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İçerik 

• BAT/BEP’leri  Tesis Özelinde Belirlenmesi  

• UNIDO-GEF kapsa ı da yürütüle  çalış alar 

• BAT/BEP Uygulama Örnekleri 



Tesis Özelinde – BAT/BEP Çalışmaları 

Tesis İçi İ ele e 

Literatür BAT/BEP Araştır ası 

Öneriler 

Üretim Prosesi                 

BAT/BEP leri  So  Değerle dir esi 

Tesiste Uygulanabilecek BAT/BEP lerin 
Değerle dir esi 

Literatür 
Araştır ası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis 
Çalış ası 

• Teknik fizibilite 

• Çevresel 
Faydalar 

• Enerji Tüketimi 

• Doğal Kay ak 
Tüketimi 

• Gürültü 

• Maliyetin 
Karşıla a ilirliliği 



UNIDO-GEF BAT/BEP Projeleri 

• Bölgesel BAT/BEP Projeleri 

– Afrika 

– Arap ülkeleri 

– Asya ve Pasifik 

– Avrupa ve Orta Asya 

– Latin Amerika ve Karayipler  

• Ülke azı da yürütüle  BAT/BEP Projeleri 



UNIDO -  Tamamlanan BAT/BEP 
Projeleri 

• Çi ’de Kasıtsız KOK Salı ları ı Azalt a Stratejileri: 
Belirlenen Endüstrilerde BAT, BEP ve Ek Maliyet 
Hesapla aları (2005-2007). 

• Viet a ’da Sa ayi Kay aklı Kasıtsız KOK Salı ları ı 
Azalt ak veya Ortada  Kaldır ak içi  BAT/BEP 
Metodolojileri i  Geliştiril esi (2010-2011). 

• Kızılde iz ve Ade  Körfezi PERSGA  Kıyı Bölgesi de 
Kasıtsız KOK Salı ları ı Azalt a Stratejileri kilit 
sektörler: çi e to, yak a, etalurji ve kağıt sa ayi  
(2008-2010). 

 

 



UNIDO-GEF  
BAT/BEP Projeleri Genel Yaklaşım 

• BAT/BEP eğiti leri – sanayide kurumsal 
kapasite i  artışı 

• Kasıtsız KOK salı  hesapla aları 
• Kirleti i izle e ve ölçü  progra ları 
• Tesis azı da BAT/BEP ö erileri 
• BAT/BEP Önerileri – Tesis azı da tek o-

eko o ik değerle dir eler 



ÇİN’de Kasıtsız KOK Salımlarını 
Azaltma Projesi 

 

Kasıtsız KOK Salı ları ı Azalt a 
Stratejileri: Belirlenen Endüstrilerde 

BAT, BEP ve Ek Maliyet Hesapla aları 
2005-2007 



• ’te Çi ’de de ir-çelik sa ayi kay aklı toplam 
PCDD/F salı ı : 2901,4 g TEQ/y (ulusal salı ı  %2 ’u) 

 

Çin Demir-Çelik Sanayi (2005): 

 

• Toplam 871 tesis. Sadece 89 tanesi büyük ve orta ölçek 
işlet e ve sade e 17 ta esi i  yıllık çelik üreti i  milyon 
tonun üzerinde 

• 369 adet sinter makinesi, sadece 27 tanesi büyük ölçek 

• 159 adet elektrik ark o ağı, sadece 16 ta esi geliş iş 
dü ya seviyesi ola  fırı  aşı a 0.8~1.2 milyon t/y 
kapasitede. 

 

UNIDO BAT/BEP Projesi  
Çin Demir-Çelik Sektörü 



UNIDO BAT/BEP Projesi  
Çin Demir-Çelik Sektörü 

• Proje sade e üyük ölçek sa ayiyi hedef aldı. 
• İki adet tesiste BAT/BEP uygula aları yapıldı. 
• He  si ter prosesi he  de elektrik ark o ağı prosesi 

PCDD/F salı ları akı ı da  alakalı seçildi. 
 

