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Hangi başlıklar ? 

1. E  Kirli Coğrafyalar ve Kirleti iler? 

2. Ki ya Sa ayii deki Geliş eler ? 

3. KOK’lar ve Sto khol  Sözleş esi? 

4. Etkileri ? 

5. Kontrolleri? 



Dünya’da En Kirli 10 
Coğrafya ? 



Linfen, Çin 

VOC, Toz, 
As, Pb 

Linfen, 
China 

Kömür 
Endüstrisi 

Ço uklarda ile  Bro şit, ak iğer 
ka seri, zatürre, kurşu  zehirle esi 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Bopal, Hindistan 

• 3 Aralık 1984, Union 
Carbide fir ası ı  böcek ila ı 
üreten fabrikadan ya lışlıkla 
40 ton metil isosiyanat gazı ı 
dışarı at ası  

• 18.000 kişi i  ölümü, 
150.000'den fazla i sa ı  
zehirlenmesi 

Pestisit 
Bopal, 
Hindistan 
(1984) 

End. Kaza, 
Isosiyanat 

Hala doğuşta  hasta ço uklar, 
kirle iş YAS 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Kalimantan, Endonezya 

Civa 
Kalimantan, 
Endonezya 

Altı  
ade iliği 

Havada ve suda metil-Hg, Dünya Hg 
e isyo ları ı  % ’u 

• Cevher Hg içeriyor 

• Her yıl  to  
Hg salı ıyor! 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Kasargod, Hindistan 

Pestisit 
Kasargod, 
Hindistan 

Kaju Fıstığı Çok yüksek ora da hastalık, ölü , 
sakat doğu , düşük IQ 

• 1976-2000 
yılları arası da 
halk (50000 
kişi  
e dosulfo ’a 

aruz kaldı! 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Dzerhinsk, Rusya 

• .  farklı 
kirletici 

• 38 büyük tesis 

• Hardal gazı v ... 

Dioksin, 
fenol 

Dzerhinsk, 
Rusya 

Kimyasal 
silah 

Dioksi  ve fe ol içere  eyazlaş ış 
sular, ortalama ömür beklentisi: 
erkek: ; kadı :  

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Sumgayit, Azerbaycan 

Pestisit 
ve her 
tür 
kimyasal 

Sumgayit, 
Azerbaycan 

40 kimyasal 
fabrika 

% 22 -51 daha fazla kanser, % 88 
kanserden daha fazla ölüm 

• 70-120,000 
ton/yıl ki yasal 
emisyonu 



Tianying, Çin 

• E  az ,  kişi 
etkilendi! 

• Çi ’i  topla  P  
e isyo ları ı  % ’si 

Kurşu  
Tianying, 
Çin 

Kurşu  
madeni ve 
endüstrisi 

Gelişi  ozukluklar, Düşük IQ, çok 
çeşitli hastalıklar 



Sukinda, Hindistan 

• ,  ilyo  kişi etkile iş 

• Astı  ve tü eküloz çok yaygı  

•  ade  o ağı 
• İç e suları Cr VI  içeriyor 

Cr(VI) 
Sukinda, 
Hindistan 

Cr 
ade iliği 

Suda, havada; ölü leri  % ’i Cr 
kay aklı 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Çernobil, Ukrayna 

•  20. yüzyılı  ilk büyük 
nükleer kazası 

• 3.5.1986 

Radyoak
tivite 

Çernobil, 
Ukrayna 

Nükleer 
Santral 

.  ilyo  kişi i  etkile diği 
hesapla ıyor 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Arctic Kanada 

• Ar tik Ka ada’da a e 
sütü ve i sa  ka ı da 
tüm POPlar [ve diğer] 
kimyasallar var… 

• Perfluorooctanoic acid 
(PFOA) her  yılda ir  
katı a çıkıyor... 

POPs 
Arctic 
Kanada 

Taşı ı  
İ sa  ve hayva larda; çok yüksek 
perfluorooctanoic acid  ve diğerleri 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/07/23/3549975.htm 



Dünya’da En Kirli 10 Coğrafya 

Kimyasallar! 



