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ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

SANAYİ KAYNAKLI HAVA
KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ ve UYGULAMALARI

SUNUMUN İÇERDİĞİ BAŞLIKLAR
1. Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı
2. Yönetmeliğin Uygulama Alanları ve Diğer
Mevzuatlarla İlişkilendirilmesi
3. Yönetmeliğin Teknik Değerlendirme Esasları
4. Mevzuatta Yapılacak İyileştirmeler
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AMACI



Sanayi ve Enerji Üretim tesislerinin Faaliyeti Sonucu
Atmosfere atılan emisyonları,

Kontrol Altına Almak

TEKNİK DEĞERLENDİRME ESASLARI
HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI
TÜM KİRLETİCİ EMİSYONLARIN KONTROL
ALTINA ALINMASI
BACA KAYNAKLI KİRLETİCİ EMİSYONLAR

BACA DIŞI KAYNAKLI KİRLETİCİ EMİSYONLAR

-KONSANTRASYON SINIR DEĞERLERİ

-KIRMA, ELEME, TAŞIMA, DEPOLAMA VB.
İŞLEMLER İÇİN ÖNLEMLER

-KÜTLESEL DEBİ EŞİK DEĞERLERİ

-TESİS İÇİ ÖLÇÜMLER

-BACA GAZI HIZI VE YÜKSEKLİKLERİ İÇİN
LİMİT DEĞERLER

-EMİSYON FAKTÖRLERİ

-SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

-KAÇAK EMİSYONLARIN AZALTILMASI
VE KONTROL ALTINA ALINMASI
-KÜTLESEL DEBİ EŞİK DEĞERLERİ

- KÜTLESEL DEBİ EŞİK DEĞERLERİ
- HAVA KALİTESİ MODELLEMESİ VE ÖLÇÜMLERİ
- HAVA KALİTESİ SINIR DEĞERLERİ
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TEKNİK DEĞERLENDİRME ESASLARI

SKHKK YÖNETMELİĞİ

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Ek-11

Ek-5

FORMAT
DEĞERLENDİRME

Ek-6

Ek-9

Ek-12

• Hesaplamalar,
• Ek Düzenlemeler,
• Faktörler
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TEKNİK DEĞERLENDİRME

Ek-5
Bu Ek kapsamında; Her Emisyon Kaynağı İlgili Grup Ve Alt Grubuna
Göre Değerlendirme Yapılmalıdır.
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TEKNİK DEĞERLENDİRME

 Yakma Tesisleri
 Atıkların Ortadan Kaldırıldığı Tesisler
 Toprak Ürünleri Tesisleri
 Demir ve Demir Dışı Metallerin Üretildiği tesisler
 Sinterlendiği, Ergitildiği Tesisler
 Dökümhaneler
 Kimya tesisler (Asit Üretim, Karpit Üretim,
 Klor Üretim, Florür Üretim Tesisleri vb…)
 Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri
 Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri
 Taş Kömürü Gazlaştırma Tesisleri

TEKNİK DEĞERLENDİRME EK-5

 Bitümlü Yol Yapim Maddelerinin Üretildiği ve İşlendiği Tesisler,
 Asfalt Üretim Tesisleri

 Grafit ve Benzeri Ürünlerin Üretildiği Tesisler
 Cam Üretim Tesisleri

 Metal Yüzeylerin Boyandığı Tesisler
 Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri

 Gıda Üretim Tesisleri
 Diğer Tesisler
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DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ:

EMİSYON KAYNAKLARI

BACA KAYNAKLI

YAKMA

-Enerji
Üretim
tesisi
bacası

BACA DIŞI KAYNAKLI

PROSES
- Yüksek
Fırınlar
- Kok Fabrikası
- Tav Fırınları
- Sinter
-Dökümhaneler

- Maden Ocakları
- Tesis içi Yollar
- Depolama Alanları
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EK-5 YAKMA TESİSLERİ

 Kullanılan

Katı Yakıtlı Yakma Tesisleri
Mevcut
Tesis
(2019
öncesi)

Mevcut
Tesis
(2019
sonrası)

Yeni Tesis

50 mw altı

Katı Yakıt

Toz, SO2,
NO2, CO,
HCl, HF

Toz, SO2,
NO2, CO,
benzopiren

Toz, SO2,
NO2, CO,
benzopiren

Toz, SO2,
NO2, CO
500 Kw altı
islilik

Petrol Koku

Toz, SO2,
NO2, CO
Organik
bileşikler,
inorganik toz

Toz, SO2,
NO2, CO,
benzopiren
Cd, Ta, Sb,
Ar, Pb, Cr,
Co, Cu, Mn,
Ni, V, Sn

Toz, SO2,
NO2, CO,
benzopiren
Cd, Ta, Sb,
Ar, Pb, Cr,
Co, Cu, Mn,
Ni, V, Sn,

Toz, SO2,
NO2, CO
Organik
bileşikler

Biyokütle

Toz, SO2,
NO2, CO,
HCl, HF,
TOC

SO2, NO2,
benzopiren

Toz, SO2,
NO2, CO,
HCl, HF,
TOC

Yakıt,
 Isıl Güç,
 Yakma
Prosesi,
 Faaliyete
Geçme
Tarihi
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Kütle Bilanço Yöntemi

TOPLANAN KİRLİ
SOLVENT VE
YAKMA/BERTARAF
TESİSİNDE YOK
EDİLEN SOLVENT

PROSESTE
KULLANILAN
SOLVENT
MİKTARI

BOYA PROSESİ
SOLVENT
EMİSYONLARI
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PROSES TESİSLERİ
(BACA DIŞI KAYNAKLI)

ÖNEMLİ !

Depolama Tesisleri

 Depolanan Madde

 Tankerlere dolum,

ve miktarı

 Bağlantı ekipmanları,

 Prosesi (Kırma,

Eleme, Dolum boşaltım vb.)
 Emisyon Azaltım

 Nefeslikler,

Teknikleri

Kaynaklanan emisyonlar

 Emisyon miktarlarının

için Ek-12 kapsamında

hesaplanması

kütlesel debi tespiti
yapılmalıdır.

10
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PROSES TESİSLERİ
(BACA DIŞI KAYNAKLI)
Depolama Tesisleri
Nefesliklerden kaynaklanan emisyonlar;
EPA TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanmalıdır.
Bu yazılım her tank için ayrı ayrı kullanılmalıdır.
Raporlarda son beş yıllık mahsül hareketinin bilgileri
bulunmalıdır.
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EK-1 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Maden
ocakları,
yığma
malzemeleri ve madenlerin
üretim
kullanılabilir
hale
gelinceye kadar yapılan bütün
işlemleri kapsayan hazırlama
sürecinde Ek-1’de yer alan
hüküm ve esaslara uygun
olarak faaliyet gösterilmesi
gerekmektedir.
Baca dışı kaynaklarda
emisyon debileri Ek-12’de
yer alan faktörlere göre
hesaplanır.

Toz şeklinde emisyon
Tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi,
taşınması, doldurulması,boşaltılması
Açıkta depolanan yığma malzeme
Toz yapıcı yanma ve üretim
artıklarının taşınması ve depolanması
Tesis içi yolların durumu
Filtrelerin boşaltılması
18
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EK-1 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Tesisinin prosesi, kullanılan hammadde,
üretim sırasında oluşan reaksiyonlar
vb… dikkate alınarak Ek-1 kapsamında
değerlendirilmektedir.

Örn.

Elektrikli ark ocakları
(Hammaddeye bağlı
olarak)

HCl, HF, ağır
metaller, KOK
emisyonları
(tehlikeli atık
içeriyorsa),
TOC emisyonu
ölçüm sonucuna
göre
gerekiyorsa
ayrıntılı UOB ve
PAH analizi

Döner Fırın Ana Bacası

Hg, Cd, Tl, As,
Sb, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V

Emisyon
izin
dosyasında;
tesiste
bulunan emisyon kaynakları, ve bu
kaynakların ne amaçla kullanıldığına
ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almaldır.
Parametreler;
kapasite raporları, güvenlik bilgi
formları, proses akım şemaları,

reaksiyonlar, ürünler ve yan ürünler
göz önünde bulundurularak
belirlenmelidir.
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EK-1 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

ÖNEMLİ !
 Ek-1’de yer alan Tablolardaki zararlılık sınıfları belirlenerek

Ölçüm sonuçları değerlendirilmelidir.
 Söz
konusu
emisyonlar
ayrı
sınıflar
altında
değerlendirilmekte olup, bulundukları sınıfa göre sınır
değerlere tabidirler. «Öncelikle her sınıf için ayrı ayrı
verilen sınır değerler aşılmamalıdır.»
 Toplam toz emisyonu 0,1 kg/saat ve üzeri kütlesel debiye
sahip olan bacalarda özel toz emisyonu analizi yapılmalıdır.
 Aynı sınıfta birden fazla madde bulunması durumunda
bunların toplam emisyonları sınır değerleri aşamaz.
 Söz konusu emisyonlar için verilen tabloda yer almayan
maddeler etkilerine göre en yakın sınıfa dahil edilir.

