% toplam kati içerir. [503.33(b)(7)] 
___ Aritma çamuru (stabil olmayan kati içeren) diger malzemeler ile 
karistirilmadan önce >90% toplam kati içerir. [503.33(b)(8)] 
___ Yüzeyalti enjeksiyonu 503.33 b 9 
___ Toprak katilmasi 503.33 b 10 
___ Günün sonunda toprak veya baska malzeme ile kaplanmis aritma 
çamuru 

Evet    Hayir   Mevcut degil  14. Herhangi bir yüzey bertarafi birimi kapatildi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  15. Tesis herhangi bir aktif yüzey bertarafi birimi için kapanmasina 180 
gün kala kapanma ve kapanma sonrasi plani verdi mi? 

Yorumlar:   
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
Yüzey Bertaraf Dipnotlari 
 
(1) Bir aktif yüzey bertaraf ünitesine konan tüm aritma çamuru için yüzey aritma ünitesinin sinirinda mülkün 
sinirina kadar mesafenin 150 metreden fazla oldugu bir aktif yüzey bertaraf ünitesine konan tüm aritma 
çamuru için 503.23a.1 deki Tablo-1 gerekliliklerinin karsilanmasi gerekmektedir. Sahaya özgü limitler ayrica 
belirlenebilir ve bu izin veren yetkili organ tarafindan 503.23 b uyarinca yapilir. 

 
Tablo-1. (mg/kg – kuru agirlik bazinda) 

Arsenik   73                                      Krom   600                              Nikel   420 
 
 
(2) Bir aktif yüzey bertaraf ünitesine konan tüm aritma çamuru için yüzey aritma ünitesinin sinirinda mülkün 
sinirina kadar mesafenin 150 metreden az oldugu bir aktif yüzey bertaraf ünitesine konan tüm aritma çamuru 
için 503.23a.1 deki Tablo-2 gerekliliklerinin karsilanmasi gerekmektedir. Sahaya özgü limitler ayrica 
belirlenebilir ve bu izin veren yetkili organ tarafindan 503.23b uyarinca yapilir. 
 
Tablo 2 (mg/kg – Kuru agirlik bazinda) 
 

Ünite siniri ve Mülk siniri 
arasindaki mesafe (m) 

 Kirletici 
Konsantrasyonu 

(mg/kg) 

 

 Arsenik Krom Nikel 
0-25 30 200 210 
25-50 34 220 240 
50-75 39 260 270 
75-100 46 300 320 

100-125 53 360 390 
125-150 62 450 420 

 
 
(3) Tesis tarafindan izin veren organdan özel onay alinmadikça 
 
 
(4) Kirlilik olmadigini göstermek için, tesis yeralti suyu izleme çalismasini bir uzman bilim adamina 
yaptirmalidir veya uzman bir bilim adamindan belge almalidir. 
 
 
(5) Tesis 503.32(a) nin Sinif A patojen azaltma gerekliliklerini veya (b)(4) yolu ile 503.32(b)(2) Sinif B 
gerekliliklerini karsilamalidir. Bir patojen azaltma, 503.32(a) nin vektör çekim azaltmasi  veya 503.33.(b)(11) 
Sinif B yöntemi kullanilmadikça, günün sonunda aritma çamurunun kaplanmasini gerektirir. 
 
 
(6) Patojenleri önemli derecede azaltan Islem PSRP, Aerobik Ayristirma, Havayla Kurutma, anaerobik 
ayristirma, kompostlastirma, kireç stabilizasyonunu içerir. Turtner patojen azaltma islemi PFRP, 
kompostlastirmayi, isiyla kurutmayi, isi islemini, termofil ik aerobik ayristirmayi, beta isini radyasyonunu, 
gama isini radyasyonunu ve pastörizasyonu içerir. Her bir süreç, uygunlugu göstermek için çalisma 
kosullarini gerektirir. Bakiniz ek 503 B ve Birim Süreç Kontrol Listesi  
 
 
(7) Yüzeyde bertaraf edilen aritma çamuru için tesis, 503.33.(b) nin vektör çekimi azaltma gerekliliklerini 
karsilamalidir. 
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ARITMA ÇAMURU DENETIMI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
G. KANALIZASYON ARITMA ÇAMURUNUN YAKILMASI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Yakma ünitesi,  kanalizasyon aritma çamuru yakma ünitesinin 

tanimini karsiliyor mu? 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. Kanalizasyon artma çamuru izleme sonuçlari, kirletici 
konsantrasyonlari izin limitlerinin altinda mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. THC izlemesi 100 ppm altinda konsantrasyon gösteriyor mu (aylik 
ortalama)? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. THC (veya alternatif olarak CO), oksijen konsantrasyonu, nem içerigi 
ve yanma derecelerini sürekli ölçen ve kaydeden aygitlar kurulmus mu?  

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. THC cihazi 503.45 (her 24 saatte bir propan kullanarak) tarafindan 
gerekli görüldügü gibi kalibre edilmis mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

6. Diger cihazlar izin uyarinca kalibre edilmis mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  7. Cihazlar izinde öngörüldügü sekilde isletilip bakimi yapilmakta mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  8. Yakma ünitesi, izinde belirtilen maksimum yanma sicakliginin 
üzerinde kaç kere çalistirilmistir? 
Yakma ünitesi ne kadar süre ile maksimum derecenin üzerinde 
çalistirilmistir? 

  9. Yakma ünitesi, izinde belirtilen hava kirlilik kontrol cihazlari isletme 
parametreleri araliginin disinda kaç kere çalistirilmistir? 
Yakma ünitesi ne kadar süre ile bu sekilde çalistirilmistir? 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Me vcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 10. Asagida belirtilen kayitlar tutulmakta midir? 
Yakma ünitesine beslenen kanalizasyon aritma çamuru içindeki 
kursun, arsenik, kadmiyum, krom, nikel konsantrasyonlari. 
Çikis gazindaki THC konsantrasyonlari. 
Berilyum için NESHAP alt kisim C /40, CFRP madde 61’in 
karsilandigini belirten bilgi. 
Civa  için NESHAP alt kisim C /40, CFRP madde 61 in karsilandigini 
belirten bilgi. 
Yanma sicakligi (maksimum yanma dereceleri dahil olmak üzere). 
Hava kirliligi kontrol cihazi isletme parametrelerinin degerleri. 
Oksijen konsantrasyonu. 
Çikis gazindaki nem içerigini ölçmek için kullanilan bilgi. 
Kanalizasyon aritma çamuru besleme orani. 
Yakma ünitesinin istif yüksekligi. 
Saha için yayilma faktörü. 
Kursun, arsenik, kadmiyum, krom ve nikel için kontrol verimliligi. 
Krom için risk konsantrasyonu (uygulanabiliyorsa). 
THC (veya CO), oksijen konsantrasyonu, nem içerigi ve yanma 
sicaklik ölçen ve kaydeden cihazlarin kalibrasyon ve bakim kayit 
defteri. 
Bu kayitlar 5 yil saklanmakta midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  11. Bütün uygunsuzluk vakalari izinde belirtildigi gibi rapor edildi mi? 
Yorumlar   
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Kanalizasyon Tasmasi  
Kontrol Listesi 
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BIRLESIK KANALIZASYON TASMASI DEGERLENDIRME KONTROL LISTESI 

 
A. BIRLESIK KANALIZASYON TASMASININ TANIMLANMASI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

1. Bütün Birlesik Kanalizasyon Tasma noktalari tanimlandi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Tesisin Birlesik Kanalizasyon Sisteminin (CSS) bütün Birlesik 
Kanalizasyon Tasma desarj noktalarini gösteren haritalari/semalari var 
mi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Her bir Birlesik Kanalizasyon Tasma desarj noktasi uygun haritalarda 
boylam, enlem ve sokak adresi ile gösterilmis mi?  
 

 
 
 
 
 

B. KURU HAVALARDA TASMA 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Tüm kuru hava Birlesik Kanalizasyon Tasmalarin yerleri izin sahibi 
tarafindan biliniyor mu? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Izin sahibinin bütün kuru hava Birlesik Kanalizasyon Tasma 
olaylarinin nicel yükleri ve akislari hakkinda  kayitlari var m? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Bütün kuru hava Birlesik Kanalizasyon Tasma desarjlari hakkinda 
EPA/Devlete bildirildi mi? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

4. Hiç rapor edilmemis kuru hava Birlesik Kanalizasyon Tasmasi var 
mi? 
 

 
 
 
 
 

C. KAYITLAR 
 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Me vcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

1. Birlesik Kanalizasyon Tasma olaylari için asagidaki kayitlar tutuluyor 
mu? 

• Yer 
• Desarjin sikligi 
• Akis büyüklügü 
• Desarj sekli 
• Desarj toplam hacmi 
• Olayin süresi 
• Kirleticinin tanimlamasi 
• Yagmur kayitlari ile olan bagi 
• Tasmalarin özel nedenleri 
• Toplanan akislar/yönü degistirilen akislar? 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Birlesik Kanalizasyon Tasma akis kayitlari tutuluyor mu? 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Kayitlar dogru mu? 
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BIRLESIK KANALIZASYON TASMASI DEGERLENDIRME KONTROL LISTESI (devam) 
 

D. ISLETIM VE BAKIM 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Birlesik Kanalizasyon Sistemi,Isletme ve Bakim el kitabi var mi ve bu 
Birlesik Kanalizasyon Tasma, Isletme ve Bakim yapilarini cevapliyor 
mu? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Tesis Birlesik Kanalizasyon Sistemi ve Birlesik Kanalizasyon Tasma 
yapilarinin denetimini gerçeklestiriyor mu? 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Bu denetimler belgelenmis mi? Belgeleme muhtelif tipteki 
denetimlerin sonuçlarini, tarihlerini ve zamanlarini ve eger sorunlar ile 
karsilasildi ise, bunlar için alinan düzeltici önlemleri içeriyor mu?  
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

4. Birlesik Kanalizasyon Sistemi ve Birlesik Kanalizasyon Tasma 
yapilarinda bakim ve onarim kayit defteri tutuluyor mu? Bu, sorunun 
tipini (veya yapilan rutin bakimi tanimliyor), yapilan onarimi veya 
yürütülen bakim faaliyetini, tarihi içeriyor mu? 
 

 
 

E. UYGUNLUK PROGRAMI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

Izin sahibi asagidakiler için Birlesik Kanalizasyon Tasmanin uygunluk 
programini yerine getiriyor mu? 
• En az dokuz Birlesik Kanalizasyon Tasma kontrolü uygulama için 
• LTCP gelistirmek için 
• LTCP uygulamak için 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

2. Izin sahibi sürenin uzatilmasini istedi mi? 
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Numune Alma Kontrol Listesi 
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IZIN SAHIBININ YAPTIGI NUMUNE ALMA ISLEMI DENETIM KONTROL LISTESI 

 
 

A. IZIN SAHIBININ NUMUNE ALMA DEGERLENDIRMESI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Izinde belirtilen alanlardan numuneler aliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Yerler temsili numuneler için yeterli mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Izin tarafindan gerek görüldügü hallerde, akisla orantili numuneler 

toplaniyor mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

4. Izinde belirtilen parametrelere göre numune alma ve analiz 
gerçeklestiriliyor mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Izinde belirtilen siklikta, numune alma ve analizleri yapiliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Izin sahibi, izinin gerektirdigi sekilde numune alma yöntemi kullaniyor 

mu? 
 
Eger degilse, kullanilan yöntem:  
( ) Direkt Alma               ( ) Elle kompozit             ( ) Otomatik kompozit  

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

7. Örnek alma prosedürleri asagidakiler için yeterli mi? 
a. Karisim sirasinda örnekler sogutuluyor 
b. Dogru saklama teknikleri kullaniyor. 
c. Saklama kabi ve analiz öncesi numune muhafaza zamanlari 40 

CFR 136.3'e uyuyor. 
d. Örnekler gereken zaman diliminde analiz ediliyor. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Tesis, iznin gerektirdiginden daha sik olarak izleme ve analiz yapiyor 
mu? Eger böyleyse, izin sahibinin kendi kendini izleme raporunda verilen 
sonuçlar. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Örnekler klor içeriyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Örnek analizi için sözlesmeli laboratuar kullaniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

11. Kamuya ait aritma isletmeleri aritma öncesi programinda endüstriyel 
kullanicilardan numuneler aliyor mu? 

 
 
 

B. NUMUNE ALMA DENETIM PROSEDÜRLERI VE GÖZLEMLER 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Direkt numune aliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Kompozit numune aliniyor mu? 