Kimyasallar 

Gece-gündüz, 7/24, 
her 2,6 saniyede yeni 

bir kimyasal 
sentezleniyor ya da 

izole ediliyor 

Dr. Hideaki Chihara 
Japon Kimyager 

Japan Association for 
International Chemical 

Information, Eski Başka ı 

Her gün 15000 yeni 
kimyasal ekleniyor! 

 
http://www.cas.org/ 

http://www.cas.org/
http://www.cas.org/


Dünya’da Kimyasal Üretimi 

Dünya kimyasal üretimi 
Dünya nüfusu 

M
to

/y
ıl 

M
ily

ar
 



Kimyasallar Evreni 

• İnsanoğlu, çoğunluğu 
son on yıllarda olmak 
123 milyondan fazla 
kimyasal keşfetti ya 
da sentezledi! 

• Regule edilen ticari 
kimyasalların sayısı: 

    345 891 (Ağustos’16) 

 
YENİ 

KİRLETİCİLER 
 

Bizi  içi  a la ı? 



Son Yıllarda Kullandığımız Terimler 
(Kirleticiler) 

Mikrokirleticiler 

EBK’lar 

PBT’ler 

KOK’lar 

PPCP’ler 

Emerging kirleticiler 

Pekçoğu 
Örtüşe  Kirleti iler! 

Öncelikli ve Belirli 
Kirleticiler 



Kimyasal Kirletici Grupları 

Mikrokirleticiler 

EBK’lar 
(Endokrin Bozucu 

Kirleticiler) 

CMR’ler 
(Kanserojen, Mutajen, 

Üremeye Toksik)  

Öncelikli ve Belirli 
Kirleticiler 

YASAL DÜZENLEMELER 

BULUNMA SIKLIĞI VE DÜZEYİ 

TOKSiKOLOJİK ÖZELLİKLER, ETKİ BİÇİMİ 

Emerging Kirleticiler YENi TANIŞTIKLARIMI) 



Kimyasal Kirletici Grupları 

KOK’lar  
(Kalı ı Organik 

Kirleticiler)  

vPvB’ler 
 (Çok Kalı ı, Çok 
Biyoakümülatif)  

PBT’ler  
(Kalı ı, Biyoakümülatif, 

Toksik)  

ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 

PPCP 
(Farmasötik ve Kişisel 

Bakı  Ürünleri) 

KULLANIM AMACI 



Kronik Toksisite 

Bağışıklık 
Sistemi 

• Pestisitler 

• PCB’ler 

• .... 

Sinir Sistemi 

• Ağır Metaller 

• ... 

Hormonal 
Sistem 

• DDT, PCB, 
dioksin, 
fitalatlar 

• ... 

DÜŞÜK DOZDA, UZUN DÖNEMDE 



Tehlikeli Maddeler 

• Kalı ı P  

• Biyobirikim yapan (B) 

• Toksik (T) 

• Kanserojen 

• Mutajen 

• Üremeye toksik 

• Parlayı ı 
• .... 

(PBT),  
Çok Tehlikeli Maddeler 

Tehlikeli Maddeler 



En Tipik 
Örnek 

DDT 

• 1874, ilk sentezi; Alman Ki ya ılar  

• 1939; İsviçre’li Paul Hermann Muller’i  bu 
ki yasalı  aşta sivrisinek olmak üzere böcekleri 
öldürmede çok etkin olduğu u keşfi 

• İki i Dünya “avaşı: sıt a ve tifüs hastalığı 
kontrolünde yaygı  kulla ı ı 



Paul Hermann Müller 

Paul Hermann 
Müller  

1948 Nobel Tıp 
Ödülü Sahibi 



İkinci Dünya Savaşı- DDT 

• O yıllarda aşta ABD 
ol ak üzere, çok yaygı  
kulla ı  

• ABD’de sıt a ko trolü 
için tüm askeri tesisler, 
limanlar vs DDT ile 
ilaçla dı  

• Askerlere tifüs hastalığı a 
karşı toz DDT püskürtüldü 



DDT ve Türkiye 

"Fotoğrafta gördüğünüz sahne Van’da, 1949’da yaşanmış. 
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün o dönemde Türkiye’yi 
dolaşıp kültürel topografyasını çıkarmaya çalışan 
fotoğrafçılarının gözünden kaçmamış elbette böylesi bir 
uygulama. Bugünden bakıldığında pek yakışıksız görünen 
duruma gelmek bile özellikle Van’ın dahil olduğu coğrafya 
için bir `ilerleme’ sayılabilir elbette".   

http://www.arastiralim.net/ilk/2011/page/579 

"Düşünülürse 1943’te ilk kez Amerikalıların başlattığı bu 

`koruyucu sağlık’ uygulamasının, 1949’da, savaştan 

neredeyse hemen sonra dünyanın bu ücra köşesine 

gelmiş olması önemli bir adım. Tabii DDT’nin ucuzluğu ve 

uygulama kolaylığının hatırı sayılır bir payı var bu hızda..." 