12
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EK-1 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

TAŞ ÇIKARMA, KIRMA VE SINIFLANDIRMA TESİSLERİ
Tane boyutu 5mm’den büyük maddelerin doldurma, ayırma,

eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinde çöken toz,
Tane boyutu 1mm ile 5mm arasında ise doldurma, ayırma,

eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinde PM 10 ve çöken
toz,

Ölçümleri yapılmalıdır.
Tane boyutu 1mm’den küçük maddeler için, doldurma,

ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinde kullanılan
makinalar kaçak emisyona neden olmayacak şekilde kapalı
mekanlarda çalışılmalıdır.
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EK-3 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

ÖLÇÜME İLİŞKİN ESASLAR
 Ölçüm cihazları, ölçüm metotları, Türk Standartları,
EPA, DIN veya CEN Normlarına Uygun,
 Tehlike Yaratmayacak biçimde, kolayca ulaşılabilir ve
gerekli bağlantılara imkan tanıyacak,
 şekilde olmalıdır.

Emisyon ölçüm yerlerine ilişkin teknik detaylar
Bakanlıkça belirlenmektedir.
22
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EK-3 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

ÖLÇÜME İLİŞKİN ESASLAR;
 Ölçüm Sonuçlarının birbirleri ile kıyaslanmasını mümkün kılacak
şekilde olmalıdır.
 Emisyon ölçüm süreleri kısa olmalıdır.

 Toz ölçümlerinde izokinetik şartların sağlanması
gerekmektedir.
 Sürekli rejimde çalışan tesislerde en büyükte çalışırken en az

üç ardışık ölçüm,
 Değişen işletme şartlarında çalışan tesislerde en az ve en
fazla emisyonun meydana geldiği yeterli sayıda ölçüm,

Yapılmalıdır.
 şekilde olmalıdır.
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EK-3 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

RAPORLAMA;
 Ayrıntılı Ölçüm Verileri
 Ölçüm metotları,
 İşletme şartları,
 Yakıt, hammade, ürün ve yardımcı ürünler,
 Atık gaz temizleme sistemine ilişkin işletme bilgileri
yer almalıdır.

24
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EK-3 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Bakanlıkça yeterliliği olan akredite olmuş
laboratuvarlarca yapılıp yapılmadığı,
 Ölçüm sonuçlarının Yönetmelik sınır değerlerine göre
birim düzeltmelerinin hesaplamaları,
 Fazla havada karbondioksit ve oksijen düzeltmeleri,
 Kütlesel debi hesaplamaları,
Kontrolü yapılmalıdır.
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EK-4 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME
Baca Gazı Hızı ve Baca Yüksekliğinin belirlenmesinde ;
• Isıl gücü olmasına ve ısıl güç değerine göre esas ve sınır değerler
getirilmiştir.

Isıl gücü olan tesislerde küçük
ve orta ölçekli tesisler için
çatının eğik veya düz olması
dikkate alınarak,

Isıl gücü olmayan tesislerde
Yerden 10 m veya çatının en
yüksek noktasından itibaren
1,5 m olmalıdır.

1,2 MW ve üzeri ısıl güce
sahip büyük ölçekli tesislerde
baca yüksekliği ABAK
kullanılarak belirlenir.
Büyük Ölçekli Tesislerde Baca
Yüksekliği Hesabında PK&Luft
Programı Kullanılabilir.
26
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SÜREKLİ ÖLÇÜMLERE İLİŞKİN ESASLAR

 Ek-5
Ek-3
Madde - 26
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EK-5 GEREĞİNCE
SÜREKLİ ÖLÇÜMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Ek-5- A.1
BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ
 SO2, NOx, CO, toz
konsantrasyonlarını,
 Emisyon sınır değerleri
belirlenmiş parametrelerini,
SEÖS kullanarak ölçmesi
gerekmektedir.
Sürekli ölçümler, ilgili proses
işletme parametrelerinden
oksijen muhtevası,
Sıcaklık, basınç ve su buharını
ihtiva eder.
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Ek-5- A.2
PETROLKOKU KULLANAN
YAKMA TESİSLERİ
Isıl gücü 5 MW ve üzeri olan
tesislerde
 Toz, CO, SO2, NOX
emisyonları,
 Yanma bölgesindeki sıcaklık;
Ek-5- F.4- ÇELİĞİN VE
DEMİR DIŞI METALLERİN
ISIL İŞLEM GÖRDÜŞÜ
TESİSLERDE (TAV FINLARI)


SO2
28

BYT’NDE SEÖS KAPSAMINDA İSTİSNASİ DURUMLAR

 İşletim ömrü 10.000 çalışma saatinden az olan yakma tesisleri için,
 Doğal gaz kullanılan kazanlarda ve gaz türbinlerinde SO2 ve toz için,
 Baca gazı arıtma tesisinin bulunmadığı ancak bilinen kükürt
muhteviyasına sahip sıvı yakıt kullanan gaz türbinleri veya kazanlarda
SO2 için,
 Biyokütle kullanan ve SO2 emisyonlarının belirtilen emisyon oranlarını
aşmayacağını ispat ettiği durumlarda SO2 için,
sürekli ölçüm gerekmeyebilir. Bu durumda, en geç altı ayda bir aralıklı
ölçümler yapılmalıdır.
29

EK-3 GEREĞİNCE
SÜREKLİ ÖLÇÜMLERE İLİŞKİN ESASLAR
ISIL GÜCE ve YAKITA BAĞLI OLARAK;

KÜTLESEL DEBİYE BAĞLI OLARAK;

 36 GJ/saat (10 MW) ve üstünde
ısıl güce sahip olan sıvı ve katı
yakıtlı yakma sistemleri yanma
kontrolünü (CO2 veya O2 ve
CO),
 100 GJ/saat (27778 kW) ve
üstünde ısıl güce sahip olan katı
yakıt ve fuel-oil ile çalışan
yakma sistemleri toz ve
hacimsel debiyi,

30
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BYT’NDE SEÖS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

 Bir gün içinde üç adetten
fazla saatlik ortalama
değerin sürekli ölçüm
sistemindeki arıza veya
bakım sebebi ile geçersiz
olduğu durumda o günün
ölçümleri geçersiz kalır.
 Bir yıl içerisinde ondan fazla
günün benzer şartlardan
dolayı geçersiz kalması
durumunda yetkili merci
işletmeciden sistemin
güvenirliğini artırması
konusunda gerekli tedbirleri
almasını talep eder.

Her bir tek ölçüm sonucunun
% 95 güven aralığı değerleri
emisyon sınır değerlerinin
aşağıda belirtilen yüzdelerini
aşmaz.

PARAMETR  YÜZD
E
E
Kükürtdioksit  % 20
Azotoksitler
Toz
CO

 % 20
 % 30
 % 10

31

BYT’NDE SEÖS’nın DEĞERLENDİRİLMESİ

Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince;
 Geçerli günlük ortalamaların hiç birinin ilgili değerleri
aşmaması,
 Yıl boyunca bütün onaylanmış saatlik ortalama değerlerin,
ilgili değerlerin % 200 ünü aşmaması,
durumunda emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.

32
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SÜREKLİ ÖLÇÜMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Bir yıl içindeki işletim saatleri açısından aşağıdakilerin
karşılandığını gösteriyorsa,
 Hiç bir takvim ayındaki emisyon ölçümlerinin ortalaması
emisyon sınır değerlerini geçmiyorsa,
 Kükürt dioksit ve toz için: 48 saatlik tüm ardışık ortalama
değerlerin 97'si, emisyon sınır değerlerinin %110'unu
geçmiyorsa,
 Azot oksitler için: 48 saatlik tüm ardışık ortalama değerlerin
%95'i, emisyon sınır değerlerinin %110'unu geçmiyorsa,
emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.
33

SÜREKLİ ÖLÇÜMLERE İLİŞKİN ESASLAR

ÖNEMLİ !
 Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda
baca başına düşen toplam ısıl kapasite kullanılacaktır.
 Ölçüm Değerleri 5 yıl muhafaza edilmelidir.
 Ek-5 gereğince sürekli ölçüm cihazı takılmasının gerekmesi halinde
tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel
debinin de sürekli ölçülmesi gerekir.
 Bir tesisin işletme şartlarının değişmesi, atık gaz temizleme
tesislerindeki arızalar gibi nedenlerden kaynaklanan emisyonun
takibi amacıyla SKHKKY Ek-3’de verilen eşiklerin altında olan
tesislerde sürekli toz emisyon ölçümleri yapılması yetkili merci
tarafından istenebilir.