Aktiviteler ve Kaza ı lar: 
• PCDD/F salı ları ı  ör ekle esi ve a alizi 
• Mev ut işlet e koşulları altı da pilot tesislerde ev ut 

PCDD/F salı ları ı  değerle diril esi 
• Kasıtsız KOK azaltı  alter atifleri i  elirle esi 
• Belirle e  BAT/BEP’leri  tesis ve sektör özeli de uygula a 

maliyetlerinin belirlenmesi 
 



Çin ve PCDD/F Salımları 

• Ko pleks ir PCDD/F kirlilik dağılı ı: hava, su, ça ur, 
toprak + besin zinciri  

• Eki  ’da Çi ’de  Baka lık tarafı da  ortak ir kılavuz 
yayı la dı: «Dioksi  Kirliliği i Ö le e Çalış aları ı 
Güçlendirme» 

• Çi  içi  tarihi ir dö ü  oktası 

• Yıllık tah i i dioksi  salı ı  kg I-TEQ  yarısı hava 
e isyo ları  

• Öncelikli sektörler: atık yak a, de ir-çelik, hurdadan 
demir-dışı etal üreti i 



Çin ve PCDD/F Salımları 

• Hangzhou – )hejia g’da evsel atık yak a tesisi 
yakı ı daki tarı sal topraklarda 

 

0.60-6.38 ng I-TEQ/kg PCDD/F 

 

Pota siyel kay ak: açıkta yakıla  çöpler, trafik ve 
sı ak su kaza ları 

atık yak a tesisi etkisi düşük olarak tespit edil iş  



Çin ve PCDD/F Salımları 

• 1997-  yılları arası da açık ala da yak a 
sonucu; 

 

 1,380-1,520 g I-TEQ /yıl dioksi  salı ı 
 

• Çi ’i  yıllık dioksi  e isyo ları ı  % - ’si 
mertebesinde 



Çin ve PCDD/F Salımları 

• Çi ’de Ya-Er Gölü sediman örneklerinde (klorlu 
orga ik ki yasal üreti i yapa  fa rikaları  
atıksu deşarjı  

 

 0.16-797 ng I-TEQ/g kuru ağırlık  PCDD/F 



Çin ve PCDD/F Salımları 

• 1997-  yılları arası da açık ala da yak a 
sonucu 

 

Yılda , -1,520 g I-TEQ dioksin salı ı 
 

Çi ’i  yıllık dioksin e isyo ları ı  % - ’si 
mertebesinde 



VİETNAM - KOK Salımlarını 
Azaltma Projesi  

Viet a ’da Sa ayi Kay aklı Kasıtsız KOK 
Salı ları ı Azalt ak veya Ortada  

Kaldır ak içi  BAT/BEP 
Metodolojilerinin Geliştiril esi 

 
2010-2011 



UNIDO BAT/BEP Projesi  
Vietnam Demir-Çelik Sektörü 

Aktiviteler ve Kaza ı lar: 

• Demir-çelik sa ayi içi  BAT/BEP eğiti leri 
• Demir-çelik sa ayi de kay ak veri liliği ve te iz 

üreti  fırsatları eğiti i 
• Kasıtsız KOK’lar  içi  geliş iş izle e tek ikleri 
• Pilot tesisler saha çalış aları 
• Pilot tesislerde olası BAT/BEP’leri  belirlenmesi 



UNIDO BAT/BEP Projesi  
Bölgesel Proje Örneği 

Bölgesel (Kamboçya, Endonezya, Lao, Moğolista , Filipinler, 
Tayland): Fosil Yakıtları  Kulla ıldığı Endüstriyel Kazanlarda 
BAT/BEP Uygula aları 
 

– Eğiti  ve çalıştaylar (çevreye duyarlı kazan yönetimi, 
örnekleme ve analiz, BAT / BEP etc.) 

– Kasıtsız KOK örnekleme ve analiz (pilot tesislerde) 
– Pilot tesislerde BAT/BEP belirlenmesi (eski kaza ları  BAT 

uyumlu yeni kazanlarla değiştiril esi, eski kaza ları  
iyileştiril esi veya BEP ile hem yakıt tüketimi hem de 
kasıtsız KOK salı ı ı  azaltıl ası  

– Mevzuatı  revizyonu ve yeni evzuatı  oluşturul ası 
oşluk analizi, çevreye duyarlı kazan yönetimi için mevcut 

yönetmeliklerin gözden geçirilip revize edilmesi) 

 



UNIDO  
Devam Eden BAT/BEP Projeleri  

• Kızılde iz ve Ade  Körfezi PERSGA  Kıyı 
Bölgesi de Kasıtsız KOK Salı ları ı Azaltma 
Stratejileri (kilit sektörler: çimento, yakma, 

metalurji ve kağıt sa ayi  -2010). 