    Kompozit Sikligi:                    Muhafazasi: 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. …………….    kompostlasma sirasinda numune sogutuluyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Akisa orantili numune aliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Tesis numune alma cihazindan numune aliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Hacim ve desarjin niteligini temsil eden numune aliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Numune izin sahibi ile paylasiliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Emanet zinciri prosedürleri uygulaniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Numuneler izne göre aliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

10. Dökülme yerinde asiri köpük, yag, yüzen katilar gözlemleniyor mu?  
 
 
 

C. OTOMATIK NUMUNE ALMA PROSEDÜRLERI VE GÖZLEMLERI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  1. Numune alma tüpü iyi karismis ve temsili yerde (0,4 ila 0,6 
derinliginde) midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  2. Bagimsiz parçalarin hacmi kontrol ediliyor mu ve en az 100 ml. mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Dogru numune tüpü (organikler için teflon, digerleri için tygon) ve tüp 

ID'de en az 0,25 inç mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kompozit numune kabi (organikler için cam, digerleri için plastik) uygun 

mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Dokümantasyonda belirtilen uygun sogutma (4° veya buz) yapiliyor 

mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

6. Örnegin tüpe konulmasinda uygun atik su hizi (en az 2 fps) kullaniliyor 
mu?  
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Saha Ziyareti Kontrol Listesi 
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SAHA ZIYARETI: Denetçi için kontrol listesi 

 
Nasil bir denetim yapilacagina karar verdiniz mi (entegre mi tek ortam mi)? 

♦ Entegre bir denetim yapilacaktir  
♦ Tek bir ortam denetimi (hava, su, kati atiklar vs.) yapilacaktir 
♦ Belirli hedef denetimi (kazan bölümü, firinlar, ölçüm ekipmani vb.) yapilacaktir 
♦ IPPC veya Seveso Direktifi denetimi yapilacaktir 

 
Tek bir ortam denetimi durumunda, asagidakilerden hangi ortami inceleyeceksiniz? 

♦ Su 
♦ Toprak 
♦ Hava 
♦ Atik 
♦ Gürültü 
♦ Tehlikeli atik 
♦ Radyasyon 

 
Asagidaki durumlardan hangileri denetiminize dahil olacaktir? 

♦ Çevresel ortam  
♦ Tesis, süreçler ve emisyonlar 
♦ Çevre ekipmanlari 
♦ Idare ve kayit defterleri 
♦ IPPC ve Seveso Direktifi konulari 

 
Ziyaret planlanmis uygunluk kontrol sisteminin bir parçasi mi? 
0 Eger öyleyse, ayni zamanda ziyaretin uygunluk kontrolü, tesvik, anlama ve incelemeyi kapsadigindan emin 
olunuz. 
 
Ziyaret rutin bir saha denetimi mi? 
0 Eger öyleyse, sunlari yaptiginizdan emin olunuz. 

♦ Gideceginiz yerdeki sorumluyu haberdar etmek 
♦ Denetimin amaci ve prosedürünü açiklamak 

 
Tesis lisansinin gerçek duruma uydugunu kontrol ettiniz mi? 
0 Eger öyleyse, asagidakileri kontrol ediniz 

♦ Lisansta çevresel hükümleri mevcut mu? 
♦ Hükümler iyi sekilde saglaniyor mu? 
♦ Hükümler uygun bir sekilde kullaniliyor mu? 
♦ Personel lisansa dahil edilen talimatlari takip ediyor mu? 
♦ Kayit defterleri ve idari kayitlar (lisansta belirtilenler) güncel mi? 
♦ Lisans hükümlerine uyuluyor mu? 
♦ Gereken periyodik testler yapildi mi? ve bunlarin sonuçlari 

………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………….  dir. 

 
Numune aliyor musunuz ve ölçümler yapiyor musunuz?  
0 Eger öyleyse, asagidaki numunelerden hangileri alindi? 

♦ Desarj atik su 
♦ Toprak 
♦ Hava 
♦ Atik malzemeler 
♦ Diger ortam / maddeler 
♦ Emisyonlar 
♦ Gürültü 
♦ Radyasyon 

 
Aninda müdahale için mevcut olan seçeneklerden haberdar misiniz? 
0 Eger öyleyse, asagidaki seçeneklerden hangileri kullanildi 

♦ Sürecin (veya belli kisimlarinin) kapatilmasi 
♦ Sürecin  (veya belli kisimlarinin) veya belirli ekipmanin mühürlenmesi 
♦ Diger 
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SAHA ZIYARETI: Denetçi için kontrol listesi (devam) 

 
Tesisin bir Çevre Yönetim Sistemi var mi? 
0 Eger öyleyse, asagidakileri kontrol ediniz 

♦ Denetim, lisansta yazilan çevre esaslarina göre mi yapiliyor? 
♦ Tesisin çevre performansi dis tetkikler vasitasi ile  mi degerlendiriliyor? 
♦ Idari uygunluk kontrolü disinda fiziki bir denetim yapiliyor mu? 

 
Operatörün kendi kendini kontrol edici programa uymakta oldugundan emin oldunuz mu? 
0 evet 
 
Ilgili diger yetkililerle isbirligi sagladiniz mi? 
0 Eger öyleyse, asagidaki hangi sorumlularla: 

♦ ……………………… 
♦ ……………………… 

 
Denetim bir kirlilik vakasina tepki olarak mi yapiliyor? 
0 Eger öyleyse, asagidakilerden emin olunuz 

♦ Ziyaretin acil hizmetler ile isbirligi içinde olmasindan 
♦ Tesis sorumlu kisisinin mevcudiyetinden 
♦ Ziyaretin amacinin izah edildiginden 
♦ Olaya sebebiyet vermesi muhtemel sahadaki islemlerin ve potansiyel sorunlarin kesin detaylarini 

tespit etmek üzere, sahadaki irtibat sorumlusunun ve sahadaki diger operatörlerin / personelin 
sorgulanmasindan 

♦ Yaninizda bir meslektasinizin bulunmasindan (ciddi bir olay durumunda). 
Bunun, teyit edici yasal kanitlar (gerekirse) toplamak  ve ayni zamanda bir kisiyi sorgulama 
açisindan yapilmasindan. 

♦ Süreç sahasinin bütün ilgili alanlarinin denetlendiginden. Denetçinin saha güvenlik gerekliligini 
takip etmesi gerektigi haller disinda böyle yapilmasi lazimdir. 

♦ Irtibattan sorumlu kisinin denetim sirasinda denetçiye refakat etmesine izin verildiginden (bazi 
büyük süreç sahalarinda vs. denetçi yaninda saha refakatçisi olmadan sahaya girmemelidir). 

♦ Bosaltimlardan kanit olarak kullanilmak üzere uygun numunelerin vs. alindigindan (gerekirse 
yasal kanit teskil etmek üzere yasal prosedürlere göre). 

♦ Irtibattan sorumlu kisi tarafindan bütün açiklamalarin yazildigindan. 
♦ Bilgi veya kanit teskil etmek üzere uygun olacak fotograflarin veya video kayitlarinin 

yapildigindan. 
♦ Devam eden bir olayi durdurmak, olayin tekrar etmesini önlemek veya ortaya çikan hasari 

düzeltmek için gerekli eylemle ilgili saha operatörüne (eger uygunsa) bilgi verilmesi ve 
tavsiyelerde bulunuldugundan (bazi durumlarda, bir olayi durdurmak ve/veya daha fazla kirliligi 
önlemek üzere, denetçi belirli eylemlerin yapilmasini siddetle tavsiye edebilir veya bu konuda 
israr edebilir). 

♦ Sahadan ayrilmadan önce saha irtibati/yönetiminin kendileri  tarafindan alinmasi gereken ilave 
eylemlerin ve baska eylemlerin farkinda olmalarinin saglandigindan. 

 
Geçici kanaatlerinize hangi bilgiler dahildir? 

♦ Tesisteki yeni gelismeler 
♦ Atamalar 
♦ Zaman tablolari 

 
Asagida listesi verilen konulardan hangileri saha ziyareti tamamlandiginda mevcut olmalidir? 

♦ Olumlu gözlemler / gelismeler listesinin yani sira ihlaller ve uygunsuzluk maddeleri listesini 
içeren bir denetim sonuçlari özeti. 

♦ Durumu iyilestirmek için zaman sinirlamalari dahil, gereken eylem ve tedbirlerin özeti. (Tesisin, 
çevresel tavrinin yasal sonuçlari ve muhtemel takip islemleri hakkinda bilgi sahibi olmasi çok 
önemlidir). 

♦ Bir takip denetiminde, tekrar eden uygunsuzluklarin yol açacagi sonuçlari içeren bir liste 
(örnegin, öngörülen para cezalari). (Tesisin, çevresel tavrinin yasal sonuçlari ve muhtemel takip 
islemleri hakkinda bilgi sahibi olmasi çok önemlidir). 

♦ Daha temiz teknolojiler / atiklari en aza indiren teknikler / önleyici eylemler ve / veya kendi 
kendini izleme ve benzeri konularin uygulanmasina im kan vermek üzere ek bilgi saglanabilir mi? 

♦ Resmi denetim raporu. (Rapor, lisanstaki bir yönetmeligin karsilanip karsilanmadigi ile ilgili 
olarak belirli noktalar ele alinabildigi gibi, bütün basamaklari içeren tam bir rapor da olabilir).  
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Kayitlarin Analizi Kontrol Listesi 
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TEYIT ETME, KAYIT SAKLAMA VE RAPORLAMA DEGERLENDIRME KONTROL LISTESI 

 
 

A. IZININ TEYIDI 
 

Yazisma adresi: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Tesisin Kisa bir Tanimi: 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Denetim gözlemleri izindeki bilgiyi teyit ediyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Izinin güncel kopyasi, mahallinde mevcut mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Izin sahibinin isim ve yazisma adresi dogru mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Tesis izinde tarif edildigi gibi mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Yeni, farkli veya artan desarjlar hakkinda EPA/Devlete bildirim 

yapildi mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Tesis, gerektigi hallerde önemli hacim kayitlarini dogru olarak 

tutuyor mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Desarj noktalarinin sayisi ve yerleri izinde belirtildigi gibi mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Kayitlar alici sularin isim ve yerlerini dogru olarak tanimliyor mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 9.  Bütün desarjlar izin alm is midir? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

10. Tesis, fabrikayi insa etmek için Federal Yapi Bagis Fonu 
kullanmistir midir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-1 
 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 135 

 
TEYIT ETME, KAYIT SAKLAMA VE RAPORLAMA DEGERLENDIRME KONTROL LISTESI 

(Devam) 
 
 

B. KAYIT SAKLAMA VE RAPORLAMA DEGERLENDIRMESI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Kayit ve raporlari izinin gerektirdigi sekilde mi tutuluyor? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Bütün gereken bilgi mevcut, tamam ve güncel mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Bilgi 3 yil boyunca saklaniyor (veya kanalizasyon aritma çamuru için 5 

yil) mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Eger tesis, izinin gerektirdiginden daha sik kontrollerde (onaylanmis 

yöntemlerle) bulunuyorsa, bu sonuçlar rapor ediliyor mu? 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

5. Analitik sonuçlar, DMR'lerde rapor edilen verilerle uygun mudur? 
a. Veri kistas sayfalarindan DMR'lere dogru olarak hareket ediyor 

mu? 
b. Hesaplamalar dogru olarak yapilmistir midir (yükleme, ortalamalar, 

vs. dahil)? 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

6. Numune alma ve analiz verisi yeterlidir ve asagidakileri içerir: 
a. Numune almanin tarih, saat ve yeri 
b. Numune alan kisinin adi 
c. Analitik yöntemler ve teknikler 
d. Analiz ve kalibrasyonun sonuçlari 
e. Analizin tarihi 
f. Analizi yapan kisinin adi 
g. Numune alma istasyonlarinda anlik akis  

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

7. Izleme kayitlari yeterlidir ve asagidakileri içerir: 
a. Izin tarafindan gerektirdigi sekilde akis, pH, çözünmüs oksijen vs.  
b. Izleme tablolari 3 yil boyunca saklaniyor (veya kanalizasyon 

aritma çamuru için 5 yil). 
c. Debimetre kalibrasyon kayitlari tutuluyor. 
d. Yer verisi (her dökülen yerin enlem ve boylami) 

Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Laboratuar ekipmani kalibrasyon ve bakim kayitlari yeterlidir..  
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

9.  Fabrikanin kayitlari* yeterlidir ve sunlari içerir: 
a. Isletme ve Bakim El kitabi 
b. "Yapildigi sekliyle" mühendislik çizimleri 
c. Ekipman bakim ve onarimlarinin program ve tarihleri 
d. Ekipman tedarik el kitabi 
e. Ekipman veri kartlari. 

* Sadece Federal Yapi Bagis fonlari ile insa edilen tesisler için 
gerekmektedir.  