34
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EK-2 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME
Normal işletme şartlarında ve
haftalık iş günlerindeki işletme
saatleri için kütlesel debiler
(kg/saat)
Bacadan
Baca Dışındaki
Yerlerden
Toz
10
1
Kurşun
0.5
0.05
Kadmiyum
0.01
0.001
Talyum
0.01
0.001
Klor
20
2
Hidrojen klorür ve 20
2
Gaz Halde
İnorganik Klorür
Bileşikleri
Hidrojen florür ve 2
0.2
Gaz
Halde İnorganik
Florür Bileşikleri
Hidrojen Sülfür
4
0.4
Karbon Monoksit
500
50
Kükürt Dioksit
60
6
Azot Dioksit
40
4
[NOx (NO2
cinsinden)]
Toplam Organik
30
3
35
Bileşikler
Not: Tablodaki emisyonlar İşletmenin tamamından
(bacaların toplamı) yayılan saatlik kütlesel debilerdir.
Emisyonlar

EK-2
İşletmenin Tamamından Kaynaklanan
Ve Kütlesel Debi Değeri
Tablo 2.1’deki Eşik Değerleri Aşan
Parametreler İçin;
 Hava Kirlenmesi Katkı Değerinin
Hesaplanması,
 Hava Kalitesi Modellemesi ve
 Hava kalitesi Ölçümüne
ilişkin esaslar İle
 Hava Kalitesi sınır değerler
BELİRLENMİŞTİR

Hava kalitesi Ölçümleri

EK-2
İşletmenin tamamından
kaynaklanan emisyon debileri

Tesis Etki Alanı : r=50 X h olan
alan , 2X2 km (alan)

(Baca kaynaklı, baca dışı kaynaklı)
Tablo 2.1’deki eşik değeri aşan
parametreler için
Hava Kalitesi ölçümleri
yapılmalıdır.

İnceleme Alanı:

Etki alanı içinde

1X1 km
Hava Kalitesi Modeli : HKKD
hesaplanır, ölçüm noktaları

belirlenir.
36

20

EK-2 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Tesis Etki Alanı :
r=50 X h olan alan,
2X2 km (alan)

Hava Kalitesi Modeli :
HKKD hesaplanır, ölçüm
noktaları
belirlenir.

Hava Kalitesi Modeli çalıştırılırken;
Baca gazı hızı (m/s)
Baca çapı (m)
Efektif baca yüksekliği (m)
Emisyon kütlesel debisi (g/s)
Baca gazı sıcaklığı (K)

İnceleme Alanı:
Etki alanı içinde 1X1 km
Hava Kalitesi Ölçümü :
Aktif veya pasif örnekleme
37

parametreleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

Hava kalitesi Ölçümleri

Aktif ölçüm
En az 2 nokta , 1 ay
Pasif Ölçüm
En az 8 nokta (4+2+2) , 2 ay
Çöken Toz Ölçümü
Birer aylık 2 ay olmak üzere 2
ölçüm

Uzun Vadeli Değer (UVD)
Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının
aritmetik ortalaması,
Kısa Vadeli değer (KVD)
Maksimum günlük ortalama değer,
İstatiksel olarak sıralanan ölçüm
sonuçlarının %95’ine tekabül eden
değer,
38
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Hava kalitesi Ölçümleri



Yer seviyesinden 1,5-4,0 metre arasındaki
yüksekliklerde,

 Binadan veya ekili alandan en az 1,5 metre
uzaklıkta
 TSE standardı veya Bakanlıkça kabul edilen
uluslararası standartlar ile,
 Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarca,

 yapılmalıdır.

39

Hava kalitesi Sınır Değerleri



Tablo 2.2

40
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Hava kalitesi Ölçüm Değerleri



Sınır değerler yıllara göre azalmaktadır.



Mevcut tesislerde hava kalitesi sınır
değerlerin sağlanamaması durumunda sürekli
hava kalitesi ölçümü yapılması ve temiz hava

eylem planlarına uyulması zorunluluğu
bulunmaktadır.
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TEYİT ÖLÇÜMLERİ

İşletmeci,
Çevre iznine esas emisyon ölçüm rapor tarihi dikkate alınarak
her 2 iki yılda bir,
izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup
olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek
zorundadır.

42
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MEVZUAT ÇALIŞMALARI

“2016K100070” numaralı Sanayiden Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Belirlenmesi Ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın
Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi
2017 yılı Ocak ayında başlamıştır.
-

Saha ziyaretleri
Eğitimler
Çalıştaylar
Mevzuat çalışmaları
Bilgilendirme toplantıları
yapılacak ve sonucunda

• Sektörel ve Uygulama Kılavuzları (yaklaşık 30 adet)
- Taslak Mevzuat
Hazırlanacaktır.
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İLGİNİZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİM

0 312 586 31 53

derya.sarioglu@csb.gov.tr
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ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hava Emisyonu konulu Çevre İzni
kapsamında;
Emisyon-İmisyon Ölçümleri ve Sürekli
Emisyon Ölçüm Sistemleri İle İlgili Emisyon
Ölçüm Raporlarının İncelenmesi ve
Karşılaşılan Durumlar
ZAFER TOPCU
Kimya Mühendisi

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda; çevreye olumsuz etkileri
olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni,
atıkların geri kazanımı, geri döşümü ve bertarafına ilişkin iş ve
işlemlerle iştigal eden işletmelerin ise lisans almaları gerektiği
belirtilmektedir.
Bu kapsamda; Çevre Kanununun uygulanabilmesi için
10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan
işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni veya Çevre
İzin ve Lisansı almaları gerekmektedir.
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Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci
iki aşamalıdır;

Geçici Faaliyet Belgesi Alınması

Çevre İzin ve Lisans Sürecinin
Tamamlanması

GFB aşamasında sunulması gereken ortak
belgeler;
ÇED Belgesi
Sicil Gazetesi
Kapasite Raporu
İş Akım Şeması ve Proses Özeti
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GFB aşamasında İzin konularına göre istenen özel
belgeler (Yönetmelik Ek-3B’de yer alan)
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni aşamasında sunulması
gereken belgeler(Yönetmelik Ek-3C’de yer alan)
• Emisyon Ölçüm Raporu

HAVA EMİSYONU KONULU ÇEVRE İZİNLERİ

– İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı Hava ve Gürültü Şube
Müdürlüğünce Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği (SKHKKY) çerçevesinde emisyon-imisyon
ölçüm raporları işletmelerin çevre izin süreçlerinde
incelenmekte ve değerlendirilmektedir.
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Rapor formatı nasıl olmalı??
• Format

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI

TÜM KİRLETİCİ EMİSYONLARIN
KONTROL ALTINA ALINMASI
BACA KAYNAKLI
-KONSANTRASYONLAR İÇİN SINIR DEĞER
-KÜTLESEL DEBİLER İÇİN EŞİK DEĞERLER

BACA DIŞI KAYNAKLI
-KAÇAK EMİSYONLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA
AZALTILMASI( EMİSYONLARIN TOPLANARAK
BACA MARİFETİYLE ATMOSFERE VERİLMESİ VB. )

-BACA GAZI HIZI VE YÜKSEKLİKLERİ İÇİN ALT SINIR
DEĞERLER

-KÜTLESEL DEBİLER İÇİN EŞİK DEĞERLER

 SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARI

-AÇIKTA DEPOLAMA İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİ

-TOZ TUTMA VE TOPLAMA SİSTEMLERİ

-TESİS İÇİ YOLLAR

-GAZ ARITMA SİSTEMLERİ VB..

-VB…

HAVA KALİTESİ SINIR DEĞERLERİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
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SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
Ek-5
Konsantrasyon/Kütlesel debi

Ek-1

Ek-4

Baca yükseklikleri/Hızları

Sürekli Ölçüm Esasları

Ek-3 Ek-5
Ek-2

Hava Kalitesi Modellemesi/Ölçümü

Ek-12

Baca Dışı Emisyonlar İçin Kütlesel Debi Hesaplamaları
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
TEKNİK
DEĞERLENDİRME

EK-5’DE
YER ALIYORMU

EVET

EK-5 KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLİR
-Esas ve Hükümler
-Kirleticilerin
Konsantrasyon ve
Kütlesel debileri

EK-3 KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLİR

HAYIR

EK-1 KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLİR
-Ek-5 de tanımlanmayan
Tesis Veya tanımlanmış
ancak Bazı parametreleri
için sınır Değer getirilmeyen
Kirleticiler için sınır değerler
-Baca dışı kaynaklı
emisyonlar kontrolü

Kirleticilerin
Kütlesel
Debi bazında
Sürekli
Ölçümüne
İlişkin

EK-4 KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLİR
Baca Gazı Hızı ve
Baca Yükseklikleri

EK-12 KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLİR
-Kütlesel Debi
Hesaplamaları
Kontrol Edilir.