• Bölgesel: Demir-çelik sanayi, birincil ve ikincil Al 
sanayi 

• Hindistan: Demir-çelik sa ayi, iki il akır sa ayi 
• Tayland: Küçük ölçek ikincil metal üretimi (çelik, 

Al, bronz) 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ACAP Projesi Rusya 

• ACAP Projesi - Rusya’da PCDD/F e isyo  
azaltı ı  

• Üç fazlı proje 

• Faz I so u u da çalış a ala ı daki e  çok 
dioksin/furan salı ı yapa  üç tesis elirle di: 
– Katı Atık Yak a Tesisi 
– Kağıt Sa ayi 
– Çimento Sanayi 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ACAP Projesi Rusya 

Faz I: UNEP Toolkit ile PCDD/F emisyon 
tah i leri, atık gazda PCDD/F ör ekle e ve 
a aliz eğiti leri 
Faz II: Fizi ilite çalış ası, sıvı-katı-gaz 
numunelerde dioksin analizi, saha personeline 
eğiti , tesis azı da BAT/BEP ö erileri i  
geliştiril esi  
Faz III: Tesislerde BAT/BEP uygula aları, tekno-
eko o ik değerle dir e 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ACAP Projesi Rusya 

Çi e to Fa rikası 
PCDD/F salı ları ı 5.2 µg I-TEQ/t seviyesinden 
0.55 µg I-TEQ/t’a i dir ek içi  BAT/BEP seçi i  
 

Yılda , ,  µg I-TEQ salı  azaltı ı 
 

Topla  BAT/BEP Yatırı  İhtiya ı = ,  EUR 

(0.25 EUR / µg I-TEQ dioksin) 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ACAP Projesi Rusya 

Kağıt Fa rikası 
PCDD/F salı ları ı 0.41 ng I-TEQ/Nm3 
seviyesinden 0.022 ng I-TEQ/N ’e i dir ek 
için BAT/BEP seçimi  

 

Yılda ,  µg I-TEQ salı  azaltı ı 
 

Topla  BAT/BEP Yatırı  İhtiya ı = ,  EUR 

(2.5 EUR / µg I-TEQ dioksin) 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Polonya Metalurji Sektörü 

• «Polonya Metalurji Sektöründe PCDD/F 
Emisyon Azaltı  Fırsatları» 

 

• Polo ya Çevre Baka lığı ile Da i arka Çevre 
Koru a Aja sı ortak projesi 
 

• Hedef sektörler: Demir-çelik, akır, 
alüminyum, çinko  

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Polonya Metalurji Sektörü 

Yürütüle  Çalış alar: 

• PCDD/F e isyo ları ı  izle esi ve a alizi 
• Ulusal PCDD/F emisyon faktörlerinin 

belirlenmesi 

• Emisyon azaltı  stratejileri - Sektörel BAT/BEP 
önerileri 

• Maliyet hesapları – önerilen BAT/BEP için 
yatırı  ve işlet e aliyetleri 
 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Polonya Metalurji Sektörü 

Proje çıktıları: 
• UNEP Toolkit e isyo  faktörleri ülke azı da 

hedef sektörler içi  aşağıdaki koşullar 
çalışılarak gü elle di 

 
– Ölçü  koşulları 
– Uygula a  a a gazı arıt a tek ikleri 
– Kulla ıla  tek oloji 
– Hurda ı  ö  arıtı ı 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Polonya Metalurji Sektörü 

Ulusal PCDD/F Emisyon Faktörlerin 
Belirlenmesi: 