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

10. Aritma öncesi kayitlari yeterlidir ve endüstriyel atiga katkida 
bulunanlarin envanterini içerir, bunlara asagidakiler dahildir: 

a. Izleme Verisi 
b. Denetim raporlari 
c. Uygunluk durumu kayitlari 
d. Yaptirim faaliyetleri  

 
 

C. UYGUNLUK TAKVIMININ GÖZDEN GEÇIRILMESI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Izin sahibi uygunluk programini yerine getiriyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Izin sahibi insaata baslamak için gerekli onaylari almistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Finansman düzenlemeleri tamamlanmistir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Mühendislik hizmetleri için sözlesmeler icra edilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5.Tasarim planlari ve sartnameleri tamamlanmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Insaat baslamistir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Insaat programa göre devam etmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Ekipman alimi programa göredir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Tesis insaati tamamlanmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Çalistirma baslamistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Izin sahibi süre uzatmasi talebinde bulunmustur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

12. Izin sahibi uygunluk programini yerine getirmistir. 
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TEYIT ETME, KAYIT SAKLAMA VE RAPORLAMA DEGERLENDIRME KONTROL LISTESI 

(Devam) 
 

D. KAMUYA AIT ARITMA ISLETMELERI ARITMA ÖNCESI GEREKLERININ GÖZDEN 
GEÇIRILMESI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil TESIS ARITMA ÖNCESI GEREKLILIKLERE TABIDIR 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

1. Kamuya ait aritma isletmeleri aritma öncesi programinin durumu 
a. EPA, kamuya ait aritma isletmelerinin aritma öncesi programini 

onaylamistir (eger böyle degilse, onay islemi sürüyor mu?) 
b. Kamuya ait aritma isletmeleri aritma öncesi programi, uygunluk 

tablosu ile uygunluk içindedir. (Eger degilse, niye olmadigini not 
ediniz, Ne gerekmektedir, ve bunu düzeltmek için kamuya ait 
aritma isletmelerinin tedbirleri nelerdir.) 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. Kategorik Aritma Öncesi Standartlarina Uygunluk Durumu. 
a. Aritma öncesi standartlara tabi kamuya ait aritma isletmeleri 

endüstriyel kullanicilar, Federal veya Devlet sayisi ne kadardir? 
b. Bu endüstriler uygulanabilecek standartlara uymalarini 

gerektiren sorumluluklarinin farkinda midirlar? 
c. Tesis bu endüstriler için gereken minimum izleme raporlarini 

(403.12) sundu mu? 
i. Uygunluk içinde olmayan endüstri kategorisi uygunluk 

programlarini sundular mi? 
ii. Uygunluk Programinda olan endüstri kategorilerinden kaç tanesi 

programdaki son tarihlerine sadik kaliyorlar?   
d. Eger uygunluk son tarihi geçtiyse, bütün endüstriler 90 günlük 

uygunluk raporlarini sundular mi? 
e. Bütün endüstri kategorileri gerekli olan alti aylik raporlarini 

sunuyorlar mi? 
f. Bütün yeni endüstriyel bosaltimlar, yeni kaynak aritma öncesi 

standartlarla uyumlu mudur? 
g. Kamuya ait aritma isletmeleri yillik aritma öncesi rapor sunmus 

mudur? 
h. Kamuya ait aritma isletmeleri, uygunluk göstermeyen 

endüstriyel kullanicilara yaptirim eylemi uygulamis midir? 
i. Kamuya ait aritma isletmeleri endüstrinin denetimlerini yürütüyor 

mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Yasaklanmis Sinirlara (403.5) ve Yerel Sinirlara tabi endüstriyel 
kullanicilar, uygunlukta EPA'dan daha mi sikilar? (eger degilse, nedenini 
açiklayiniz, sinirlamalarin revizyonuna görülen ihtiyaç dahil olmak üzere) 
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EK 10 
 
 
 
 
 

Laboratuar Kalite Güvencesi 
Kontrol Listesi 
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LABORATUAR KALITE GÜVENCESI KONTROL LISTESI 

 
A. GENEL 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil  1. Yazili bir laboratuar Kalite Güvencesi El Kitabi mevcuttur. 

 
 
 
 

B. NUMUNE MUAMELE PROSEDÜRÜ 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Laboratuarin numunelerden sorumlu ve yedek sorumlu kisisi vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Laboratuara erisim sadece yetkili kisilerle sinirlanmistir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Laboratuar içindeki numune güvenlik alani kuru, temiz ve tecrit 

edilmistir; yeterli sogutmali yere sahiptir; ve emniyetli bir sekilde 
kilitlenebilir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Sorumlu kisi gelen bütün numuneleri alir ve kaydeder.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Olusturulmus tüm sorumluluk zinciri prosedürlerini takip eder. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Dogru saklama, kabin tipi ve durma zamanlari kontrolleri sorumlu veya 

analistler tarafindan yapilir ve tam olarak belgelenir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Numuneler sorumlu tarafindan dogru bir sekilde depolanir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Numuneler analistlere sadece sorumlu tarafindan dagitilir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 9.  Numunelerin transferi tam olarak belgelenir. 
 10. Numunelerin muameleleri için dogru ve güncel olarak itinali bir sekilde 

sorumlu kayitlari tutulur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

11. Test numunelerinin bertarafi ve test standartlari için belgeleme ve 
prosedürler. 

 
 
 
 

C. LABORATUAR PROSEDÜRLERI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Kullanilan EPA onayli, yazili analitik test yapma prosedürlerine ve 
protokollerine laboratuar personeli kolayca erisebilir.  

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Eger degisik analitik prosedürler kullaniliyorsa uygun yazili onay 
alinacaktir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Cihazlarin ve ekipmanin uygun kalibrasyonlari ve bakimlari. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kullanilan Kalite Güvencesi prosedürleri.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. QC (kalite kontrol) prosedürleri yeterli. 
 6. Es numunelerin analizi zamanin % …   oranindadir.  
 7. Spike gösteren numuneler zamaninda %...  oraninda kullanilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Toplam Atik Su Zehirliligi (WET) testi izin tarafindan gerekmektedir ve 

laboratuar tarafindan yürütülmektedir. Kültürleme prosedürleri, test edilen 
her organizma için yeterli derecede belgelenmektedir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 9.  Toplam Atik Su Zehirliligi test yapma protokolleri açikça izah edilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

10. Kullanilan ticari laboratuarin: 
Ismi      __________________________ 
Adresi   __________________________ 
Irtibat    __________________________ 
Telefon __________________________ 
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LABORATUAR KALITE GÜVENCESI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
D. LABORATUAR TESISI VE EKIPMANI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Belirli analizler için uygun kalitede laboratuar saf suyu vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Yeterli tezgah, cihaz, depolama ve kayit tutma alani mevcuttur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Kontaminasyonu önlemeye yardimci olacak temiz ve düzenli bir 

çalisma alani vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kuru, kontamine olmamis basinçli hava mevcuttur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Çeker ocaklar yeterince havalandirilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Laboratuar yeterince isiklandirilmis ve havalandirilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Yeterli elektrik kaynagi vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Cihazlar/ekipman iyi durumdadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Gerektigi zaman uygun güvenlik ekipmanini (laboratuar önlükleri, 

eldivenler, emniyet gözlükleri, koruma gözlükleri ve çeker ocak) 
kullaniniz. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Mevcut cihazlarin günlük kullanimlari için yazili gereklilikler. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Günlük kontrol prosedürleri uygulamak için standartlar ve uygun 

blankler mevcuttur. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 12. Standartlarin kaynaklari belgelendirilmistir ve mümkün olan yerlerde 

ulusal standartlara ulasilabilir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 13. Her analiz setinin kayitlari, kalibrasyon, kalite kontrol ve analiz edilen 

numuneler dahil (örnegin, analiz sirasindaki kayitlar veya cihaz çalisma 
sirasindaki kayitlar) mevcuttur. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 14. Cihazlar için yazili sorun giderme prosedürleri vardir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 15. Gerekli olan bakim için program vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 16. Uygun hacimli cam aletler kullanilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 17. Cam aletler dogru bir sekilde temizlenmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 18. Standart kitler düzgün bir sekilde ve çözücüleri son kullanim tarihleri 

kaplarin üzerinde açikça görülecek sekilde saklanmaktadir.   
Evet    Hayir   Mevcut degil 19. Çalisma standartlari sikça kontrol edilmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 20. Tavsiye olunan raf ömrü bittikten sonra, standartlar 

kullanilmamaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 21. Arka plandaki kitler ve çözücüler her türlü numune serisi ile 

kullanilabilirler. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 22. Temizleme, tehlikeye yanit yöntemleri, kitler ve çözücülerin düzeltme 

yöntemlerinin uygulamalari konusunda yazili prosedürler vardir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

23. 100-200 psi'de gaz silindirleri degistirilmektedir. 
 
 
 
 

E. LABORATUARIN KESINLIK, DOGRULUK VE KONTROL PROSEDÜRLERI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Her bir tip kontrol ve kaydedilen bilgi için çoklu kopyalar (blenkler, es 
olanlar, spikeler ve bölünmeler) analiz edilmektedir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Günlük olarak geçerli, süpheli veya geçersiz verinin üretildigini 
saptamak için tasarlanmis çizimli kesinlik ve dogruluk kontrol yöntemleri 
kullanilmaktadir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Geçerli verinin üretildiginden emin olmak için gerçek numunelerin 
arasina kontrol numuneleri konulmaktadir. 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

4. Analizin kesinligi ve dogrulugu yeterlidir. 
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LABORATUAR KALITE GÜVENCESI KONTROL LISTESI (Devam) 

 
F. VERININ ISLENMESI VE RAPORLAMA 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Yuvarlama kurallarini esit sekilde uygulanmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Her analiz için virgülden sonraki ondaliklar saptanmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Çapraz kontrol hesaplamasi ile saglama yapilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. En son sonuçlari hesaplamak için dogru formüller kullanilmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Kalite kontrol için grafik yaklasim ve istatistiki hesaplar kontrol 

edilmekte ve raporlar mevcuttur ve takip edilmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Tam veri dokümantasyonu ile devamli kayitlari saglamak ve veri 

islemeyi kolaylastirmak için rapor formlari gelistirilmistir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Veri dogru form ve birimlerde bildiriliyor. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Laboratuar kayitlari yetkili makama 3 yil boyunca istek üzerine hemen 

sunulabilmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Laboratuar defterleri veya basili veri formlari, iyi dokümantasyon 

saglamak için sabit olarak ciltlenmektedir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Bilgisayar verisi çift kopya ile yedeklenmektedir (örnegin, elektronik ve 

yazili çikti). 
Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Bilginin zamaninda alinmasini saglayan ve rapor kopyalarini 

yönlendiren verimli dosyalama sistemi vardir.  
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

12. Veri kayitlari, laboratuar(lar) tarafindan bildirilen bütün sonuçlarin, 
orijinal ve islemden geçmemis sonuçlardan (ham veri), EPA ve yetkili 
makama gönderilen en son sonuçlara kadar tekrar hesaplanmasina 
müsaade etmektedir. 

 
 
 
 

G. LABORATUAR PERSONELI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Gerekli olan analizi yapabilmek için yeterli analist bulunmaktadir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Analistler, kullanilan EPA prosedürleri için gerekli olan referanslara 

sahiptir. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Analistler resmi ve gayri resmi egitim veya belgelendirme programlari 
ile uygulanan prosedürler hakkinda egitilmislerdir. 
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EK 11 
 
 
 
 

Denetim Raporu Kontrol Listesi 
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Denetim Raporu Kontrol Listesi 

 
 
DENETIM RAPORU: Denetçi için kontrol listesi 
 
Asagida verilen genel bilgi denetim raporuna dahil edildi mi? 

♦ Tesisin ismi ve bulundugu yer 
♦ Tesis içindeki sorumlu kisi / irtibat noktasi 
♦ Yerinde yapilan ziyaretin tarihi 
♦ Ziyaretin sayisi 
♦ Daha önceki denetimlerin tarihleri 
♦ Dahili kayit numarasi (lisans numarasi) 
♦ Yerinde ziyaretten mesul denetçi organ 
♦ Denetçi yetkililerin isimleri 
♦ Denetim nedeni 

 
 
Denetim raporu derlenirken, asagidaki kilavuz ilkeler rapora uygulandi mi? 

♦ Denetim raporu kolay okunabiliyor ve tutarli bir sekilde yazilmis 
♦ Rapor, denetim yapilan tesisten nelerin beklendigini çok açik olarak okuyucuya belirtiyor 
♦ Denetim raporu, denetçi organ tarafindan ne tür yaptirimlarin uygulanacagini çok açik olarak 

ortaya koyuyor 
♦ Denetim raporu tesise açiktir 
♦ Rapor diger model raporlara uygun olarak yazilmistir 
♦ Rapor, denetçi organi bünyesinde dogru olarak kayda geçmistir (tercihen EDP (Elektronik Veri 

Islemi) araciligi ile) 
 
 
Denetim raporu derlenirken, asagida belirtilen bilgiler rapora dahil edildi mi? 