EK-2 KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLİR
-Eşik Değerleri Aşan
Kirletici Parametreler
İçin Model ve
Bu Modele Uygun
Hava Kalitesi
Ölçümleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
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Emisyon ölçüm raporunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan hususlar:
Ek-1 kapsamında değerlendirme;
İşletmelerde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması,
doldurulması, boşaltılması ve tasnifi işlemleri;
. Tane boyutu dikkate alınarak tesis içerisinde çöken toz ve PM10
ölçümlerinin yapılması,
. Tablo2.1’de yer alan toz kütlesel debi değerinin (Ek-12’de belirlenen
emisyon faktörlerine göre hesaplanan) aşılması durumunda ise tesis etki
alanında Ek-2 kapsamında yapılacak model çalışması sonucu belirlenen
noktalarda çöken toz ölçümlerinin yapılması,
. Yakma sistemleri hariç tüm emisyon kaynaklarında toplam toz miktarı
0,1 kg/saati aşması halinde özel toz analizinin yapılması gerekmektedir.
. Ek-1’de yer alan sınır değerlerle birlikte hüküm şeklindeki maddelerin
de emisyon ölçüm raporunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

.VOC ölçümlerinde analiz yapılması halinde, MSDS lere ve
kapasite raporlarında yer alan hammaddelere bakılarak analizi
yapılacak parametreler tespit edilmelidir.
 Ergitme ile tehlikesiz atık geri kazanımı yapan işletmelerde
TOC/VOC HCl, HF, PAH ve tehlikeli atık geri kazanımı
yapan işletmelerde ise bunlara ek olarak dioksin – furan
ölçüm/analizlerinin yapılması gerekmektedir.
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Ek3 kapsamında değerlendirme;
. Üç ardışık zamanda ölçülen emisyon değerlerinin hiç biri
Yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmamalıdır.
. Ek-3.d.2 Isıl kapasitesi 27778 kW ve üstünde olan katı yakıt ve
fuel-oil ile çalışan yakma sistemleri ile 10 kg/saat ve üstünde toz
emisyonu yayan tesisler toz emisyonu konsantrasyonunu sürekli
ölçen yazıcılı bir ölçüm cihazı ile donatmalıdır.
Ek-3.d.4 Isıl kapasitesi 10 MW ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı
yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı cihazı
(CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır.
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Ek-4 kapsamında değerlendirme;
• Yakma tesisleri ve üretim şeklinden kaynaklanan baca gazı
hızları;
• Prosesten kaynaklanan atık gazların çıktığı bacaların atmosfere
açıldığı noktaların atmosfer koşullarından etkilenmemesi için
bacalara şapka konulmasının teknik bir zorunluluk olması
durumunda, bacaya monte edilecek şapkanın bacanın
bitiminden bir (1) baca çapı kadar yükseklikte olması ve atık
gazların serbest hava akımı tarafından, engellenmeden
taşınması gerekmektedir.
• Anma ısıl gücüne göre küçük ölçekli ve büyük ölçekli tesislerde
asgari baca yüksekliği; (Abak hesabına göre)
• Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı
engellemeyecek şekilde yerden 10 metre veya çatının en
yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.
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Ek-5 kapsamında değerlendirme;
• Ek-5’de yer alan sınır değerlerle birlikte hüküm şeklindeki
maddelerine de emisyon ölçüm raporunda yer verilmesi,
• Bazı proses bacalarının yakma bacası olarak değerlendirilmesi
durumunda, emisyon kaynaklarının yanlış sınır değerlerle
mukayese edilmesi;
• Ölçüm ve analizlere ilişkin cihazların raporlama çıktıları ve
cihaz limit değerleri(LQD) rapora eklenmesi;
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Ek-5 değerlendirmesine örnek;

Örnek bir raporda dökümhane değerlendirmesi
Tesiste bulunan dökümhane bacasında yapılan emisyon
ölçümleri Ek-5.G ‘‘Dökümhaneler’’ başlığı altında
değerlendirilmiştir. Ancak söz konusu madde de yer alan ‘‘toz
ihtiva eden atık gazlar bir toz tutma sisteminden geçirildikten
sonra dış havaya atılmalıdır.’’ hükmü kapsamında bir
değerlendirme yapılmamıştır.

12.02.2018

58

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

24

12.02.2018



PAH parametresi, SKHKKY Ek-1 Tablo 1.3.2 de 1. sınıf kanserojen
olarak geçmekte olup herhangi bir sınıflandırma yoktur.
25

12.02.2018 12.02.2018

KOPYALA/YAPIŞTIR
KAYNAKLI
HATALAR..
KOPYALA/YAPIŞTIR
KAYNAKLI
HATALAR..

RapordaRaporda
söz konusu
kaynak kaynak
yoktur. yoktur.
söz konusu
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Büyük Yakma Tesisleri;
• Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için
inşa edilen katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini
ifade eder.
Yönetmelikte muafiyet getirilen işletmeler ise;
• Yakma ürünlerini doğrudan ısıtma, kurutma veya başka maddeler ve
malzemelerin muamele edilmesi için kullanıldığı tesisler, tav fırınları
ve ısıl işlem fırınları,
• Atık gazların yakılarak arıtılması için tasarlanan ancak bağımsız
yakma tesisleri olarak işletilmeyen tesisler gibi yakma sonrası
tesisler,
• Katalitik parçalayıcı katalizörlerin rejenerasyonu için kullanılan
tesisler

Büyük Yakma Tesisleri; devam
•
•
•
•
•

Kükürt üretim tesisleri
Kimya sanayiinde kullanılan tesisler
Kok batarya fırını,
Yüksek fırın sobaları,
Bir araç, gemi veya uçağın tahriki için kullanılan herhangi bir
teknik cihaz,
• Kıyıdan açıkta platformlarda kullanılan gaz türbinleri
• Dizel, benzin veya gaz ile çalıştırılan içten yanmalı motor
kullanan tesisler
• Yönetmelikte tanımlı biyokütle dışındaki atıkların yakılması için
tesisler.
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BYT kapsamında yeni ve mevcut tesisler;
Mevcut tesisler: 08.06.2010 tarihinden önce kurulmuş veya ÇED
mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tesisler..
Ek-5 kapsamında BYT değerlendirilirken;
• Ek-5 A.1.3 yeni Tesislerin İşletilmesi için belirlenen sınır
değerlere göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.
• Ek-5 A.1.4 Mevcut tesisler 08.06.2019 tarihinden itibaren
işletilmesi için belirlenen sınır değerlere göre değerlendirme
yapılması gerekmektedir.
• Şu an BYT kapsamındaki tesisler Ek-5 A.3 kapsamında
değerlendirilmelidir.

Yakma-Proses Ayrımı
• Yakıtın hammadde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan
elde edilen enerjinin ham maddeyi veya ürünü kurutma,
kavurma, kurutma, pişirme ve benzeri işlemlerde kullanıldığı
ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve
yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler proses sistemleri,
• Yakıtın yakılması sonucunda, yakıt içeriğinde bulunan kimyasal
enerjinin ısı enerjisi dönüştürülerek yararlanıldığı ve
hammadde ve yakıtın birbiriyle temas etmediği tesisler de
yakma tesisleri,
olarak değerlendirilmektedir.
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YAKMA ve PROSES

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ
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Emisyon Ölçüm Raporu Formatı
A) İşletmenin Sınıfı
yeri,)

(İşletmenin faaliyetinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Madde 4 kapsamında
B) Faaliyetinin Anlatımı

(İşletmenin, işletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisin faaliyetinin
açık bir şekilde anlatımı,)
a) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisin genel yerleşim içindeki fotoğrafları ve/veya uydu
fotoğrafları,
b) Her bir tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim
planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek), Ek olabilir
c) İşletme bilgileri ( üretim konusu, üretim miktarı, vb.)
		

C) Emisyon Kaynaklar ve Kirletici Emisyonlar

(İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisten kaynaklanan emisyon
parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara
göre dağılımı,)
Tablo Emisyon Kaynakları ve Bu Kaynaklarda Ölçümü Gerçekleştirilen Parametreler
Parametre
No/Kod Emisyon Kaynağı
CO*
NOx
SO2
Toz
Diğer

Ölçüm
Tarihi

D) İşletmede kullanılan yakıt türleri, elektrik enerjisi miktarı, yakıtların
yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri, yakma ünitelerinin ve üretim
proseslerinin sayıları, yakma tekniği, ayrı ayrı ve toplam ısıl gücü
(1- İşletmede üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı,
kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz
vb.),
2- Kullanılan yakıtların yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri, (alt ısıl değerleri,
kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri ve ilgili diğer bilgiler),
3- İşletmede bulunan üretim proseslerinin toplam ısıl gücü, üretim prosesinde
kullanılan yakıt cinsi ve miktarı,
4- İşletmede bulunan yakma kazanlarının (gaz türbinleri, içten yanmalı
motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar) sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim
zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri, toplam ve her bir
kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü
(maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir) hakkında teknik bilgiler,)
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Tablo Yakıt Cinsi ve Miktarları
Tesiste kullanılan Yakıtın türü
Tesiste kullanılan toplam yakıt miktarı
Yakıtın temin edildiği yer
Tesisin toplam elektrik tüketim miktarı
Birim Ürün başına kullanılan elektrik enerjisi
miktarı

Tablo Yakıta Ait Özellikler
Yakıt Adı
Özellikleri
Yoğunluğu kg/m3
C (%)
H (%)
Alt ısıl değer (kcal/kg)
Alt ısıl değer (kcal/ m3)

Tablo Yakma Sistemleri ve Özellikleri
Yakma sistemleri

Isıl Gücü
MW

Yakıt türü

Yakıt Miktarı (kg/
saat)

Yanma Tekniği

….
….