 

Ayşe Çavdar 



"Hayat Ağacı"-Sinema Filmi 

Yönetmen: Terrence Malick, 2011 



Reklamlar 

Time Magazine, 1947 





İkinci Dünya Savaşı- DDT 

• O yıllarda aşta ABD 
ol ak üzere, çok yaygı  
kulla ı  

• ABD’de sıt a ko trolü 
için tüm askeri tesisler, 
limanlar vs DDT ile 
ilaçla dı  

• Askerlere tifüs hastalığı a 
karşı toz DDT püskürtüldü 



Çevresel Etkileri 

• Kuşlar üzeri de akut 
toksite 

• DDE (DDT Metaboliti); 
kuş yu urtaları ı  
ka ukları da i el e 

• Bazı türleri  esli 
tükendi... 



Çevresel Etkileri 



Silent Spring  

• ’de ilk kez yayı la a  ir kitap! 
• Rachel Carson; biyolog, yazar 

• DDT’ i  kuş popülasyo ları 
üzerindeki etkilerini dile getirdi! 

• Pestisitleri  kulla ı ı ı protesto 
etti! 

• Çevre i hareketi aşlattı! 
• ABD’de Su Ka u u’ a yol açtı! 
• Dü ya’daki e  etki kadı larda  iri! 

 



Ve... 

• ABD 1972: yasakla ası 

• Ülke izde ’leri  aşı 

• Hala kulla ılıyor; 2009’da 
Dü ya’da 3314 ton DDT üretimi  

 



Kalıcı Organik Kirleticiler 
• Ca lı organizmalar için toksik özellik göstermeleri 

(özellikle endokrin fo ksiyo ları da bozulmalara 
sebep olarak) 

• Ca lıları  özellikle yağ dokuları da birikebilen bir 
yapıları ol ası 

• Kalı ı özelliğe sahip ol aları (stabil yapıları da  
ötürü fotolitik, kimyasal ve biyolojik tepkimelere 
karşı direnç göstermeleri) 

• Yarı uçucu özelliği de  dolayı atmosferde uzun 
mesafe taşı ı  özelliği göstererek küresel çevre 
soru ları a sebep ol aları. 

http://www.csb.gov.tr/db/kimyasallar/editordosya/2_%20UUP%20Metni_Taslak_Tr.pdf 



Dioksin 

• Buhar B.: 7.4 × 
10-10 torr  

• Suda 
çözünürlik: 
19.3 ng/L 

• Benzende 
çözünürlük: 
570 mg/L 



Kaynakları 

• Yakma tesisleri 

• Yüksek sı aklık uygulaya  prosesler 
– Çelik ve Cu ergitme 

– Ka lo geri kaza ı ı 
• Herbisit üretim yan ürünü 

• Kağıt ve kağıt ha uru tesisleri 
• Trafik 

• “igara du a ı 



Seveso Felaketi, 1976 

• Seveso, kuzey atı İtalya’da Mila o’ya 
20 km uzaklıkta küçük bir kasaba 

• ICMESA Chemical Co pa y’ye ait 
fabrikada 10 Temmuz 1976 günü 
triklorofenol üretimi yapan bir 
reaktördeki patlama sonucu beyaz bir 
gaz bulutu çevreye yayıl ıştır.  

  Dioksin 
• Ardı da hayvan ölümleri görülmeye 

aşla ış, patlamadan 5 gün 
geçtikten sonra da hastaneye 

aşvurular aşla ış; 28 ölü 



Stockholm Sözleşmesi 

- KOK’ları  kontrolü için küresel bir 
sözleş e 

- Mayıs ’de ka ul edildi 
- Mayıs ’te yürürlüğe girdi 
-  ülke i zaladı 
-  O ak  iti ariyle Türkiye’de 

yürürlükte 



İlk 12 KOK (klorlu) – Üretim Nedeni? 