♦ Israrla tekrar eden yeni uygunsuzluk vakalarinin, tesis tarafindan daha önce ödenmis cezalarin, 
tesisin çevre yönetmeliklerine karsi tavrinin (proaktif, aktif, reaktif, savunmaci), tarihi çerçevede 
gözden geçirilmesi.  

♦ Saha ziyaret sirasinda denetlenen konularin bir tanimi 
♦ Idari denetim tarafindan kullanilan dokümantasyon 
♦ Tesis personeli ile yapilan görüsmelerin tutanaklari 
♦ Geçmisteki uygunsuzluk sorunlarinin kapsamli tanimi 
♦ Diger denetim gözlemleri 
♦ Analiz edilen numunelerin sonuçlari 
♦ Yerel/bölgesel mercilerin daha önceki yaptirim eylemlerinin tarifi  
♦ Daha önceki ihlallerde çevre yönetmeliklerine uygunlugun elde edilmesi konusundaki zaman 

sinirlamalari. 
♦ Yaptirimlari uygulama kararlari (gerekirse) ve alinan önlemlerin tanimi (para cezasi, tesisin 

kapatilmasi, vs.) 
♦ Takip denetimleri 
♦ Anlasmazliklar içermeyen kalemlerde yapilacak düzeltmeler 
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EK 12 
 
 
 
 

Ingiltere Denetim Raporu  
Kontrol Listesi 
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Çevre Mevzuatinin Uygulanmasi ve Yaptirimi için AB Agi  
Çevre Denetim için IMPEL Referans kitabi 
 
1. Rehber Notlar 
 
1.1 Denetim sikligi 
 
Denetimler hangi siklikta gerçeklestirilmelidir? 
 
Entegre Kirlilik Kontrolü islemleri için denetimler tercihen yilda en az 4 kere yapilmalidir. 
 
1.2 Ne zaman siklik arti rilmalidir? 

 
Asagidakilerin sonucu olarak: 

- Sürecin kirletme potansiyeli 
- Sürecin çalisma performansinda bozulma 
- Kamu sikayetlerinin veya kamu endiselerinin sikligi 
 

1.3 Siklik ne zaman azaltilmalidir? 
 
Denetim sikligini azaltmak ile ilgili herhangi bir karar dikkatlice düsünülmeli ve asagida belirtilenlere 
dayandirilmalidir: 

- Yetki verilmis sürecin kirletme potansiyelinin çok az olmasi 
- sürecin çalisma performansinin yüksek standartlarda olmasi 

 
1.4 Tavsiye edilen islem her zaman incelenmemeli midir? 
 
Hayir. Tavsiye edilen islemler, her yil kamuya güvence vermek için incelenmelidir ve yetkilendirme kosullari 
altinda yürütülmekte olan islemden dolayi meydana gelen herhangi bir önemli çevresel etkisi olmadigi 
kamuya bildirilmelidir. Süreç, prosedürler ve personel hakkinda sahada bilgi saglayan denetçilerin disinda, 
tesis sahibi bir kismini geri talep edebileceginden emin oldugu yillik bir katki ücreti ödemektedir. 

 
1.5 Tavsiye edilmeyen bir islem incelenecek midir? 
 
Önerilmemis bir islemin operasyonu, tavsiye edilen bir islemin operasyonunu etkiliyorsa veya eger potansiyel 
bir çevresel sorun mevcut ise denetim yapilmalidir. Bir denetimin hakli gösterilme sebebi, Entegre Kirlilik 
Kontrolü-olmayan Yönetmeligin altinda önerilmemis islemin yönetmeligi olabilir, örnegin Yasa Format Z. 

 
1.6 Rutin denetimleri yürütmek için kim yetkilendirilmistir? 
 

a. Devlet Bakani tarafindan Çevre Yasasi Y’nin X Bölümü kosullari uyarinca, atanmis kisiler; 
b. Su idaresi tarafindan Çevre Yasasi Y’nin X Bölümü kosullari uyarinca atananlar; 
c. Devlet Bakani tarafindan Z yasasinin X bölümü altinda yetkilendirilen kisiler. 

 
2. Önceden Yapilan Belirlemeler 
 
2.1 Denetimin tarihi önceden belirlenmeli mi? 
 
Önceden belirlenmis ve belirlenmemis ziyaretlerin her ikisinin de avantajlari mevcuttur. Daha önceden 
belirleme, operatöre ve düzenleyiciye, resmi olmayan sekilde denetimin kapsamini ve diger hususlari 
tartismak için imkan verir. Önceden belirlenmemis bir ziyaretin avantaji ise sürecin çalismasinin yalin bir 
halde görülebilmesidir. 
 
2.2 Denetim kim ile belirlenmelidir? 
 
Bir yetkilendirme belgesinin idari kosullari altinda, operatörün uygun bir kisiyi atamasi gerekmektedir, bu 
sahisin sorumlulugu, izindeki limit ve kosullara tesisin uymasini saglamaktir. Bu sahis asagidakileri 
gerçeklestirecek pozisyonda olmalidir: 

-   Uygun personel, tartismalar veya denetimler için hazir ve mevcut olacak sekilde denetimi 
organize edecektir; 

- Bütün alakali kayitlari, prosedürleri vb. mevcut olmalari için ayarlayacaktir; 
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Çevre Mevzuatinin Uygulanmasi ve Yaptirimi için AB Agi  
Çevre Denetim için IMPEL Referans kitabi 
 
 

- Denetimden ortaya çikan durumlarin tamamlanmasi için bir temas noktasi olacaktir. 
- Denetlenen süreçle birlikte önerilen ve önerilmeyen süreçlerin etkilesimlerini tartisacaktir. 
- Herhangi bir iyilestirme planinin tamamlanmasi için gösterilen ilerleme üzerine güncellestirme 

yapilmasini, önerilmis süreçlere yapilabilecek olasi degisiklikleri tartisacaktir. 
 
2.3 Denetimler, operatör tarafindan atanan kisiye haber vermeden veya danismadan mi yapilmalidir? 
 
Atanan kisi, kisisel nedenlerden dolayi uygun olmayabilir ve bu durumda atanan kisinin yerine bakan kisi ile 
temasa geçilmesi gerekmektedir. Tesis sahibinden, atanan kisiye vekil olan herkesin ismini vermesi 
istenebilir. 
 
3. Denetçi Tarafinda Önceden Planlama 
 
3.1 Denetçi denetim için sahaya varmadan önce ne yapmali veya neden haberdar olmalidir? 
 
Denetçi neyi denetlemek istedigi hakkinda net bir fikre sahip olmalidir, örnegin prosedürler, operasyon, 
izleme ekipmani, gelecekteki gelismeler vb. 
 
Toplantiyi ayarlarken denetçi tesisin atadigi kisiyi denetimin kapsami hakkinda haberdar etmeyi dikkate 
almalidir. 
 
Denetçinin asagidaki hususlarda bilgisi olmasi lazimdir: 

- Önerilmis islem  
- Izin kosullari 
- Izin kosullarina karsi performans  
- Kamu kaynaklarindan ve diger düzenleyicilerden yakin zamanda alinan s ikayetler (bu diger 

önerilmis veya önerilmemis islemlere de uygulanabilir) 
- Iyilestirme planlarina göre gösterilen ilerleme 
- Degistirme ihbarlarinin gerekliliklerine karsi ilerleme 
- Sürecin gelecekteki operasyonu üzerine tesis sahibi tarafindan saglanan bilgi 
- Önerilmis islemi etkileyecek sekilde mevcut veya yeni mevzuatta degisiklik 
- Sahada çevresel performans  

 
4. Denetim Gereklilikleri 
 
4.1 Denetçi denetime ne götürmelidir? 
 
Denetim gereklilikleri söyledir: 

1. Yetki belgesi 
2. Is kimligi 
3. Yazma malzemesi 
4. Emniyet ekipmani; çizmeler, gözlükler veya maskeler, kask, eldivenler, koruyucu ceket 
5. Izin ve ilgili muvafakat dokümanlari veya bunlarin parçalari 
6. Alakali semalar veya basvurudan alintilar 
7. Operatör tarafindan tedarik edilen izleme ve analitik sonuçlar 
8. Iyilestirme planlari üzerine ilerleme raporlari 
9. Yakin zamandaki anormal olaylar üzerine arastirma raporu 
10. Tesis sahibi ve yaptirim yetkili makami tarafindan izin kosullarindaki degisikliklerin 

detaylari 
11. Uygun numune alma ekipmani 
12. Islemin gelecekteki operasyonu için operatörün teklifleri 
13. Bir seçime bagli ekstralar: kamera, sabit veya video kamera 

 
NOT: Güvenlik Gereklilikleri 
 
Bu ekipmanin dogasi itibari ile, kullanimi için islemin operatöründen alinacak bir izinin gerekecegi neredeyse 
muhakkaktir. 
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Fotograf/video kanitinin görsel delil olarak elde edilebilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir, çünkü bu tür 
deliller yazili delillerden daha fazla etkiye sahiptir. 
 
5. Denetimden Önce Isletmeci Tarafindan Atanan Sahis ile Yapilan Toplanti 
 
5.1 Denetçi operatörün atadigi sahis ile denetimden önce bir toplanti yapmali midir? 
 
Evet. Denetim daha önceden belirlenmedigi takdirde. Bu ön-toplanti denetimin entegre bir parçasi olarak  

görülmelidir ve denetim tarihi üzerinde anlasmaya varildiginda ayarlanmalidir. 
 
Hayir. Denetim tarihi önceden belirlenmedi ise. 
 
5.2 Bu ön toplanti nerede yapilmalidir? 
 
Eger mümkün ise toplanti, önerilmis sürecin isletim alaninda gerçeklestirilir. Atanmis olan kisinin ofisi en tabi 
seçim olarak görünmektedir. 
 
5.3 Ön toplantida kimler hazir bulunmalidir? 
 
En azindan, denetçi ve atanan kisi. 
 
Denetçiye yaptirim merciinden bir is arkadasi eslik ediyor olabilir veya bu kisi ortak bir denetim 
yürütüldügünde danisilan merciden biri olabilir. 
 
Tesis, üretim veya teknik personelini sürecin denetim için önemli yönlerini tartismak üzere hazir bulunmasini 
isteyebilir. Bu tesvik edilmelidir. 

 
5.4 Ön toplantida neler tartisilmalidir? 
 
Tartismalarin kapsami genel veya detayli olabilir ve bu her iki tarafin da amaçlarina baglidir. 
 
Denetçi en azindan: 

v Denetimin amaçlarini tarif etmeli, örnegin, azaltma sistemlerinin uygun kayitlar ile birlikte 
denetlenmesi, izleme kayitlarinin denetlenmesi, operasyon alaninin denetlenmesi, vb. 

v Önerilmis süreci etkileyecek sekilde, mevcut mevzuatta yapilacak degisikliklerin veya yürürlüge 
girecek yeni mevzuatin müzakeresini yapmali. 

 
Denetçi asagida belirtilenleri tespit etmek isteyebilir: 

v Bir önceki ziyaretten ortaya çikan faaliyetlerdeki ilerleme 
v Son ziyaretten bu yana önerilmis süreçte operasyona ait davranis biçimi 
v Izin kosullarinda degisiklik gerektirecek ve gelecekte gerçeklestirilecek süreç veya tesis 

degisiklikleri 
v Iyilestirme plani gerekliliklerine göre ilerleme 
v Personel degisiklikleri 
v Diger saha faaliyetleri ve önerilmis süreç arasindaki etkilesim, örnegin atigin minimuma 

indirilmesindeki gelismeler, çevre izleme teknikleri, vs. 
v Anormal bir vakanin ortaya çikmasini önlemek için yapilan hareketler 
v Sermaye harcamalari teklifleri 

 
6. Önerilmis Sürecin Denetimi 
 
6.1 Denetçiye kim eslik etmelidir? 

 
En azindan tesisin atanmis olan kisisi. Bununla birlikte, önerilmis olan süreç ile ilgili çalisma veya mühendislik 
sistemlerinde atanmis olan sahsin detayli bilgiye sahip olmasi çok muhtemel degildir. Bu nedenle önerilmis 
olan süreci dogrudan yönetmekte olan kisinin görüsmelerde veya dogrudan denetimde bulunmasi akillicadir. 
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6.2 Denetçi denetimi kendi basina yürütmeli midir? 
 