•  tesiste a a gazı ölçü leri  ay oyu a  – 
PCDD/F, PCB, HCB 

• Ölçü ler tipik or al işlet e koşulları da 
nominal kapasitede (her ölçüm sonucu 

ev ut işlet e koşulları kapsa ı da 
değerle dirildi  

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Polonya Metalurji Sektörü 

Sektör 

Yeni PCDD/F Emisyon 
Faktörü  
(Ulusal) 

(µg I-TEQ/Mg ürün) 

PCDD/F Emisyon Faktörü  
(UNEP Toolkit) 

(µg I-TEQ/Mg ürün) 

Demir-çelik sinter 1.35 1.45 

Çelik üretimi (BOF) 0.02 0.1 

Çinko döküm (çinko 
kathod) 

0.02 0.3 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Polonya Metalurji Sektör 

BAT/BEP Alternatif Analizi: 

• Tesis azı da uygula a ilir iri il proses içi  
ve ikincil (boru sonu) önlemler (BAT/BEP)  

• BAT/BEP aliyet a alizi: tesis azı da tah i i 
yatırı  ve işlet e giderleri 

 

Proje so rası – sunulan alternatiflerin tesis 
azı da değerle dirilip uygula a kararı ı  

alı ası 
 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ABD Kağıt Sanayi 

• US EPA ö ülüğü de dioksin salı ları ı azaltı ı 
sektörel çalış alar 

• ’lerde  iti are  kağıt sa ayi kay aklı 
yüzey suları a atıksularla birlikte dioksin 
deşarjı  

• Yüzey suları da tespit edile  dioksin kirliliği 
doğruda  klorla ağart a işle i yapa  kağıt 
sa ayi kay aklı 
 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ABD Kağıt Sanayi 

• 1987 New York Times  kağıt ürü leri de 
dioksin tespiti 

 

• US EPA  ’da  kağıt fa rikası da 
çamur, atıksu ve ürünlerde PCDD/F analizi 
gerçekleştirdi 
 

• ’te kağıt sa ayi toksik su kirleticileri için 
BAT’lar önerildi 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ABD Kağıt Sanayi 

• Kağıt sa ayi içi  elirle e  ye i atıksu deşarj 
sta dartları ı  faydası yılda -350 milyon 
USD olarak hesapla dı 
 

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
ABD Kağıt Sanayi 

Alt sektör Önerilen BAT Maliyet 

Beyazlatıl ış, kraft kağıt Oksijen beyazlatma ya da 
% 100 ClO2 

78 tesis 
2-3 tesisi  kapa ası 

 M$/yıl 

Sülfit kağıdı Oksijen beyzalatma ya da 
% 100 ClO2 

5 tesis 
 tesisi  kapa ası 
 M$/yıl 

Kraft kağıdı Oksijen beyzalatma ya da 
% 70 ClO2 

3 tesis 
,  M$/yıl 

Papergrade sülfit Sıfır klor; H2O2 ve ozone 10 tesis 
2 tesisi  kapa ası 

 M$/yıl 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Avrupa Birliği Demir-Çelik Sektörü 

AB demir-çelik sektörü temiz üretim ve BAT/BEP 
uygulama projeleri 

 

• STEPWISE (Horizon2020 Projesi): 

– E erji veri liliği i arttır ak 

– Karbon salı ları ı azaltmak 

– Sektör için potansiyel yeni BAT/BEP  

 



BAT/BEP Örnek İyi Uygulamalar 
Avrupa Birliği Demir-Çelik Sektörü 

• LoCO2Fe (Horizon2020 Projesi, 2015-2018 
TATA Steel koordinatör): 

 

– «Sürdürülebilir AB Demir-Çelik Sa ayi içi  Düşük 
CO2 Prosesleri i  Geliştiril esi» 

– Proses içi iyileştir eler hurda içeriği, flakslama 
aja ı, kö ür yeri e biyokütle enjeksiyonu) ve 
alternatif proses ile pilot üretim 

– Sektör için potansiyel yeni BAT/BEP  

 



Türkiye’de BAT/BEP  
Uygulamaları 

• Sektörel bazda birçok temiz üretim ve BAT/BEP 
uygula aları yürütülüyor 
 

• AB BAT Refera s Dokü a ları kulla ılıyor 
 

• Mevzuat a la ı da ilk so ut adı : Tekstil Sektörü de 
E tegre Kirlilik Ö le e ve Ko trol Te liği 
 