1. Pestisit (aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, 

endrin, heptachlor, mirex, and toxaphene) 

2. Endüstriyel Kimyasal (polychlorinated 

biphenyls (PCB’ler) ve hexachlorobenzene)  

3. Kasıtsız Üretilenler (dioxin ve furan’lar) 

KİRLİ DÜ)İNE 



41 

KOK Kullanım Amacı Yapısı 

Aldrin İnsektisit 

Chlordane İnsektisit 

DDT  İnsektisit 

Dieldrin İnsektisit 

Endrin İnsektisit 

Heptachlor İnsektisit 

Hexachlorobenzene Fungisit 

Mirex İnsektisit 

Toxaphene İnsektisit 

PCBs Endüstriyel Kimyasal 

Dioxins 
Yakma sırasında istenmeden 
üretilen 

Furans 
Yakma sırasında istenmeden 
üretilen 



14 Yeni KOK 
Klordekon  Pestisit 

Hexabromobifenil Endüstriyel Kimyasal 

α-Hekzaklorosiklohekzan  Pestisit 

Β-Hekzaklorosiklohekzan Pestisit 

γ-HCH (Lindan) Pestisit 

Pentabromodifenileter Endüstriyel Kimyasal 

Oktabromodifenileter  Endüstriyel Kimyasal 

Perflorooktan sülfonik asit ve tuzları  Endüstriyel Kimyasal 

Pentaklorobenzen  Pestisit, Endüstriyel Kimyasal, İste siz Üreti  

Endosulfan  Pestisit 

Hekzabromosiklododekan Endüstriyel Kimyasal 

Hekzaklorobutadien Pestisit 

Pentaklorofenol ve tuzları  Pestisit 

Pentakloronaftalinler Endüstriyel Kimyasal, İste siz Üreti  



Stockholm Sözleşmesi 

Ek A – Yasaklama (21 kimyasal ve PCB’ler) 

Ek B – Kısıtla a DDT, PFO“  

Ek C – Azalt a İste siz KOK “alı ı  
PCDD/F, HCB, PeCB, PCN, PCB’ler   

 

Mevcut en iyi teknikler ve çevresel 
uygulamalar (BAT/BEP) teşvik ediliyor 

 



POP’lar büyük bir 
çoğunluğu; 

Klor içeriyor! 



Periyodik Cetvel (118 Element) 

 

Şeytan’ın 
elementi! 



Stockholm Sözleşmesi - Denetim 

Kasıtlı üretilen KOK’lara ilişkin denetim tedbirler 

• Ek-A KOK’ları  üretim ve kulla ı ı ı  yasakla ası, bu kirleticilere 
maruziyetin ve çevreye salıveril eleri i  önlenmesi/en aza 
indirilmesi, 

• Hekzabromobifenil ile bromodifenileter üretiminin derhal 
durdurul ası  

• 2025 yılı a kadar PCB içeren maddelerin kulla ı ı ı  yasakla ası,  
• Yüksek miktarda PCB içeren maddelerin yasakla ası a öncelik 

verilmesi ve 50 ppm'den fazla PCB içeren malzemelerin 
belirlenmesi, etiketlenmesi ve kulla ı ı a son verilmesi için gerekli 
ça a ı  gösterilmesi  

• PCB içeren ekip a ları  ticaretine izin verilmemesi ve tekrar 
kulla ı  için 50 pp ’de  fazla PCB içeren sıvıları  geri kaza ı ı ı  
yasakla ası,  



Stockholm Sözleşmesi - Denetim 

Kasıtlı üretilen KOK’lara ilişkin denetim tedbirleri 

• 2028 yılı a kadar PCB’li atıkları  çevreye uyumlu yönetiminin 
sağla ası  

• 2030 yılı a kadar (tetra-penta-hekza-hepta) bromodifenileter için 
istis aları  ortadan kaldırıl ası (tetra-penta-hekza-hepta) 
bromodifenileter ya da içeren madde ihra atı da o ülkenin sı ır 
değerleri e uy ası ve istisna taleplerini sekretaryaya bildirmesi,  

• Ek B’de yer alan, DDT ve PFO“’ları  istisnai bildirimde bulunan 
ülkeler hariç diğer ülkeler tarafı da  üretiminin ve kulla ı ı ı  
yasakla ası  

• Stockholm “özleş esi Ek A ve B’de yer alan ki yasalları  ticaretinin 
sı ırla dırıl ası .....,  

• .... 