Hayir (Saglik ve Güvenlik Yasasi X in X, Y, Z bölümleri). 

 
6.3 Ne denetlenmelidir? 
 
Denetçinin önerilmis isleme ait herhangi bir yönü denetleme yetkisi vardir. 

 
Tam kapsamli olmamasina ragmen asagidaki liste baslica denetim alanlarini göstermektedir. 

a. Çalistirilan tesis  
b. Azaltma sistemleri ve bagli kontrol ve alarm sistemleri 
c. Kontrol odasi 
d. Alarm kontrol kayit defteri 
e. Drenaj sistemleri 
f. Numune noktalari ve numune alma ekipmani, hem likit hem de gaz 
g. Depolama alanlari 
h. Analitik Laboratuar, test ve kalibrasyon prosedürleri 
i. Uygunluk izlenmesi sonuç kayit defteri 
j. Anormal vakalar kayit defteri 
k. Kamu sikayetleri kayit defteri 
l. Süreç çalismasi prosedürleri 

 
6.4 Denetçi, önerilen islem üzerinde çalisan amirler, operatörler, ticari kisiler ile konusmali midir? 

 
Evet. izin verilmis süreç ile ilgili olan tüm kisilerin kendi sorumluluklarinin bilincinde olmalari ve izin verilmis 
süreci gerçeklestirmek için egitimden geçmis olmalari iznin bir kosuludur. Bu iletisim, zengin bir bilgi kaynagi 
olabilir. 
 
6.5 Her denetim ziyaretinde önerilmis sürecin tamaminin denetimi yapilmali midir? 

 
Büyüklükten ve karmasikliktan dolayi, her ziyarette komple denetimi yürütmek mümkün olmayabilir. Her bir 
denetçinin kendine ait bir rutini olmasina ragmen her bir ziyaret planlanmamis bir denetim konusu ile 
sonuçlanabilir.  Izin verilmis sürecin her bir yönünün en az yilda bir kere incelenmesi için elden gelen çaba 
gösterilmelidir. 
 
6.6 Denetçi bir yaptirim ihbari veya yasaklama ihbari çikarabilir mi? 

 
Hayir. Denetçiler Kurulu X’de yaptirim veya yasaklama ihbarlari sadece Bas Denetçi veya onun yoklugunda 
Bas Denetçi Vekili tarafindan çikartilabilirler. Denetçi, denetim sirasinda isletmecinin yaptirim faaliyetlerinin 
denetim sonuçlarina göre belirleneceginden süphe duymamasini saglamalidir. 
 
6.7 Denetçinin ne gibi özel güçleri vardir? 
 
Giris ve denetim yetkisi: 

o Herhangi bir makul zamanda veya herhangi bir zamanda çevrenin ciddi olarak kirlenmesi için acil 
bir risk olmasi halinde giris gücü. 

o Eger denetçi görevlerini yerine getirirken ciddi engelleme ile karsilasacagina dair makul 
sebepleri varsa herhangi atanan kisilerin veya polisin kendisine eslik etmesi yetkisi 

o Giris yetkisinin kullanildigi herhangi bir amaç için yanina herhangi bir ekipmani veya malzemeyi 
alma yetkisi 

o Gerekli olan tetkik ve arastirmalari yapma yetkisi 
o Yukarida bahsedilen tetkik ve arastirma için tesislere, tesislerin bir kismina veya onlarin içindeki 

herhangi bir seye zarar vermeden tetkik ve arastirmanin yönetilmesi talimatini verme yetkisi 
o Yukarida belirtilen tetkik ve arastirmanin amaçlari için gereken fotograflarin,  ölçümlerin alinmasi 

ve kayitlarin yapilmasi yetkisi, 
o Tesislerde ve tesislerin çevresindeki, içindeki, üstündeki hava, su veya karada herhangi bir 

madde veya esyanin numunelerinin alinmasi yetkisi, 
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o Çevre kirliligine neden olabilecek olan veya buna neden olan herhangi bir esya veya maddenin 
sökülmesi veya test edilmesi – bu tür esya veya madde durumunda denetim amaçli olarak 
alinmasi ve tutulmasi, bunlarla degistirilmesini önlemek veya delil olarak kullanilmak üzere 
mevcudiyetini korumaya izin verme yetkisi 

o Bir denetçinin makul olarak alakali bilgi verebilecegini düsündügü kisilerin ifadelerini alma yetkisi 
o Iznin bir kosulu olarak tutulmasi gereken veya denetçinin denetim ve tetkikin amaçlari için 

görmesi gereken herhangi bir kayitin üretilmesi veya bunlardan alinti yapilmasi yetkisi 
o Denetlemekte oldugu tesiste kendisine refakat ve yardim etmesi için tesisin o bölümünden 

sorumlu bir kisinin saglamasini talep etme yetkisi  
o Acil tehlike nedeni teskil ettigine inandigi herhangi bir esya veya maddeyi alma ve zararsiz kilma 

yetkisi 
 
Herhangi bir makul zamanda asagida belirtilenleri gerçeklestirmek için giris yetkisi: 

v Kanun tarafindan yetki taninan görevleri yerine getirmek 
v Bu görevin nasil yerine getirilecegini belirlemek 
v Kanunun hükümlerine nasil uygunluk saglanacagini belirlemek 
v Denetimleri, ölçümleri, testleri yürütmek ve uygun görüldügü hallerde numuneler almak. 

 
Sulh hakimi veya bir serif tarafindan herhangi bir arazi veya tasita girilmesi için yetki belgesi asagidaki 
durumlarda düzenlenir: 

v Giris hakki oldugu ve bu hakkin reddedildigi veya bu reddin ifade edildigi durumlarda, 
v Herhangi bir arazi veya geminin bos olmasi halinde 
v Sahibinin geçici olarak olmadigi hallerde 
v Acil bir durumda 
v Idareye yapilan basvurunun tesise giris amacini bosa çikarmasi halinde,  
v Arazi veya gemiye girebilmek için makul sebep olmasi ve bu sebebe istinaden girisin gerekmesi.  
v Sulh hakimi veya serif giris yetkisi kullandigi durumlarda. 

 
Girmeye yetkisi olan kisi; 

v Gerekli oldugu takdirde yanina baskalarini da alabilir 
v Gerekli oldugu takdirde yanina ekipman alabilir 
v Sahibinin geçici olarak mevcut olmadigi veya arazinin veya tasita bos oldugu durumlarda bu 

alanlardan ayrilirken buralarin izinsiz giris yapanlara karsi emniyet altina alinmasini saglar. 
 
6.8 Bu yetkiler rutin bir denetimde kullanilabilir mi? 

Denetçi, tüm veya herhangi bir yetkisini her zaman kullanabilir. 
 
6.9 Denetçi atiksu akintisindan numune almak istedigi zaman takip edilecek prosedür ne olmalidir? 

Numune alma yetkisi Y yasasinin X bölümü tarafindan taninmistir. Eger bir denetçi numune almak 
isterse asagida belirtilen prosedürü takip etmelidirler: 
v Tesisin atanan kisisini veya yönetim temsilcisini numune alma nedeni hakkinda haberdar 

etmek (bu görüsme kaydedilmelidir). 
v Izni alinmis sürecin çalisma kosullarindan emin olmak ve kaydetmek. 
v Numune alinirken atanan kisi veya yönetimin temsilcisi ile birlikte bulunmak. 
v Yasal olarak 3’e bölünebilecek bir numune alinmasi: biri yaptirim merciine, biri tesis 

sahibinin temsilcisine ve bir tane de referans için. Bütün numuneler mühürlenmeli ve ilgili 
detaylarin yazildigi etiketlerle isaretlenmelidirler (denetçi ve operatörün temsilcisinin etiket 
üzerinde imzalarinin bulunmasina dikkat edilmelidir.) 

 
Referans numune, denetçi tarafindan saklanmalidir. 
 
Eger 1 numune almak mümkün degilse 3 numune alinmalidir. Bunlarin alinis zamanlari birbirine olabildigince 
yakin olmali, etiketlenmeli ve yukarida belirtildigi sekilde dagitilmalidir. 
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7. Sahada Denetim Sonrasi Gözden Geçirme 
 
 
7.1 Denetçi tesis sahibi tarafindan atanan kisiye denetim hakkinda geri bildiriminde bulunacak m idir? 
 
Evet. Bu, her iki tarafin da denetim bulgularini tartismalarina ve sonraki faaliyetler konusunda anlasmaya 
varmalarini mümkün kilar. Eger denetçiye atanan sahis ve izin verilmis süreçten sorumlu kimse eslik 
ediyorsa her iki kisi de denetim bulgularindan haberdar edilirler. Bazi hususlar denetim sirasinda görüsülmüs 
olabilir. 
 
7.2 Denetçi tarafindan hangi bilgi verilmelidir? 

Denetçi denetimin bazi yönlerini yansitma ihtiyaci duyacagindan geri bildirim bu ihtiyaci karsilayacak 
genel bir yöntem olabilir. Anlasmaya varilan faaliyetler ve gereklilikler teyit edilebilir ve anlasmazlik 
seslendirilebilir. 

 
7.3 Eger denetçi denetimin yönleri hakkinda endiseli ise, denetçinin sahadan ayrilmasindan önce bu kime 

rapor edilmelidir? 
Denetçi, önceden belirlenmis sürecin çalismasindan sorumlu müdür ile toplanti yapmayi dikkate 
almalidir. 

 
8. Denetim Raporu 
 
8.1 Bir denetim raporu hazirlanmali midir? 

Evet, ziyaretten sonra en kisa zamanda bir rapor hazirlanmalidir. 
 
8.2 Özel bir rapor formati mevcut mudur? Hangisi kullanilmalidir? 

Evet, kabul edilen rapor formatinin kopyalari bütün yaptirim mercilerine ve denetim birimi X’e gönderilir. 
 
8.3 Rapor kime gönderilmeli? 
        Raporlama protokolü kilavuz ilke notu 2 de detayli olarak verilmistir. 

 
8.4 Denetim raporu uygun kamu bilgi kayitlarina dosyalanmali midir? 

Bölüm X, yaptirim makami tarafindan tutulacak olan kaydin içine neler dahil olacagini detayli olarak 
vermektedir. Denetim raporu sicilde dosyalanmamalidir, fakat eger Bölüm X in gerekliliklerinden biri ise 
denetim bulgularinin bazi kisimlari dosyalanabilir: 

a. Yaptirim yetkili makami tarafindan çikarilan yaptirim veya yasaklama ihbarinin bütün 
detaylari. 

b. Yasaklama ihbarini geri çekmek için yetkililer tarafindan verilen ihbarin bütün detaylari 
c. Yaptirim yetkili makami tarafindan çikarilan yaptirim veya yasaklama ihbarinin bütün 

detaylari. 
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Takip Denetimi Kontrol Listesi  

 
TAKIP DENETIMI: Denetçi için kontrol listesi 
 
Saha ziyaretinden elde edilen numuneler akredite edilmis bir laboratuar tarafindan analiz edildi mi? 
0 evet 
 
Numunelerden gelen analitik sonuçlar degerlendirildi mi? 
0 evet 
 
Tesis tarafindan daha sonra verilen bilgi degerlendirildi mi? 
0 evet 
 
Diger denetim makamlari, denetim raporunun ve/veya bir ihbarin gönderilmesi ile durumdan haberdar 
edildi mi? 
0 evet 
 
 
Bir takip denetimi planlaniyor mu? 
0 evet 
 
 
Tesis durumdan haberdar edildi mi? 
0 Eger öyleyse, (çevre kurallarini takip eden tesisler için) tesis su sekilde bilgilendirildi: 
♦ Denetimin bulgularini, anlasmalari, zaman tablolarini ve/veya alinan kararlari listeleyen bir yazi ile  
♦ Yaziya eklenen bir denetim raporu ile 
 
 
0 Eger bu sekilde ise, (çevre kurallarini dikkate almayan tesisler için), Asagidakileri içeren bir Ihtar Yazisi ile 
tesis bilgilendirildi: 
♦ Ihlaller 
♦ Tesisin çevre durumunu iyilestirmesi ve yaptigi çevre hasarini telafi etmesi için almak zorunda oldugu 

tedbirler 
♦ Ne kadar bir süre tanindigi 
♦ Tekrarlanan uygunsuzluklar halinde alinacak cezai tedbirlerin açiklanmasi 
♦ Yaziya eklenen denetim raporu 
 
 
Diger icra makamlari ile isbirligi içinde takip denetimleri planlaniyor mu? 
0 evet 
 
 
Dosyalar güncellendi mi? 
0 evet 
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ENDÜSTRI IÇIN KIRLILIK ÖNLENMESI KONTROL LISTESI 

 
A. GENEL 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Kirliligin önlenmesi için tesisin yazili bir politikasi var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Halihazirda mevcut bir kirliligi önleme programi var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Programin basarisini temin etmek üzere, ilgili islere bakmak için atanmis 

belirli bir kisi var mi?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

Kirliligi önleme ile ilgili olarak yönetim/isçi girisimleri ve tesvik programlari 
var mi? 
Kirliligi önleme opsiyonlarini tanimlamak için yapilan kalite döngüleri 
(isçilerle amirler arasinda yapilan serbest forumlar) var mi? 
Kirliligi önleme seçenekleri üzerine çalisanlarin önerilerine firsat veriliyor 
mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil Tesis daha önce kirliligi önleme degerlendirme uygulamasi yapti mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

Tesis, atiklari veya kaynak tüketimini azaltmak için daha iyi maliyet 
muhasebesi ve maliyet dagitimi kullandi mi? 
Bütün süreç alanlari ve atik akislari için maliyet muhasebesi düzgün bir 
sekilde tutuluyor mu? 
Atik üreten islemler için kullanim maliyetleri (elektrik, su), aritma ve 
bertaraf giderleri ayrilmis mi? 