• "Sa ayide Te iz Üreti  Ola akları ı  ve 
Uygula a ilirliği i  Belirle esi SANTEM  
Projesi" (demir-çelik ve maya sektörü) 
 



Türkiye’de BAT/BEP  
Uygulamaları 

• E tegre Çevre İz i e geçiş süre i – AB 
E isyo lar Direktifi Bölü  I ve II azı da 
taslak evzuat hazırla dı  
 

• E tegre Çevre İz i e EÇİ  Ta i Çimento 
Üretim Tesislerinin ve Otomotiv Sanayi 
Tesisleri i  Uyu  Duru ları ve 
Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi 
– MET Kontrol Listesi 

 

 



BAT/BEP  
Örnek İyi Uygulamalar 

 

Baka lık tarafı da  
yürütülen ve mevzuata 
yönelik temiz üretim, 

BAT/BEP uygulama 
projeleri 



BAT/BEP Uygulamalarını Destekleyen 
Yasal Düzenlemeler  

Mevzuat a la ı da ilk so ut adı :  
 "Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik 

Ö le e ve Ko trol Tebliği" 



Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrol Tebliği 

• Kolay a laşılır, kısa, öz 

•  Değişik ülkelerde  ör ekler 

•  BREF e zeri ir MET sı ıfla dır ası 



Kaynaklar 

• IED 

•  Tekstil BREF Dökümanı 
•  Danimarka, Tekstil Sektörü Kılavuz Dökümanı 
•  İrlanda, Tekstil Sektörü Kılavuz Dökümanı 
•  Lübnan Tekstil Sektörü Kılavuz Dökümanı 
•  Çin; Temiz Üretimi Teşvik Kanunu 

• Çeşitli makaleler, proje raporları 
 



Yapısı 

ANA METİN 

• Uygulama 
Prensipleri 

EKLER 

• MET’ler 

• EK 1. TESİS İÇİ MET 
UYGULAMALARI 

• EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ 
ATIKSULARI İÇİN BORU 
SONU MET UYGULAMALARI 

• EK 3.  EMİSYON VE ATIK 
YÖNETİMİ MET 
UYGULAMALARI 



TÜP 

Temiz Üretim 
Seçenekleri 

Amaç 
Ör: 

Solvent 
kulla ı ı

ı  
azaltıl ası 

Hedef 
Ör: ’e kadar 

solve tleri  % ’ı geri 
kulla ıla aktır  

Mevcut 
Durum 

Performans 
Göstergesi 

Ör: her yıl 
satı  alı a  

solventin 
iktarı  

Bir Sonraki 
Geliş e 

Dönemind
e Beklenen 

İyileş e 
Ör:Her yıl 

satı  alı a  
solvent 
iktarı içi  
sayısal 
hedef) 

Beklenen 
Toplam 
Yatırı  

Maliyeti 

Beklen
en 

Topla
m 

Yıllık 
Tasarr

uf 

Yatırı ı
n Geri 
Dö üş 
Süresi, 

yıl 

Öncel
ik 

(yükse
k/ 

orta/ 
düşük  

                    

                    

TABLO 6 Uygulanacak Temiz Üretim Hedeflerimiz, Maliyetleri ve Beklenen Faydaları 



TÜP 

 



SANTEM Projesi 

• "Sa ayide Te iz Üreti  Ola akları ı  ve 
Uygula a ilirliği i  Belirle esi Projesi"  

 

• Çevre ve Şehir ilik Baka lığı, TÜBİTAK MAM 

 



SANTEM Projesi 

 

Kaynak: Z. Leblebici, 2016.  
http://www.germanwaterpartnership.de/fileadmin/pdfs/gwp-veranstaltungen/06_turkish-gwp-
day_mersin/05_Zerrin_Leblebici_Umweltministerium.pdf 



Otomotiv Sanayi Tesislerinin Uyum Durumları ve 
Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi 

 

 

SEKTÖR KILAVUZU 

 



Entegre Çevre İznine (EÇİ) Tabi Çimento Üretim 
Tesislerinin ve Otomotiv Sanayi Tesislerinin Uyum 
Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi 

 
 



Teşekkürler... 