Toplam

-

Tablo Proses Yakma Sistemleri ve Özellikleri
Proses Yakma sistemleri
….
….
Toplam
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Isıl Gücü
MW

Yakıt türü

Yakıt Miktarı
(kg/saat)

Yanma Tekniği

-

E) Yönetmelik Ek-4 Kapsamında Baca Hızı ve Yüksekliklerinin Yönetmeliğe
Göre Değerlendirilmesi
(İşletmede bulunan her bir tesis için Yönetmelik Ek-4 kapsamında gerekli
bilgiler ve değerlendirilmesi,)

a) Ölçüm yapılan noktalar ve bacanın atmosfere çıkış noktasının ayrıntılı olarak görülebileceği şekilde
fotoğraflarının,
b) Abak kullanılması halinde hesaplamaların abak üzerinde gösterilmesi,

Tablo Tesiste Bulunan Baca Yükseklikleri ve Bacagazı Hızları/Abak Değerlendirmesi
Kaynak Kodu

…

….

….

Baca Yüksekliklerinin Yönetmeliğe Uygun Olarak Belirlenmesi İçin Gerekli Veriler
Kazan ısıl gücü (MW)
Baca çapı (m)
Gaz çıkış sıcaklığı(oC)
Bacagazı Hızı (m/sn)
Hacimsel debi (Nm3/saat)
Kirletici emisyonun kütlesel debi değeri (kg/saat)
S faktörü
Q/S
Yönetmeliğe Göre Belirlenen Baca Yükseklikleri ve Mevcut Durum
H’ (Abakla Belirlenen Baca Yüksekliği, m)
J (m)
H (m)
Mevcut Baca Yüksekliği (Tabandan, m)
Çatı Üzerinden Yükseklik (m)
Her bir tesis için SKHKK Yönetmelik Ek-4 kapsamında değerlendirilmesi,

F) Emisyon oluşumunu azaltmak için her tesis için alınan tedbirler ile ilgili
detaylı bilgiler
( Alan kaynaklarda tozumayı engelleyici önlemler, nokta kaynakların
hangilerinde ne tür filtre kullanılıyor, filtre özellikleri neler vb.)
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G) Ölçüm Sonuçları ve Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi
(İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisten kaynaklanan emisyonların
bu Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e göre değerlendirilmesi,)
X Kodlu Kaynağa Ait Özellikler ve Ölçüm Sonuçları

Tablo X Kodlu Kaynağa Ait Yanma gazları ve Toz Emisyonu Ölçüm Sonuçları
Kaynak Kodu
Kaynak Adı
Ölçüm Tarihi
Isıl Gücü (MW)
Yakıt Türü
Yakıt Miktarı (m3/h)
Baca Çapı (m)
Baca Yüksekliği (m)

Yerden
1.
Ölçüm

Parametreler

2.
Ölçüm

Çatıdan
3.
Ölçüm

SKHKKY Sınır
Değerleri

Ortalama

Gaz Sıcaklığı (oC)

-

%O2

-

Basınç
Nem %
Baca Gazı Hızı (m/sn)
Baca Gazı Debisi (m3/saat)

-

N.Ş. Larda Baca Gazı Debisi (Nm3/saat)

-

N.Ş. Larda Kuru Bazda Baca Gazı Debisi (Nm3/saat)
Yanma Verimi (%)

-

Konsantrasyonlar (mg/Nm3)
mg/m3
Toz

Karbonmonoksit
(CO)
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-

mg/Nm3
% x O2

x (Ek-x.x.x)

ppm

-

mg/m3

-

mg/Nm

-

% x O2

x (Ek-x.x.x)

3

Kükürtdioksit (SO2)

Azot Monoksit (NO)

Ppm

-

mg/m3

-

mg/Nm3

-

% x O2

x (Ek-x.x.x)

Ppm

-

mg/m3

-

mg/Nm3

-

% x O2

-

Ppm

-

mg/m

-

mg/Nm3

-

% x O2

x (Ek-x.x.x)

3

Azot Dioksit
(NO2)

Kütlesel Debi Değerleri (kg/saat)
Toz
Karbonmonoksit
Kükürtdioksit
NO Cinsinden
Azot Oksitler
NO2 Cinsinden

x (Ek-x.x.x)
x (Ek-x.x.x)
x (Ek-x.x.x)
x (Ek-x.x.x)
-

Tablo Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon  Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-5 Sınır Değerleri
Parametre (mg/Nm3)
Kod

CO
Ort.

NO

S.D.

Ort.

S.D.

NO2
Ort.

SO2

S.D.

Ort.

S.D.

Toz
Ort.

S.D.

Diğer
Ort.

S.D.

Tablo Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Sınır Değerleri
Emisyon Kaynağı
Kod/Ad

Parametre (kg/saat)
CO

NO2

NO

SO2

Toz

Diğer

Diğer

Toplam Değer
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Emisyon Kaynağı
Kod/Ad

Parametre (kg/saat)
CO

NO2

NO

SO2

Toz

Diğer

Diğer

SINIR DEĞERLER
SKHKKY Ek–3.d

5/50

-

20

60

10

SKHKKY Ek–2
Baca

500

40

-

60

10

SKHKKY Ek–2
Baca Dışı

50

4

6

1

a)SKHKKY Ek-1 kapsamında değerlendirilme
Mevzuat yazılıp, altına değerlendirme

b) SKHKKY Ek-2 kapsamında değerlendirilme
Mevzuat yazılıp, altına değerlendirme

c) SKHKKY Ek-3 kapsamında değerlendirilme
Mevzuat yazılıp, altına değerlendirme

d) SKHKKY Ek-5 kapsamında değerlendirilme
Mevzuat yazılıp, altına değerlendirme

Sayfası

H ) Ölçüm Yapan ve Emisyon Raporunu Hazırlayan İmzalandığı Onay

I ) Ekler
a) Ölçüm cihaz çıktıları veya çıktı alınamayan cihazlar için cihazın bu özelliğini
gösteren belgeler
b) Ölçümü gerçekleştiren kurum/kuruluşun akreditasyon / yeterlik belgeleri
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ATIKLARIN
YAKILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK


Atıkların yakılmasıyla,
çevre üzerine olabilecek
olumsuz etkileri ve ortaya
çıkabilecek riskleri,
uygulanabilir yöntemlerle
önlemek ve
sınırlandırmak amacıyla 6
Ekim 2010 Tarih 27721
Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.



7 Nisan 2017 tarhili ve
30031 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan
değişiklik ile Yönetmelik
revize edilmiştir.

2
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YAKMA TESİSİ
Termal yolla atıkların
bertarafına yönelik tesisler


Oksitleme ile yakma



Piroliz



Gazlaştırma



Plazma

BERABER YAKMA TESİSİ
Ana gayesi enerji üretimi veya ürün
imal etmek olan, atıkları alternatif
hammadde veya ek yakıt olarak
kullanan yakıt anma ısıl güç
değerinin %40’ına kadarını
tehlikeli atıklardan sağlayan
tesisler



Çimento Fabrikaları
Kireç Fabrikaları

3

LİSANS - DENEME YAKMASI
GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ

Yakma veya beraber yakma tesisleri:



DENEME
YAKMASI





DENEME
YAKMASI SONUÇ
RAPORU





LİSANS
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Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.
GFB alan tesis deneme yakması yapılmadan ve sonuç
raporu olumlu çıkmadan faaliyetine başlayamaz.
Yakma tesisleri için 3 ay, beraber yakma tesisleri için
ise 1 hafta süreyle deneme yakması yapılır.
Tek tür atık yakacak olan atık yakma tesislerinde bir
haftadan daha az olmamak koşuluyla Bakanlıkça
belirlenecek sürede deneme yakması yapılır.
Deneme yakması esnasında en yüksek klor içeriği
bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi olumsuz koşullar
esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur.
Sonuç
raporunun olumlu çıkması halinde tesis
faaliyetine devam eder.
4

GENEL KURALLAR


Yakma öncesinde atığın nitelikleri belirlenir.
(içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı,
kalorifik değeri, PCB, PCP, Cl, F, S ve ağır metal
içeriği)


Tehlikeli ve tehlikesiz
atıkların yakılmasına
veya beraber yakılmasına ilişkin aynı emisyon
limit değerleri uygulanır.
5

YAKMA VE BERABER YAKMA
TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
Yakma tesislerinde
işlemden kaynaklanan
gazın, ikinci yanma
odasında 850 °C
sıcaklıkta en az iki saniye
kalması zorunludur.

İçeriğinde %1’den fazla
halojenli organik
maddeler bulunan atıklar
yakıldığında sıcaklığın
1100 °C’ye yükseltilmesi
zorunludur.