 
 
 
 
 

B. DEPOLAMA ALANLARI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Belirlenmis malzeme depolama alanlari var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Depolama alanlari temiz ve düzenli mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Kaplar, pas ve/veya sizintilari görsel olarak denetime müsaade edecek 

sekilde mi depolaniyor? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kaplar devrilme, delinme veya kirilma ihtimalini en aza indirecek 

sekilde mi istifleniyor?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Karismalari tehlikeli olan kimyasallarin ve farkli kimyasallarin birbirine 

karismasini önlemek için aralarinda yeterli mesafeler var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Depolama alanlarini korumadan sorumlu kisi var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Tesis yerlesimi, malzeme depolama alanlarindan geçen trafigi en aza 

indiriyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Depolanan mallar hasardan, kirlilige ve hava sartlarina maruz 

kalmaktan korunuyorlar mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Bütün depolama tanklari devamli olarak sizintilar için izleniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Sizintilari kontrol altinda tutmak ve bir dökülmenin yarattigi bulasmayi 

en aza indirmek için baraj veya havuz gibi çevrelemeler yapilmis mi?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 11. Yeralti depolama tanklari için sizinti tespit sistemleri kurulu mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 12. Uçucu Organik Bilesiklerin kontrolü için, yüzer tavanli tanklar 

kullaniliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 13. Sabit tavanli tanklarda, koruma vanalari kullaniliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

14. Tesis, buhar geri kazanma sistemleri kullaniyor mu? 
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ENDÜSTRI IÇIN KIRLILIGIN ÖNLENMESI KONTROL LISTESI (Devami) 

 
C. MALZEME ENVANTERI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Malzemenin depoda bozulmasini önlemek (ilk giren, ilk çikar ile son 

kullanma tarihinin geçmesi önlenerek) üzere tasarlanmis bir envanter 
kontrol sistemi var mi?  

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Kullanilmaz haldeki malzeme tedarikçiye iade ediliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Tesis, daha sonra kullanilmayan günü geçmis malzemeleri atma 

durumunda kalmamak için, seyrek kullanilan malzemeleri küçük kaplarda 
mi siparis ediyor?  

Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Tesis, sik ve büyük miktarda kullanilan malzemeleri büyük kaplarda 
ismarlayarak, temizlenmesi ve atilmasi gereken küçük kaplarda sayisini 
azaltmaya çalisiyor mu?  

 5. Tesis asagidakileri kullaniyor veya tutuyor mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil Tehlikeli kimyasallarin envanter listesi. 
Evet    Hayir   Mevcut degil Malzeme güvenlik formu dosyalari. 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Fabrikadaki bütün tehlikeli kimyasallar asagidaki sekilde etiket, fis veya 

isaretle tanimlaniyor mu:  
Evet    Hayir   Mevcut degil Tehlikeli maddenin/maddelerin kimligi 
Evet    Hayir   Mevcut degil Uygun tehlike uyarilari 
Evet    Hayir   Mevcut degil 7. Tesis her bir hammadde için ihtiyaçlarini tekrar gözden geçiriyor mu?* 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

8. Tesisin belirtilen özellikler disinda, mümkün olan yerlerde, malzeme 
kullanma yolu var mi?  

 
 

D. MALZEME ELDEN GEÇIRIMI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Tedarikçilerden kabul etmeden önce, hammaddeler kalite açisindan 
test ediliyor mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Tesis malzemelerini naklederken uygun prosedürleri takip ediyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Tarihi geçmis malzemeler, atilmadan önce etkinlik açisindan test 

ediliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Kabul edilmeden önce tambur, paket ve kaplar hasar için muayene 

ediliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Kaplar her kullanimdan sonra, düzgün bir sekilde kapatiliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Temizlenmeden veya atilmadan önce, kaplar tamamiyla bosaltiliyor 

mu?  
 7. Tesis atiklarini mümkün oldugunca ayiriyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Su bazli atiklari kati atiklardan? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Tehlikeli olanlari tehlike teskil etmeyenlerden? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Içindeki kirleticilere göre? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Geri dönüsüm/yeniden kullanimi artirmak için farkli türdeki kati atiklari 

birbirinden ayiriyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

Degisik tipteki çözücülere, daha temiz olan atiklara ve yaglara (örnegin, 
organik çözücüleri, mineral yaglardan) göre ayiriyor mu?  

 
 

E. SÜREÇ ISLEMLERI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Su Kullanan ve atik su olusturan süreçlerde (örnegin, temizleme ve 
durulama süreçleri) su koruma önlemleri, geri dönüsüm ve yeniden 
kullanim tekniklerini kullaniyor mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Süreçlerde kullanilan tehlikeli maddelerin yerine geçebilecek diger 
malzemenin kullanilmasi denendi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Süreç havuzlarinin ömrünü uzatmak için hiçbir teknik kullanildi mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Atiklardan herhangi biri geri dönüstürülüyor, yeniden kullaniliyor veya 

bir sekilde kurtariliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Malzeme kullanim verimliligini artirmak üzere ekipman veya süreç 

degisiklikleri yapilarak atik üretimi azaltildi mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

6. Süreçler asiri atik yapacak/üretecek bozukluklara karsi, personeli 
uyaracak detektörler kullaniyor mu? 
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ENDÜSTRI IÇIN KIRLILIGIN ÖNLENMESI KONTROL LISTESI (Devami) 

 
 

F. DÖKÜLMELER VE SIZINTILAR 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Dökülme meydana geldigi zaman ne gibi temizleme yöntemleri 
uygulanmaktadir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Suyun dogrudan yeniden kullanimina veya tekrardan çevirime 
sokulmasina olanak taniyan temizleme yöntemleri var midir? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Ekipman bozulmalarini, verimsizligi, dökülmeleri veya sizmalari 
azaltmak için tasarlanmis önleyici bakim prosedürleri mevcut mu? 

 
 
 

G. MALZEMENIN DEGISTIRILMESI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  1.Tesis, belli bir süreci, yag bazli sivilar kullanmak yerine, degisiklik 
yaparak, su bazli sogutucu ve sivilar kullanarak kismen veya tamamen 
degistirebilir mi? 

 
 
 

H. ÇÖZÜCÜ KULLANIMI 
 

 1. Çözücü ile yapilan temizleme, asagida gösterilenlere benzer daha az 
zehirli olan temizleme ile degistirilebilir mi: 

Evet    Hayir   Mevcut degil Kuru bir süreç ile (örnegin, taneli veya kumlu püskürtme veya diger 
törpüleyiciler)? 

Evet    Hayir   Mevcut degil Buharla temizleme? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Sogutma? 
Evet    Hayir   Mevcut degil Kostik temizleme? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Klorsuz çözücüler klorlu çözücülerin yerine kullaniliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Çözücü ile temizlenmeden önce parçalar yag ve kirin çikartilmasi için 

siliniyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Çözücü yenisi ile degistirilmeden önce, çözücünün temizleme 

gücündeki kayip kontrol ediliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 5. Kimyasallar tekrar kullaniliyor veya geri dönüsüme tabi tutuluyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Isyerinde çözücüleri geri kazanip tekrar kullanmak için bir distilasyon 

ünitesi kurulmus mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

7. Çözücü kullanimi standartlastirildi mi? 
 
 
 

I. DURULAMA SUYU 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Asiri olarak yapilan durulama degerlendirilip kaldirildi mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Durulama suyu yeniden kazaniliyor, ön aritmadan geçiriliyor ve tekrar 

kullaniliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Su yumusaticilari sadece gerekli olduklari yerlerde mi kullaniliyor? 
 
 
 

J. EGITIM 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Hammadde kullanimi, dökülmelerin önlenmesi, dogru depolama 
teknikleri ve atikla isleme prosedürlerini kapsayan resmi personel egitim 
programlari var mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Çalisanlar kirliligi önleme teknikleri konusunda egitim gördüler mi? 
 

 

3. Egitim hangi siklikta ve kimin tarafindan veriliyor? 
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ENDÜSTRI IÇIN KIRLILIGIN ÖNLENMESI KONTROL LISTESI (Devami) 

 
K. IYI ISLETME UYGULAMALARI 

 
Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Fabrika malzemesi denklikleri sürekli olarak yapiliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 2. Dikkat gerektiren her bir malzeme için ayrica yapiliyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 3. Her bir atik için, baslangiç kaynagini ve bertarafini belgeleyen kayitlar 

tutuluyor mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 4. Operatörlere ayrintili isletme kilavuzu veya talimat setleri saglaniyor 

mu?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

5. Bütün operatör is fonksiyonlari iyi bir sekilde tanimlanmis mi?  
Evet    Hayir   Mevcut degil 6. Operatörlere düzenli olarak planlanan egitim programlari temin ediliyor 

mu?  
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

7. Tesis entegre kirlilik önlemesini asagida belirtildigi sekilde mi 
gerçeklestiriyor? 
Üretim verimliligini artirmak ve ihmale bagli atik üretimini (hatalarin daha 
erken belirlenmesi için artan firsatlar) azaltmak için daha yakin denetim. 
Atigin en aza indirilmesi için iyi tanimlanmis ve ulasilabilir hedeflere sahip 
Amaç Yönetimi (AY) (tüm isletmenin degisik kisimlari arasinda daha iyi 
isbirligi). 
Temizleme sikligini en aza indirmek üzere üretimi planlama. 

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

8. Tesis, asagidakileri kapsayacak sekilde üretim planlamasini veya 
programini iyilestirdi mi: 
Parti büyüklüklerini en fazlaya çikartarak. 
Ekipmani tek bir ürüne ayirarak. 
Temizleme sikligini en aza indirmek için parti siralamasini degistirerek.  

Evet    Hayir   Mevcut degil 9. Verimliligi artirmak ve hammaddenin atik olarak kaybini önlemek için 
kontrol vanalarini yeniden ayarlanmasi veya süreç sicakliklarinin 
ayarlanmasi gibi düzeltici bakim uygulaniyor mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 10. Tesis, fabrika mekanizmalarinin ve alarmlarin operatörler tarafindan 
bypas etmesini veya ayarlari izin almadan önemli ölçüde degistirmelerini 
yasaklamis mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

11. Tanklar ve ekipmana tasma veya ariza alarmlari takili mi? 
 
 

L. TESIS TEMIZLIGI UYGULAMALARI  
 

 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 Tesis temizligi, temiz, düzenli çalisma ortaminin gerçeklestirilmesidir. 
Tesis asagidakileri uyguluyor mu: 
 
Kimyasallarin düzenli ve tertipli depolanmasi. 
 
Dökülmelerin hizli bir sekilde temizlenmesi. 
 
Silerek veya vakumlanarak yerleri kuru ve temiz tutmak. 
 
Kaplarin kapatmadigi uygun geçis yollari yapmak 
 
Yerde veya katta sivi veya kati kimyasallarin birikmesini en aza indirmek. 
 
Iyi tesis temizligi için çalisanlarin ilgisini tesvik etmek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrol listesi, Atik Azaltma Degerlendirmesi ve Teknoloji Transferi (WRATT) Uygulama El Kitabi, 2. Baski, Tennessee 
Üniversitesi yayinindan derlenmistir 
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BELEDIYE ATIK SU ARITMA TESISLERI IÇIN KIRLILIGIN ÖNLENMESI KONTROL 

LISTESI 
 
 

A. YASI 
 

 1. Atik su aritma tesisi hangi yil insa edildi veya tesisin kapasitesini ciddi 
boyutlarda artirmak için önemli genisleme ne zaman tamamlandi? 

 2. Önümüzdeki 10 yil için belediye ne tür kanalizasyon sistemi 
yenilemeleri düsünüyor? 