Stockholm Sözleşmesi - Denetim 

Kasıtsız üretilen KOK’lara ilişki  denetim tedbirleri  

• Ek-C’de yer alan, dioksin/furan, HCB, ve PCB’ler ve PeCB’ i  alı ı ortama 
salıveril eleri i  en aza indirilmesi ve mümkünse tamamen yok edilmesi.  

• Mevcut ve planlanan salı ları  değerle diril esi, çevreye salı ları  
azaltıl ası için stratejilerin geliştiril esi, vb.. 

• Ek-C’deki KOK’ları  oluş ası ı ve salı ı ı önlemek için geliş e i  
özendirilmesi ve alternatif veya geliştiril iş malzeme, ürün ve üretim 
süreçlerinin kulla ı ı ı  teşvik edilmesi,  

• Ek-C Bölüm II ve III’te listelenen endüstriyel kaynak kategorilerinde 
BAT/BEP kulla ı ı ı  teşvik edilmesi ve “özleş e Yürürlüğe girdikten 
sonra 4 yıl içinde yeni KOK kay akları da uygulanabilir BAT kulla ı ı a 

aşla ası, 
• .................. 



Stockholm Sözleşmesi - Denetim 

Stoktaki ve atık KOK’lara ilişki  denetim tedbirleri  

• Kulla ıla  KOK stokları ı , KOK içeren ürün, madde ve 
atıkları ı  belirlenebilmesi için stratejilerin geliştiril esi ve 
uygula ası, 

• “tokları  çevreye uyumlu yönetiminin sağla ası,  
• KOK’ları  alternatif olarak, doğruda  ya da tekrar 

kulla ıl ası a, geri kaza ı  ve geri dö üşü ü e izin 
verilmemesi,  

• Kirle iş ala ları  belirlenmesine yönelik strateji geliştir ek 
için çaba sarf edilmesi ve iyileştir e çalış ası yapıla aksa 
çevreye uyumlu yapıl ası, 

• ............. 



Başlıca Etkileri? 

Kanserojen 

Kanser 

Mutajen 

DNA 
utasyo ları 

Teratojen 

Doğuş 
ozuklukları 

Nörotoksik 

Sinir sistemi 
ozuklukları 

Endokrin 
Bozucu 

Hormonal 
bozukluklar 

WHO verileri e göre  yılı da Dü ya’daki ,  ilyo  i sa  ölü ü ki yasallara 
maruziyet nedenli (Prüss-Üstün vd, 2011) 



Ekotoksikolojik Etkiler 

İNSAN SAĞLIĞI ve SUCUL YAŞAM 

• Hale , su kay akları ı  ve alık ör ekleri i  % 
90’da  fazlası da pestisit ko ta i asyo u söz 
konusu (Thunduyil vd., 2008) 

 



Teratojenik (gebelikte zararlı) 

• PCB’ler 

• Herbisitler 

• Acutane (akne) 

• As, Pb, Cd, Hg 

• Alkol 



Ukrayna Cumhurbaşkanı, Viktor 
Yushchenko 



Endokrin Bozucu Etki ? 

• Bazı hor o lar üzeri de agonize or antagonize 
etki,  hormon aktivitisinde azalma ya da 
çoğal a, hor o  re eptörleri de 
modifikasyonlar 



Florida – ABD Göllerde yaşayan timsahlarda 
estrogen/testosterone oranları 



EBK 

• Pestisitler, herbisitler, insektisitler, fungisitler  

• PCBler, dioksinler, PAHlar 

 



A e Sütü de EBK’lar İsveç  



Alzheimer Hastalığı ve DDT 

Rutgers ve Emory 
üniversitelerinde yapıla  
araştır ada  Alzheimer 
hastası ı  ka ı da DDE 
seviyeleri ölçüldü ve bu 
so uçlar, e zer yaş ve 
geç işe sahip  sağlıklı 
kişi i  verileriyle kıyasla dı. 
Alzhei er hastaları da DDE 
seviyesi ,  kat fazla çıktı.  
http://www.medikalakademi.com.tr/tarim-ilaci-ddt-
alzheimer-riski/ 



 

E zire  a eler ayda yarı  kiloda  fazla 
vermesinler! 