Fırın sıcaklığının 850ºC
veya 1100ºC altına
düşmesi durumunda
yedek brülör otomatik
olarak devreye girecek
şekilde teşkil edilmelidir.

6
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ÖLÇÜM KOŞULLARI


Baca gazındaki
emisyonlar ve kütlesel
debi tayini için yapılan
ölçümler bütünü temsil
edecek ve emisyon
ölçüm sonuçlarının
birbiri ile
karşılaştırılmasına
olanak verecek şekilde
en az üç ardışık
zamanda yapılır.
7

ATIKLARI BERABER YAKAN
ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ

Ek-2

Baca Gazı Sıcaklığı 273 oK
Basınç 101,3 kPa
%10 oksijen
Toplam toz

30 mg/m3

HCI

10 mg/m3

HF

1 mg/m3

Mevcut tesisler için NOx
Yeni tesisler için NOx

800 mg/m3
500 mg/m3
8
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ATIKLARI BERABER YAKAN
ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Cd + Tl

0,05 mg/m3

Hg

0,05 mg/m3

Sb + As + Pb + Cr + Co +
Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m3
Dioksinler ve Furanlar

SO2

50 mg/m3

TOK

10 mg/m3

Ek-2

0,1 ng/m3

CO için emisyon limit değeri Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde
verilen
limit
değerdir.

9

ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Baca Gazı Sıcaklığı 273 oK
Basınç 101,3 kPa
%11 oksijen
PARAMETRE

Günlük
ortalama değerler

Toplam toz

10 mg/m3

TOK

10 mg/m3

Hidrojen klorür (HCI)

10 mg/m3

Hidrojen florür (HF)

1 mg/m3

Kükürt dioksit (SO2)

50 mg/m3

Azot Oksitler NOx

200 mg/m3

10
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ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Ek-5/b
Yarım saatlik ortalama değerler

PARAMETRE

A (%100)

B (% 97)

Toplam toz

30 mg/m3

10 mg/m3

TOK

20 mg/m3

10 mg/m3

Hidrojen klorür (HCI)

60 mg/m3

10 mg/m3

Hidrojen florür (HF)

4 mg/m3

2 mg/m3

Kükürt dioksit (SO2)

200 mg/m3

50 mg/m3

mg/m3

mg/m3

Azot Oksitler NOx

400

200

11

ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
Ek-5/c

PARAMETRE

Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme
süresi boyunca bütün ortalama değerler
A (%100)

B (% 97)

Cd + Tl

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

Hg

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

Sb + As + Pb + Cr + Co +
Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m3

0,5 mg/m3

12
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ATIK YAKMA TESİSLERİ İÇİN
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
PARAMETRE

Asgari 6 saatlik ve azami 8 saatlik bir
örnekleme süresi boyunca bütün
ortalama değerler

Dioksinler ve Furanlar

0,1 ng/ m3

Günlük

PARAMETRE

ortalama değerler

CO

50 mg/m3

30 dakikalık
ortalama
değerler

10 dakikalık
ortalama
değerler

A (%100)

B (% 95)

100 mg/m3

150 mg/m3
13

DENETİM VE İZLEME
Sürekli Ölçüm Cihazı ile
Ölçülen Parametreler:

İşletme sırasında ölçülmesi
gereken parametreler:



NOX



HCl



Kazan ısısı



CO



HF



Kazan basıncı



Toplam toz  SO2





TOK

Buhar içeriği



O2 konsantrasyonu

Sürekli ölçümlerin kontrol ve teyidi
amacıyla yılda en az 4 kez

Ağır metaller, poliaromatik
hidrokarbonlar, dioksinler ve furanlar
yılda en az 2 kez
14
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DENETİM VE İZLEME


Atıkların yakılması sonucunda havaya verilen
emisyon ve kirletici parametreler için sürekli izleme
sistemi kurulur ve yıllık gözetim testleri ile
denetlenir.

15

OLAĞANDIŞI İŞLETME
KOŞULLARI
Teknik olarak engellenemeyen arıtma veya ölçüm
cihazlarında meydana gelen her türlü ara verme,
bozulma veya arıza için müsaade edilen azami süre
lisans belgesinde belirtilir.
 Emisyon limit değerlerin aşılması halinde, yakma
veya beraber yakma tesisi veya yakma hattı hiçbir
şart altında aralıksız dört saatten uzun süre atık
yakmaya devam edemez. Bu tür durumlardaki
toplam işletme süresi bir yıl boyunca altmış saatten
az olmak zorundadır.


16
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OLAĞANDIŞI İŞLETME
KOŞULLARI
 Geçerli

bir günlük ortalama değer elde
etmek amacıyla, sürekli ölçüm sisteminin
arızası veya bakımı nedeniyle herhangi bir
gün içinde, en fazla beş tane yarım saatlik
ortalama değer sayılmaz.
 Sürekli ölçüm sisteminin arızası veya bakımı
nedeniyle, bir yıl içinde en fazla on tam gün,
günlük ortalama değeri olarak sayılmaz.
17

TEŞEKKÜR
EDERİM
Melik Cem SUÇEKEN
Endüstriyel Atıkların Yönetimi
Şube Müdürü

0(312) 586 30 99
mcem.suceken@csb.gov.tr
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Numune Alma Yerlerinin Tespiti;
Numune alma yeri;
Analitik prosesteki ilk adım, baca içindeki gazın ve diğer
malzemelerin temsili örneklerini almaktır. Baca gazı
kompozisyonu genellikle homojen olmadığından, gaz akışını tam
olarak temsil eden, aynı zamanda toplanan numunelerin
bütünlüğünü temin eden bir numune alma sistemi tasarlamak
esastır.
Temsili Örneklemenin esasları;
– Hedef türlerin doğru olarak örneklenmesi için en uygun
numune alma pozisyonunun belirlenmelidir.
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Numune Alma Yerlerinin Tespiti;
• Numune alma pozisyonunun kabul edilebilirliğinin deneysel
olarak doğrulanması gerekir. Katı veya sıvı aerosollerin doğru
örneklenmesi için kanal içindeki "ideal" örnekleme koşulları,
normalde düz akışın olduğu yani eğilmelerin, fanların veya
diğer engeller nedeniyle oluşan akış bozulmalarından
arındırılmış yerlerin seçilmesi gerekir.
• Hedef türlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun numune
alma teknikleri ve ekipmanının (materyal uyumluluğu dahil)
kullaılması
gerekir.
Aerosol
örneklemelerine
gaz
örneklemelerine göre daha fazla özen gösterilmesi ve
aerosollerin izokinetik olarak örneklenmesi gerekir.

Numune Alma Yerlerinin Tespiti;
• Reaktif bileşiklerin örnekleneceği durumlarda, numune alma
işlemi esnasında bileşimin kaybolmasını önlemek için
numuneyi bir miktar soğutma yöntemi ile muhafaza etmek
gerekebilir.
Uygun numune alma pozisyonlarını seçmek için ayrıntılı
prosedürler de dahil olmak üzere emisyonların test edilmesi için
yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin çoğu, uzun yıllar
boyunca test edilmiş ve geçerliliği onaylanarak ilgili taraflarca
ulusal ve uluslararası standartlar olarak dünya genelinde kabul
görmüştür. Bu prensipler evrenseldir ve doğrudan tesislere
uygulanabilir. Bacalar ve kanallardaki örnekleme konumlarını
belirlemek için kullanılan başlıca standart yöntemlerden bazıları
sunumun konusudur.
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Numune Alma Yerlerinin Tespiti;
Yöntemlerin incelenmesi;
Yöntemler arasında ayrıntıda bazı küçük farklılıklar olmasına
rağmen, hepsi oldukça birbirine benzer ve birçok ortak özellik
paylaşırlar. Tüm yöntemlerin ortak özellikleri şunlardır:
• Numune alma, münkün olduğunca bacanın veya kanalın
eksenine paralel olarak bükülmeler, daralmalar veya fanlar
gibi akış bozukluklarının etkisinden arındırılmış düzenli bir gaz
akışının olduğu düzlemde gerçekleştirilmelidir. Buna göre, her
metot laminarlığı sağlamak için akış bozukluklarından belirli
minimum mesafeleri (kanal çapları açısından) tanımlamıştır.
Bu koşullar karşılandığında örnekleme "ideal" olarak kabul
edilir. Ancak, bazı durumlarda bacanın fiziksel durumu ideal
koşulları engelleyebilir. Bu durumlarda metotlar genellikle
daha büyük bir sayıda travers noktası belirlenmesini
öngörürler.

Numune Alma Yerlerinin Tespiti;

D çaplı bacada gaz akışının şematik yerleşimi.
Her yöntem, ideal numune alma koşulları için
aşağı akış yönünde (A) ve akış aşağısında (B)
belirli bir mesafeyi belirtir.