 3. Tahmini nüfus ve endüstriyel büyüme nedir? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

Akis veya kirlilik yüklemesini önümüzdeki 2 veya 3 yil içinde önemli 
ölçüde artiracak ciddi bir gelisme (endüstriyel, ticari veya ev hanesi) 
bekleniyor mu? 

 
 

B. ARITIM VERIMLILIGI 
 

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

1. Gerçek akisi projedeki akisla karsilastir. Gerçek hidrolik yük ne zaman 
projedekini geçecek? 
Asiri yükü önlemek için, fabrika genisleme planlarini ve yeterli finansmani 
önceden hazirladi mi? 
Akisi azaltmak için fabrika alinabilecek önlemleri arastirdi mi? 

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. Geleneksel kirlilik (BOI, AKM, amonyak, fosfor) yükleri ile proje 
yüklerini karsilastiriniz. Gerçek yükler ne zaman proje yüklerini asacak? 
Asiri yükü önlemek için, fabrika genisleme planlarini ve yeterli finansmani 
önceden hazirladi mi? 
Akisi azaltmak için fabrika alinabilecek önlemleri arastirdi mi? 

 
 

_________Mo. 
_________Mo. 
_________Mo. 
_________Mo. 
_________Mo. 

3. Isletme kayitlarini gözden geçir. Kaç ay boyunca atik su çikisi 
konsantrasyonu veya yüklemesi izin sinirinin yüzde 90 üzerinde oldu? 
BOI? 
KOI? 
Diski koliform? 
Izin ile sinirlanmis diger geleneksek kirleticiler (amonyak, fosfor)? 
Metaller veya diger zehirli maddeler? 

 4. Izin limitleri kaç kere ihlal edildi (son yil içinde)? 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

5. Son 5 yil içinde ne tür ihlaller oldu? 
Hiç tekrarlayan nitelikte olan var mi? 
Sebepleri nelerdir? 
Gelecekte olabilecek tekrarlari önlemek için etkin çözümler uygulandi mi? 

 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

6. Kaç baypas yapildi? 
Sebepleri nelerdi? 
Gelecekte olabilecek tekrarlari önlemek için etkin çözümler uygulandi mi? 

 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

7. Tesiste veya faaliyetlerde degisiklige yol açabilecek izin veya 
gelecekteki yasal gereklilikler nelerdir? 
Tesis gelecekteki beklenen su kalite standartlarini veya desarj limitlerini 
simdiki hali ile karsilayabilir mi?  

Evet    Hayir   Mevcut degil 8. Tesis, isletme verimliligini en üst düzeye çikarmak için yollar arastirdi 
mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

9. Tesis klor kullanimini azaltma amaciyla klorlama sistemine 
iyilestirmeler yapilmasini arastirdi mi? 

 
 

C. ARITMA ÇAMURU 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Tesisin yeterli pissu aritma, depolama ve bertaraf kapasitesi var mi? 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. Metan gazinin ne kadarlik bir yüzdesi tutularak kullaniliyor? 
Tesis tutulan ve kullanilan gazin artirilmasi yollarini arastirdi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Tesis susuzlastirma için kullanilan kimyasallarin miktarini azaltma 
yollarini arastirdi mi? 
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BELEDIYE ATIK SU ARITMA TESISLERI IÇIN KIRLILIGIN ÖNLENMESI KONTROL 

LISTESI  (Devami) 
 
 

D. TOPLAMA SISTEMI 
 

 1. Toplama sisteminin içinde kaç tasma oldu? 
 
 
 
 
 
Evet    Hayir   Mevcut degil 

2. Toplam a sisteminin herhangi bir yerinde, ne sebeple olursa olsun, kaç 
kere tikanma yasandi? 
 
Bunun sebepleri neydi? 
 
Gelecekte olabilecek tekrarlari önlemek için etkin çözümler uygulandi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 

 

3. Tesis, filtreleme / akisi azaltmanin yollarini arastirdi mi? 
 
 
 
 

E. KORUYUCU BAKIM PROGRAMI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil 1. Temel ekipman ve kanalizasyon toplama sistemi ile ilgili olarak tesisin 
yazili koruyucu bakim programi var mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

2. Koruyucu bakim programi aralarinin sikligini, yaglama tiplerini, onarim 
çesitlerini ve kanalizasyonun her bir bölümündeki ekipman için gerekli 
diger koruyucu bakim islerini tanimliyor mu?  

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 

3. Bu koruyucu bakim görevleri ile birlikte, ekipman ve kanalizasyon 
toplama sorunlari da kayda geçiyor, dosyalaniyor ve gelecekteki bakim 
sorunlarinin daha dogru bir sekilde degerlendirilebilmesi için gözden 
geçiriliyor mu?  

 
 
 
 

F. MALZEME KULLANIMI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  1. Tesis, islemlerde ve tesisin bakimi için kullanilan bütün malzemeyi 
tanimladi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  2. Tesis zehirli maddelerin yerine geçebilecek daha az zehirli malzemeleri 
tanimladi mi? 

Evet    Hayir   Mevcut degil  3. Tesis kullanilan malzemelerden hiçbirini tekrar kullaniyor veya geri 
kazaniyor mu? 

Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 4. Tesis koruyucu bakim veya aritmaya zarar vermeden, kimyasal 
kullanimini azaltmanin yollarini arastirdi mi? 

 
 
 
 

G. PERSONEL KAYNAKLARI 
 

  1. Personel kaynaklarini, egitimini ve sertifikalandirmalari gözden 
geçiriniz. 

Evet    Hayir   Mevcut degil  Yeterli sayida mevcut mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  Hepsinin uygun sertifikasyonu var mi ve periyodik egitim aliyorlar mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  Bütün personel sertifikasyonlari gereken seviyeleri karsiliyor veya 

asiyor mu? 
  Kaç tanesi olmasi gerekenin altinda kaliyor? 
Evet    Hayir   Mevcut degil 
 

 Personel sayisi Kullanici ve Üretici El kitabinin tavsiye ettigine esit mi 
yoksa daha fazla mi? 

  2. Atik su bütçesinin ne kadarlik bir kismi egitime ayrilmis? 
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BELEDIYE ATIK SU ARITMA TESISLERI IÇIN KIRLILIGIN ÖNLENMESI KONTROL 

LISTESI  (Devami) 
 
 

H. MALI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  1. Tesis için olan fonlar, belediyenin diger fonlarindan ayri mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  2. Fonlar uygun isletim için yeterli mi?  
Evet    Hayir   Mevcut degil  3. Fonlar uygun koruyucu bakim için yeterli mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  4. Gerekli iyilestirmeler, büyüme için fon var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  5. Sermaye artirimi için fon var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  6. Ekipman yenileme fonu ayri bir hesapta mi?  
  7. Iyilestirmeler/genisleme/yeniden yapilanmalara ödeme yapmak için ne 

tür finansal kaynaklar mevcut? 
 
 
 
 

I. BELEDIYE KIRLILIK ÖNLEME PROJELERI 
 

Evet    Hayir   Mevcut degil  1. Tesisin kirlilik önleme programi veya stratejisi var mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  2. Tesis, bakim, isletme, fonlama ve operatör egitimi yeterliligi 

konularinda iç tetkik yapti mi? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  3. Ön aritma programi, kirlilik önleme unsuru veya özel kirlilik önleme 

projeleri içeriyor mu? 
Evet    Hayir   Mevcut degil  4. Belediyenin, ev, ticaret ve sanayiden kaynaklanan zehirli/tehlikeli 

atiklarin desarji, geleneksel yükleme veya akislarini (örnegin, su 
korumasi) azaltmayi amaçlayan herhangi bir kirlilik önleme projeleri var 
mi? 
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EK 15 
 
 
 
 

Endüstriyel Kaynak Kontrolü 
Soru Formu 
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Ek 15                                      Endüstriyel Kaynak Kontrolü En Iyi Üretim Uygulamalari Sorulari  
 
 
YAKIT IKMALI 
 
1. Dökülme ve asiri dolumu önleme ekipmani monte edildi mi? 
2. Araç yakit depolari genelde "tam depo" mu dolduruluyor? 
3. Yakit ikmal alanlarini yagmurdan korumak için gerekli adimlar atildi mi? 
4. Yakit ikmal alanina gidis en aza indirgeniyor mu? 
5. Yakit alanindaki yagmur direnlerine petrol/su ayiricilari veya petrol ve yag kapanlari kuruldu mu? 
6. Yakit alani hortumla mi yoksa yikanarak mi temizleniyor? 
7. Petrol döküntülerini kontrol ediyor musunuz? 
8. Çalis anlar, yakit istasyonlarinda yagmur sularina kontaminasyonu azaltma yöntemlerinden haberdarlar 

mi? 
9. Yakit alanindan suyun drenaji nerede? 
10. Direnlerden hiçbiri kuyulara baglaniyor mu? 
 
 

YAKIT ISTASYONU EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Dökülme ve tasma önleyici monte etmeyi düsününüz. 
 Tanklarin tam doldurulmasi aliskanligindan kisileri vazgeçiriniz. 
 Yakit alaninin yagmur suyuna maruz kalmayi azaltiniz. 
 Yakit alani için kuru temizleme yöntemleri kullaniniz. 
 Dogru petrol dökülme kontrol yöntemleri kullaniniz. 
 Çalisanlarin katilimini tesvik ediniz.  
 
 
 
 
 
ARAÇLARIN VE EKIPMANIN BAKIMI 
 
1. Araçlarin ve/veya ekipmanin aksamini (motor, transmisyon, fren ve diger muhtelif kisimlarin) temizlemeyi 

kapsayan  bakimi isyerinde mi yapiliyor? 
2. Temizleme çözücü veya yüzey aktif madde kullanimini içeriyor mu? 
3. Tesis zehirli olmayan veya daha az zehirli temizleyiciler ve çözücülerin kullanilmasini arastirdi mi? 
4. Çalisma alanlari ve döküntüler yikaniyor mu, yoksa su püskürtülerek mi temizleniyor? 
5. Dökülenler ve malzemeler yikaniyor mu, yoksa direnden asagiya su ile akitiliyor mu? 
6. Geri dönüsüm veya bertaraf edilmeden önce yag filtreleri tamamen süzülüyor mu? 
7. Gelen arabalar ve ekipman sizan yag ve sivilar için kontrol ediliyor mu? 
8. Bozulan arabalar veya hasarli ekipman sahada mi tutuluyor? 
9. Tesis otomotiv sivilari veya parçalarindan hiç birini geri dönüstürüyor mu? 
10. Tesis kullanilan farkli çözücülerin sayisini azaltabilir mi? 
11. Atiklar ayristiriliyor mu? 
12. Tesis geri dönüstürülmüs ürünler kullaniyor mu? 
 
 

ARAÇ BAKIM VE ONARIM EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Sizan yakit veya sivilari kontrol ediniz. 
 Zehirli olmayan veya düsük zehir içeren malzeme kullaniniz. 
 Yag filtrelerini bertaraf etmeden veya geri dönüsüme sokmadan önce iyice süzünüz. 
 Direnlerden asagiya sivi atik dökmeyiniz. 
 Motor sivilarini ve akülerini geri dönüstürünüz. 
 Atiklari ayiriniz ve etiketleyiniz. 
 Geri dönüsümlü ürünler satin aliniz. 
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Ek 15                                                                Endüstriyel Kaynak Kontrolü En Iyi Üretim Uygulamalari Sorulari  
 
 
ARAÇLARIN VE EKIPMANIN BOYANMASI 
1. Araçlar ve diger ekipman sahada mi boyaniyor? 
2. Boyaya hazirlik olarak, eski boya fiziki (zimpara, kumlama, vb.) mi yoksa kimyasallarla (çözücü boya 

sökücü) mi çikartiliyor? 
3. Yeni boyanin sürülmesinden önce, yüzeyler kimyasallarla hazir hale (astar, asitle muamele, temizleme, 

vb.) getiriliyor mu? 
4. Boya atiklarinin yagmur suyuna bulasmamasi için dikkat ediliyor mu? 
5. Zimparalamadan ortaya çikan çöpler tutuluyor mu? 
6. Parçalar boyanmadan önce inceleniyor mu? 
7. Tesis az atik yaratan boya malzemesi mi kullaniyor? 
8. Çalisanlar sprey ekipmanini dogru olarak kullanmak için egitildiler mi? 
9. Tesis boya, boya tineri veya çözücülerini geri dönüstürüyor mu? 
10. Atiklar ayristiriliyor mu? 
11. Tesis kullanilan çözücülerin sayisini azaltabilir mi? 
12. Tesis geri dönüsümlü ürünler kullaniyor mu? 
 