Ortalama DDT düzeyi, ng/g lipid 



DDT – Meme Kanseri 

• Nature Reviews Endocrinology 11, 
507–508 (  Ağustos 2015) 

–Anne karnında DDT’ye maruz 
kalmak meme kanseri riskini 
artırıyor! 

• Doğa ak ço uk açısı da  da risk 
yüksek! 



Doğaya Salınımlarının Kontrolü 
(Başlıca Düzenlemeler) 

Atıksu 

• Yerüstü Su 
Yö et eliği 

Atık 

• Atık Yö eti i 
Yö et eliği 

• Kalı ı Orga ik 
Kirleti ilere İlişki  
Yö et elik Taslağı 

• Evsel ve Kentsel 
Arıt a 
Ça urları ı  
Toprakta 
Kulla ıl ası a 
Dair Yönetmelik 

Ba a Gazı 

• Sanayi Kaynakli 
Hava Kirliliği i  
Kontrolü 
Yö et eliği 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EKOLOJİK DURUM 

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği 
Biyolojik 
Kalite 

Hidromorfolojik 
Kalite 

Kimyasal ve 
Fizikokimyasal 

Çok İyi/İyi 

Orta 

Çok İyi 

İyi 

Orta 

)ayıf 

Kötü 

Belirli 
Kirleticiler 

Çok İyi 

İyi 

Orta 

)ayıf 

Kötü 

Çok İyi 

İyi 

 
 
 
 
 
 
 
 

KİMYASAL 
DURUM 

Öncelikli 
Kirleticiler 

Geçti 

Kaldı 

ÇKS 
Çevresel 
Kalite 

Standardı 



Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

MADDE 3 – .....  

1) Kentsel ve endüstriyel faaliyetler için alı ı ortama deşarj kriterleri, yerüstü 
su kay ağı ı  özümleme kapasitesi ve Ek-4 Tablo 4 ve Tablo ’de yer alan 
ÇK“’ları göz önüne alı arak, ilgili kurum ve kuruluşlar a belirlenir.   



YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

YO-ÇKS, µg/L 
Nehir ve 

Göller 

MAK-ÇKS, 
µg/L 

Kıyı ve Geçiş 
Suları 

YO-ÇKS, 
µg/L 

Nehir ve 
Göller 

MAK-ÇKS, 
µg/L 

Kıyı ve Geçiş 
Suları 

Öncelikli Kirleticiler (45 adet) 

Endosulfan 0,005 0,01 0,0005 0,004 

Belirli Kirleticiler (250 adet) 

DDT 0,01 0,65 0,01 0,1 



Tablo 5 

....... 

45 Öncelikli Kirletici 



Tablo 4 

....... 

250 Belirli Kirletici 



YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Kentsel ve endüstriyel faaliyetler için alıcı 

ortama deşarj kriterleri; alı ı orta  

özümleme kapasitesi ve belirli kirleticiler ve 

ö elikli addelere ilişki  ÇKS’ler göz 

önüne alınarak belirlenir. 

AAT’lerde Ko trol 
Edilmeleri Gerekiyor! 



Maliyetler 

%  
arıtıla aya  

Maliyet, 
€/m3 



Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin 
Yönetmelik Taslağı 

Madde CAS No EC No 

Madde 9(4)(a)'da 

atıfta ulu ula  
konsantrasyon 

sı ırı 
Poliklorlu dibenzo-p-dioksin ve 

dibenzofuranlar (PCDD/PCDF) 
    15 μg/kg 

DDT 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg 

Klordan 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg 

Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg 

......... 



Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği 

 

• İşletmeler İçi  Hava Emisyonu Esas ve “ı ır 
Değerleri 

 

"Aşırı derece tehlikeli 
maddeler" 

 
Baca gazındaki emisyon 

konsantrasyonu < 0,1 ng/Nm3 



Son Söz: 

Ye i yasal düze le elerle doğaya salı ları 

daha da sıkı kısıtla ıyor!  



TEŞEKKÜRLER 