• Genel olarak baca veya kanal içindeki
numune alma noktalarındaki gaz akışının yönü,
baca eksenine göre 15-20 ° 'yi geçmemelidir.
Çoğu yöntem minimum bir gaz hızını öngörür.
Bu, özellikle Pitot tüpleri ile gazın hızını
ölçerken çok önemlidir, çünkü ölçüm belirsizliği
düşük hızlarda artar.
• Gazın sıcaklık aralığı sıklıkla belirtilir ve örnek
gazın sıcaklığı çiğlenme noktasının üzerinde
olmalıdır. Ayrıca bitişik örnekleme noktaları
arasında genellikle
izin verilen minimum
sıcaklık aralığı vardır.
• Gaz akışı, geriye doğru olmayacak bir yönde
olmalıdır.
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Numune Alma Yerlerinin Tespiti;
•

Numune alma düzlemi, kanalın iç duvarlarına dik olan ve
kanalın boyut ve şekline bağlı olarak eşit alana bölünen bir
kesit alanıdır. Numuneler, numune probu ve / veya Pitot
tüpünü kanalın çapı boyunca (diğer bir ifadeyle çaprazlama)
hareket ettirerek her bölümün merkezinden alınır. Her
yöntem, bacanın büyüklüğüne göre değişen temsili örnekleme
için gerekli travers ve örnekleme noktalarının sayısını belirtir.
• Şekillere benzer bir diyagramlar tüm standartlarda mevcuttur.
1. diyagramda örnekleme noktalarının dairesel bir bacada
örnekleme düzlemi içine yerleştirilmesi için "Teğetsel Kuralı"
gösterilmektedir: Kanalın merkezinde herhangi bir numune
alma noktası yoktur. Bazı yöntemlerde, ek bir noktanın
merkeze dahil edildiği küçük bir değişime izin verilmektedir.
Bu, "Genel Kural" olarak bilinir. İki yöntem eşdeğer kabul
edilirken, Teğetsel Kural, kanal çapı büyük olduğunda ve
merkeze ulaşmak zor olduğunda yararlıdır.
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Yaygın Kullanılan Yöntemler;
Epa Metot 1:
• Bu yöntem, büyük çaplı baca ve kanallardaki numune alma
bağlantı ve travers noktalarını seçmek için kullanılmaktadır.
Baca emisyonlarının testi için bu metoda birçok EPA ve diğer
metotlar tarafından atıfta bulunulur. Çapı 0,3 m'den küçük
veya kesit alanı <0,07 m2 olan bacalar için kullanılmamalıdır.
• Bu yöntemde, numune düzleminin tercih edilen konumu; en
az sekiz çap akış yönünde (A boyutu) ve yukarı akış yönünde
(B boyutu) ise en iki çap baca istikametinde bulunur. Bu
mümkün değilse, numunenin düzleminin siklonik olarak
adlandırılan akıştan etkilenmediği kanıtlanması halinde daha
kısa mesafeler kullanılabilir.

• A> 2D ve B> 0.5D ise, türbülansın olup olmadığı, S tipi bir
Pitot tüp kullanılarak basitleştirilmiş yönteme göre
doğrulanabilir.
• Diğer taraftan A <2D veya B <0.5D ise, örneklem düzlemi
boyunca gaz akış açılarını ölçmek için yönlü akış algılama
probu kullanıldığı (EPA 2F), EPA 1 standardının 11.5.1
maddesinde yer alan ‘Alternatif Ölçüm Sahası Seçme
Prosedürü’ kullanılmalıdır. Gaz akış açısı 20 ° 'den fazla ise
numune alma konumu kabul edilemez olarak değerlendirilir.
• Örnekleme düzlemi boyunca akışın düzlüğünü için örnekleme
düzleminden önce ve / veya sonra akış düzenleyici cihazların
kullanılması istenilebilir bu şekilde "alternatif yöntem" kriterleri
karşılanabilir.
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EPA 1 PROSEDÜRLERİ
1-Baca çapı 8D/2D kuralına uygun bacalar; minimum 12 örnekleme noktası
gereklidir. Travers noktaların baca duvarına olan mesafesi 2,5 cm olmalıdır.
2- 8D/2D ölçütünün karşılanmadığı, ancak 2D/0,5D ile 8D/2D arasında olan
bacalarda travers sayısı 24’e çıkar. Yukarıdaki prosedürlerin her ikisinin de,
siklonik akışın varlığını engellemek için numune alma konumunun deneysel
olarak değerlendirilmesinin gerektirdiğine dikkat edilmelidir.
3- Üçüncü prosedür, 2D / 0.5D kriterinin yerine getirilemediği durumlarda
uygulanır ve pozisyonun kabul edilebilirliğini belirlemek için kanal boyunca 40
veya daha fazla çapraz noktada hız vektörünün deneysel ölçümünü içerir.
Ortalama sonuç açısı 20 derece ve bu ölçümlerin standart sapması 10 derece
içindeyse pozisyon kabul edilebilir. Bu, diğer uluslararası yöntemlerde
bulunmayan benzersiz bir prosedürdür. Buna ek olarak, numune alma düzlemi
üzerinde oluşan hız açısının 20 dereceyi aştığı ve / veya standart sapmanın 10
dereceden daha fazla olduğu durumlarda, akış düzleştirme cihazlarını numune
alma düzleminden önce ve / veya sonra yerleştirilmesi istenebilir.
4- Alternatif Ölçüm Sahası > 60 cm ile sınırlıdır. Dairesel kanallar için 40 çapraz
nokta ve dikdörtgen kanallar için 42 nokta kullanılır.

119

120

121

Akış Düzeltme Cihazlarının
Kullanımı

EPA 1 ve ISO 10780 standartları akış düzeltici
cihazların bir örnekleme düzlemi boyunca
kullanılmasına izin verir. Bu cihazların doğru
tasarımı ve kurulumu önemlidir. Uygun bir akış
düzeltici cihaz kurulmasını takiben örnekleme
düzlemindeki akış durumu, EPA 1 "Alternatif
prosedür" kullanılarak doğrulanır. Kabul
edilebilirlik kriterlerine ulaşılamazsa, ya yeni bir
konum belirlenir. Bu nedenle en azından EPA
(2D / 0.5D) ölçütüne ulaşılması büyük önem
taşır. Yada ölçüm yapılmaz
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Akış Doğrulaması
•

•

•

Manometre sıfıra ayarlanır. S tipi pitot tüpünün yüz açıklıklarının uçları baca
kesit düzlemine dik olacak şekilde (referans noktası veya boş değeri) , her
travers noktasına ardarda yerleştirilir, her travers noktasında diferansiyel
basınç (p) değeri not edilir. Belli bir travers noktasında referans olarak sıfır
pitot okuması elde edilirse, o noktada kabul edilebilir bir akış durumu söz
konusudur. Açının hesaplanmasında inclinometer cihazının kullanılması
büyük kolaylık sağlayacaktır.
Pitot okuması referans konumunda 0° değilse, okuma elde edilene kadar
pitot tüpünü döndürülür. (90 ° yaw açısına kadar). Dönme açısının ()
değerini en yakın dereceye kadar dikkatlice belirlenir ve kaydedilir. Her
travers noktasına uyguladıktan sonra, ; nın mutlak değerlerinin ortalaması
hesaplanır. Ortalama  değeri 20 ° 'dan büyükse, bacanın genel akış
durumu kabul edilemez olduğunu gösterir.
Aynı şekilde türbülans açısı ISO ve EN metotları içinde tespit edilir. Bu
metotların EPA metotlarından farkı, her travers noktası için 15 derecelik bir
sınırın olması ve her nokta için taranmasıdır.
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Diğer hususlar;
1- Travers nokta sayısının artırılması; Test sırasında herhangi bir nedenle
minimum sayıda travers noktasından fazla sayıda travers kullanmak isteniyor
ise, matrisin biri ya da diğer kısmı ya da her iki ayağı boyunca ekstra çapraz
noktalar ekleyerek "en az sayıda travers noktası" matrisi genişletilebilir. Son
matrisin dengelenmesine gerek yoktur. Örneğin, 4 x 3 "minimum nokta sayısı"
matrisi 36 noktaya genişletildiğinde, son matris 9 x 4 veya 12 x 3 olabilir ve 6 x
6 olması gerekmez. Son matrisi oluşturduktan sonra , baca kesitini travers
noktaları kadar çok dikdörtgen alana bölün ve her eşit alanın merkezindeki bir
traverse noktaları yerleştirin.
2- 60 cm (24 inç)’ den Büyük bacalarda çapraz nokta ile baca duvarı arası
mesafe 1.00 inç (2,54 cm), 24 İnç küçük bacalarda ancak 2,54 cm in yerine
1,25 cm kullanılmalıdır.
3- Travers noktası sayısının artırılması nedeniyle, tek bir ayarlanmış travers
noktası oluşturmak için iki ardışık travers noktası birleştirildiğinde, hem
örnekleme (veya hız ölçümü) prosedüründe ve verileri kaydedecek şekilde
ayarlanan noktayı iki ayrı traverse noktası olarak muamele edilmesi gerekir.
Yani aynı noktayı iki kez değerlendirmeye alınır.
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Kalibrasyon bileşenleri ve
aralıkları
Terazi Kalibrasyonu;
Terazi kalibrasyonunda aşağıda belirtilen testler sırası ile uygulanır.; Tekrarlanabilirlik
Testi, Köşe Yükü Testi, Linearite Testi (Doğrusallık)
A- Tekrarlanabilirlik Testi
Tek ölçüm sıkasına sahip teraziler;
Birden çok ölçüm sıkasına sahip teraziler;