 

BOYA ISLEMLERI EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Boyama öncesinde parçalari kontrol et. 
 Zimparalama atiklarinin dagilmasini engelle. 
 Boya atiklarinin yagmur suyu ile temas etmesini engelle. 
 Atik boya, çözücü vb. için düzgün ara depolama kullan. 
 Ekipmanin verimliligini ölç. 
 Boya, boya tineri ve çözücülerini geri dönüstür. 
 Atiklari ayristir. 
 Geri dönüstürülmüs ürünler al. 
 
 
 
ARAÇLAR VE EKIPMANIN YIKANMASI 
 
1. Tesis fosfat içermeyen biyolojik olarak parçalanabilen deterjan kullanmayi göz önünde bulunduruyor mu? 
2. Araçlar, ekipman veya aksamlar açik alanda mi yikaniyor? 
 
 

ARAÇ VE EKIPMAN YIKAMA EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Fosfat içermeyen deterjan kullanmaya özen gösterin. 

Temizleme için belirlenmis alanlari kullanin. 
 Yikama suyunu geri dönüstürmeye özen gösterin. 
 
 
 
MALZEME YÜKLEME VE BOSALTMASI 
 
1. Tankerler ve malzeme nakliye araçlari dökülme veya sizintilarin kontrol altinda tutulabilecegi bir yerde mi 

bulunuyor? 
2. Yükleme/bosaltma ekipmani sizintilar için düzenli olarak kontrol ediliyor mu? 
3. Yükleme/bosaltma doklari veya alanlari yagmura olan maruz kalmayi azaltmak için kapali mi? 
4. Yükleme/bosaltma alanlari yagmur sularinin akisinin engellenecegi sekilde mi tasarlanmis?  
5. Boru sistemi düzenli olarak sizintilar için kontrol ediliyor mu? 
6. Personeli, dolum tanklarinda yüksek seviyeler veya tasima hatlarinda basinç düzensizlikleri gibi 

potansiyel sorunlara karsi uyaracak alarm var mi? 
7. Uygun (özellikle tasima hatlarinin uzun veya gömülü) oldugu hallerde, yükleme ve bosaltma miktarlarinin 

esitligini saglamak için, boru sistemi debimetrelerle donatilmis midir? 
 
 

YÜKLEME/BOSALTMA ISLEMLERI EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Tasima sirasinda sizintilari kontrol altinda tutun. 
 Ekipmani sürekli olarak sizinti lar için kontrol edin. 
 Malzemenin yagmura maruz kalmasini asgariye indiriniz. 
 Yagmur suyu basmalarini engelleyiniz. 
 
 

Q-2 
 



Çevre Denetimi El Kitabi 
 

 163 

 
Ek 15                                                           Endüstriyel Kaynak Kontrolü En Iyi Üretim Uygulamalari Sorulari  
 
 
YER ÜSTÜ TANKLARDA SIVI DEPOLAMASI  
  
1. Depolama tanklari tehlikeli sivi maddeler, tehlikeli atiklar, veya petrol içeriyor mu? 
2. Operatörler dogru isletim prosedürleri ve güvenlik faaliyetleri konusunda egitimli mi? 
3. Tesisin kaza ile bosalmaya karsi güvenlik önlemleri var mi? 
4. Tank sistemleri incelenip, tankin bütünlügü düzenli olarak test edilmekte mi? 
5. Tanklar set içine alinmis veya bir ikinci koruyucu sistemi ile çevrelenmis mi? 
 

YER ÜSTÜ TANKLARDA SIVI DEPOLAMA EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Uygulamada olan Eyalet ve Federal kanunlara uyunuz. 
 Çalisanlari iyi bir sekilde egitin 

Kaza ile bosalmalara karsi önlemler alin. 
Düzenli olarak tanklari ve ekipmani teftis edin. 
Ikinci bir koruma sistemi olusturmayi göz önünde bulundurun.  

 
 
 
ENDÜSTRIYEL ATIK YÖNETIMI VE AÇIKTA ÜRETIM 
 
1. Tesis içinde atik azaltilma yollari, tesis tarafindan ele alindi mi? 
2. Tesis atik azaltmasi En Iyi Üretim Uygulamalarini dikkate aldi mi? 
3. Endüstriyel atik yönetimi ve açikta üretim alanlari sik olarak dökülmeler ve sizintilar için kontrol ediliyor 

mu? 
4. Endüstriyel atik yönetim alanlari veya üretim faaliyetlerinin üstü kapali, kapatilmis veya etrafi set ile çevrili 

mi? 
5. Bertaraf veya aritma alanina atiklari tasimak için kullanilan araçlar, dökülmeye karsi koruyucu ekipman ile 

donanmis midir? 
6. Tesis, dökülmelere, toz ve buhar gibi kaçak kayiplari en aza indirecek yükleme sistemleri kullaniyor mu? 
7. Çökeltiler veya atiklarin disarida kullanilmasi engelleniyor mu? 
8. Yagmur suyu akisinin, atik bertaraf alanindan akmasi en aza indiriliyor mu?  
 

ENDÜSTRIYEL ATIK YÖNETIMI VE AÇIKTA ÜRETIM EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
 Atik azaltma tetkiki yap. 
 Endüstriyel atik kaynagi azaltmasi ve geri dönüsüm En Iyi Üretim Uygulamalarini kur. 
 Atik yönetim alaninin içine veya içinden disina yagmur sularinin akm asini engelle. 
 Uygulama alanlarindan yagmur sularinin akisini en aza indir.  
 
 
 
HAMMADDELERIN, YAN ÜRÜNLERIN VEYA MAMUL ÜRÜNLERIN AÇIKTA DEPOLANMASI  
 
1. Malzeme yagmurdan, gelen ve giden yagmur sularindan korunuyor mu? 
 

HAM MADDELERIN, YAN ÜRÜNLERIN VEYA MAMUL ÜRÜNLERIN AÇIKTA DEPOLANMASI EN IYI 
ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 

 Malzemelerin üstünü kapat veya ört. 
 
 
 
TUZ DEPOLAMASI 
 
1. Tuz tepeleri yagmurdan korunuyor mu? 
2. Yagmur sularinin depolanan yiginlari ile yükleme ve bosaltma alanlari ile temasi engelleniyor mu? 
 

TUZ DEPOLAMA TESISLERI EN IYI ÜRETIM UYGULAMALARININ ÖZETI 
• Tuzu çati altina koy. 
• Geçici örtüler kullan. 
• Nakil yollarini çevrele veya set ile ayir. 
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Ek 16                                                                          Yapi Kaynak Kontrolü En Iyi Üretim Uygulamalari Sorulari  
 
 
TOPRAK EROZYONU VE ÇÖKELTI KONTROL UYGULAMALARI 
 
BOZULAN TOPRAK MIKTARINI EN AZA INDIR 
 
1. Alan plani önemli derecede egim degisimi gerektiriyor mu? 
2. Alanda yapinin devam etmesi için temizlenmesine gerek olmayan kisimlar var mi? 
3. Yapi etaplar halinde yapilabilir mi? (Böylece bütün alan tek seferde açilmak zorunda kalmayacaktir.) 
4. Alanda, bozulduktan sonra uzun zaman islem görmeden duracak saha kisimlari var mi? 
5. Yapi islemi bittikten sonra tesis bütün bozulan alanlari stabilize edecek mi? 
6. Kar, tesisin bir bölüme tohum ekilmesine engel oluyor mu? 
7. Bitki büyümesini saglayacak yeterli yagmur var mi? 
 
 
 
BOZULAN BÖLGELERIN ÜZERINDEN YAGMUR SUYUNUN AKMASINI ÖNLEYIN 
 
1. Daha yüksek rakimlardaki bozulmamis arazilerden akan yagmur suyu yapi alanina akiyor mu? 
2. Yagmur suyu, alandaki dik meyilli, bozulmus bir bölümden mi asagiya akacak? 
3. Yapi alaninin içinden geçen bir dere veya su yolu var mi? 
4. Yapi trafigi drenaj kanallari veya derelerden geçmek zorunda mi? 
 
 
 
ALANIN IÇINDEN GEÇEN YAGMUR SUYU AKINTILARINI YAVASLATINIZ 
 
1. Alan hafifçe meyilli mi? 
2. Alan bitki örtüsü ile stabilize olmus durumda mi? 
3. Yagmur suyu alanda su yollarinda mi yogunlasiyor? 
 
 
 
YAGMUR SULARINDAN OLUSAN ÇÖKELTIYI ALANI TERK ETMEDEN ÖNCE ÇIKARTINIZ 
 
1. Yapi, yaklasik 10 dönüm veya daha büyük ve ortak bir yere direnaji olan bir alani bozuyor mu? 
2. Alanda bir çökelti bölgesine erisilebilir mi? 
3. Yagmur akintisi alani yüzeyden akarak mi terkediyor? 
4. Akis, alani terk eder etmez kanallarda mi toplaniyor? 
5. Bütün bozulan bölgelerin asagiya kadar olan perimetrelerinde yapisal kontroller mevcut mu? 
6. Bozulan alanda mazgalli olan, borulu yagmur diren sistemi var mi? 
 
 
 
EROZYON VE ÇÖKELTI KONTROLÜ IÇIN YEREL/DEVLET GEREKLERINI KARSILAYINIZ VEYA ÜZERINE 
ÇIKINIZ  
 
1. Insaat projeleri için Devlet veya yerel hükümet erozyon ve çökelti kontrolü istiyor mu? 
2. Devletin veya yerel hükümetin, Ulusal Kirletici Desarji Eliminasyon Sisteminin yagmur suyu izin 

gerekliliklerinden farkli olan bir erozyon ve çökelti kontrol gerekliligi var mi? 
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Ek 16                                                                           Yapi Kaynak Kontrolü En Iyi Üretim Uygulamalari Sorulari 
 
 
DIGER KONTROLLER  
 
IYI BAKIM VE TEMIZLIK HIZMETLERI 
 
1. Tesis iyi bakim ve temizlik uygulamalari yapiyor görünümü veriyor mu? 
 
 
ATIK BERTARAFI 
 
1. Insaat atiklarinin uygun bir sekilde bertarafini garanti altina almak için hangi adimlar atiliyor? 
2. Yapi alaninda bulunan tehlikeli ürünlerin yagmur sularina etkisini önlemek veya en aza indirmek için ne 

tür yönetim uygulamalari kullaniliyor? 
3. Beton kamyonlarinin alanda yikama yapma veya bosaltma yapmasina izin veriliyor mu? 
4. Kumlama alanda mi yapiliyor? Eger öyleyse, kullanilan ögütücüler ile ne yapiliyor? 
 
 
ALAN DISINDA ARAÇ YOLLARINDA ÇÖKELTILERIN BULUNMASINI EN AZA INDIRMEK 
 
1. Alan disindaki araç yollarinda, çökeltilerin önlenmesi için ne tür önlemler aliniyor? 
 
 
TIBBI/SEPTIK ATIK BERTARAFI 
 
1. Tibbi veya septik atiklar nasil yönetiliyor? 
2. Tesis Devlet veya yerel tibbi veya septik sistemi yönetmeliklerine uygunluk sergiliyor mu? 
 
 
 
MALZEME YÖNETIMI 
 
1. Insaat alaninda ne tür malzemeler bulunuyor? 
2. Bu malzemeler nasil yönetiliyor? 
3. Malzeme yönetim uygulamalarindan dolayi sahada ne tür riskler mevcuttur? 
4. Tesis, malzeme yönetiminden gelen potansiyel riskleri azaltmak için herhangi bir yöntem uyguluyor mu? 
5. Eger varsa, pestisitler sahada nasil yönetiliyor? 
6. Eger varsa, sahada petrol ürünleri nasil yönetiliyor? 
7. Eger varsa, suni gübre ve deterjanlardan meydana gelen fazla besin kaynakli toprak kirliligini azaltmak 

için ne tür önlemler aliniyor? 
 
 
DÖKÜLMELER 
 
 
1. Tesisin saha için dökülme kontrol plani var mi? 
2. Tesis ne tür dökülmeyi önleyici yöntem ve yanitlarin kullanilacagini biliyor mu? 
 
 
KABUL EDILIR YAGMUR SUYU DISINDAKI BOSALTMALAR 
 
1. Sahada, yagmur suyu disinda, ne tür sular için desarjlar mevcuttur? 
2. Tesis yagmur suyu disindaki desarjlari nasil yönetiyor? 
3. Yagmur suyu Kirlilik Önleme Planinda kabul edilir yagmur suyu disindaki desarjlar nasil ele aliniyor? 
4. Yagmur suyu disindaki desarjlarin kirlilik yaratmasini önlemek için ne tür kontroller veya uygulamalar 

kullanilmaktadir? 
5. Çökeltisi olan desarjlar için ne tür kontroller kullanilmaktadir? 
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