0,5 Max ≤ T ≤ Max
0,7 Max1 ≤ T ≤ Max1

B- Köşe Yükü Testi
0,3 Max ≤ T ≤ Max
C- Linerite Testi
Min, %25max,%50max, %75max, max
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Baca içi dedeksiyon limiti (EPA): Başarılı uygunluk testinin
unsurlarından biri, kirleticinin baca içi tespit limiti ile
standart seviyesi arasındaki ilişkidir.
Baca içi algılama sınırlarının belirlenmesi, örnekleme
zamanı
ve
analitik
tekniklerdeki
hassasiyetini
belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Baca içi algılama sınırının (ISDL) belirlenmesinde
kullanılan denklem;
ISDL = Baca içi algılama sınırı
A = Analitik tespit limiti.
B = Analiz edilen analit miktarı
C = Bacadan örneklenen gaz hacmi
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Örnek 2
2500 dscfm (150.000 dscfh) baca akış hızına sahip bir kaynaktaki
uygunluğu belirlemek için bir PM örnekleme sistemi kullanılacaktır. PM
standardı 200 g / saat‘tir ve ISDL standardın% 10'u veya 20 g / saat'lik
bir değer olarak seçilmiştir. Örnekleme sisteminde 20 mg (0,02 g) PM
toplamak için ne kadar gaz hacmi örneklenmelidir?

Örnekleme treninde 20 mg'lık PM elde etmek için, istif gazının en az
150 dscf'si toplanmalıdır. Örnekleme sisteminin oranı 0.75 dscfm ise,
örnekleme sisteminin süresi 200 dakika veya 3.3 saat olacaktır.
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İZOKİNETİK ÖRNEKLEME İLE İLGİLİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Genel bilgiler;

Emisyon Sınır Değeri
Beklenen Toz Konsantrasyonu
Tartım Prosedürü Belirsizliği

mg/m3
mg/m3
mg

20
10
0,35

m
m2
m/s
mm
Dk

1,2
1.13
14.3
8
60

Baca Çapı ,Hızı, Nozzle Çapı ve Örnekleme Süresi

Baca Çapı
Baca Alanı
Ortalama Bacagazı Hızı
Nozzle Çapı
Örnekleme Süresi
Baca ve Baca İçin Referans Koşullar

Sıcaklık
Basınç
Oksijen Konantrasyonui
Nem İçeriği

C
KPa
%
%

Baca

Referans

165
101,3
10
13

0
101,3
11
0

Gazometre Bilgileri (kuru)

Gazmetre Başlangıç Hacmi
Gazmetre Bitiş Hacmi
Gazmetre Sıcaklığı

m3
m3
C

1,3
2,94
17

g
g
mg

4
4,018
1,3

Toz Tartım Değerleri

Filtre Başlangıç Ağırlığı
Filtre Son Ağırlığı
Geri Kazanma sonucu

1- Tartım belirsizliği ve Emisyon sınır değeri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi;
Tartımdan gelen belirsizlik emisyon sınır değerinin % 5’inden az olmalıdır (13284-1)
Emisyon Sınır değerinin %5 = (20/100)*5 = 1 mg Tartım belirsizliği (0,35 mg) 1 mg’dan
küçük olduğundan şart sağlanmaktadır.
13284-1: 2003 standardında tartım belirsizliklerinin en az 20 katı olmalıdır ifadesi yerine 132841:2018 standardında ‘Emisyon sınır değeri E için toz kütlesi m, tartının genişletilmiş belirsizlik
Uw’sinin en az 10 katı olmalıdır’ ifadesi gelmiştir. Gerekli asgari örnekleme hacmi Vmin
hesaplanır.(13284-1: 2018)
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Minimum Kütle = 2*10* 0,35 = 7 mg

2- Gerekli örnekleme hacmi hesabı
Minimum Örnekleme Hacmi minimum toplanacak kütlenin emisyon sınır değerine bölünmesiyle bulunur;
Minumum örnekleme hacmi= (7 mg) / (20 mg/m3) = 0,35 m3
Beklenen minimum örnekleme hacmi ise beklenen konsantrasyonun emisyon sınır değerine bölünmesi ile bulunur;
Beklenen Konsantrasyon 10 mg/m3
Beklenen minimum örnkleme hacmi = (7 mg) / (10 mg/m3) = 0,7 m3

3- Akış hızı hesaplamaları;
Baca çapı 1,2 m buradan baca kesit alanı= π* r2= 3,14*0,6²=1,13 m2
Hacimsel akış oranı= baca gazı hızı*baca kesit alanı= 1,13 m2 * 14,3 m/s =16,16 m3/s
Nozzle boyunca akış oranı hesabı;
Nozzle çapı=8 mm
Nozzle kesit alanı = π* r2= 3,14*0,4²= 50,29 mm2 = 50,29/1.000.000 = 0.0000503 m2
Nozzle boyunca akış oranı = Baca gazı hızı * nozzle alanı= 14,3 m/s * 0.0000503 m2
= 0.0007192 m3/s
Tahmini örnek hacmi hesabı;
Nozzle boyunca akış oranı ile örnekleme süresinin (60 dk) çarpımı ile bulunur.
Tahmini örnek hacmi= 0.0007192 m3/s * 3600 s = 2,598 m3

4- Referans koşullarında tahmini örnekleme hacmi hesabı;
Baca

Referans

Sıcaklık
C
165
0
Basınç
KPa
101,3
101,3
Oksijen Konsantrasyonu
%
10
11
Nem İçeriği
%
13
0
Referans koşullarında tahmini örnek hacmi = baca koşullarında tahmini hacim x sıcaklık, basınç,
nem ve oksijen için düzeltme faktörlerinin çarpımı ile bulunur.
Ref. Koş. Ör. Hac.= tah. hacim* ref.sıcaklık/baca sıcaklığı*Baca Bas./ Ref.Bas* (100-Nem)/100*
(21-Baca oksijen)/(21-ref Oksijen)
Ref. Koş. Ör. Hac= 2,598 m3*(273)/(273+165) * (101,3)/(101,3)*(100-13)/100*(21-10)/(21-11)
= 2,598*0,623*1*0,87*1,1= 1,544 m3
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5- Gerçek koşullarda örnekleme hacmi ve referans koşullarda gerçek örnekleme hacmi
hesabı;
Gazmetre Başlangıç Hacmi

m3

1,3

Gazmetre Bitiş Hacmi

m3

2,94

Gazmetre Sıcaklığı
Gazometre oksijen konsantrasyonu

C
%

17
10

0 (ref)
11(ref)

Kuru gaz sayacında örnek hacmi = Sayaç son okuma – Sayaç ilk okuma = 2,94-1,3= 1,64 m3 (kuru)
Referans koşullarındaki gerçek örnek hacmi = kuru gaz sayacındaki numune hacmi x Sıcaklık ve
oksijen için düzeltme faktörlerinin çarpımı ile bulunur.
Ref. Koş.gerçek ör.hac. = 1,64 *(273)/(273+17) *(21-10)/(21-11)
			
= 1,64*0,94*1,1 = 1,696 m3
6- İzokinetik örnekleme oranı hesabı;
Referans koşullardaki gerçek örnek hacminin, Referans koşullarda tahmin edilen örnek
hacmine oranı ile hesaplanır.
İzokinetik oran (%) = (1,696 m3/1,544 m3)* 100= = 109.8 %

7- Referans koşullarında partikül konsantrasyonu hesaplanması;
Toplanan toz miktarının referans koşullardaki gerçek örnekleme hacmine bölümü ile
bulunur.
Filitre tartımı sonucunda toplanan kütle= 4.018 g – 4.0 g = 0,018 g (18 mg)
Geri kazanımdan gelen kütle= 1,3 mg
Toplam toz kütlesi= 18 mg + 1,3 mg = 19,3 mg
Referans koşullarında partikül konsantrasyonu = 19,3 mg/1,696 m3= 11,4 mg/m3
Referans koşullarda şahit konsantrasyonu, şahit kütlesinin gerçek koşullardaki hacme
bölümü ile elde edilir.
Şahit Kütlesi = 0,7 mg
Referans koşullarda şahit konsantrasyonu= 0,7 mg/1,696 m3= 0,41 mg/m3

8- EN 14790 standardına göre Baca gazı içindeki nemin hacimce yüzdesini hesaplama
(Mutlak Nem)

165

İlk sayaç okuma = 6.291 m3
Nihai sayaç okuma = 6.351 m3
Nemin moleküler ağırlığı, H20 = 18
STP’deki molar hacim = 22.4 litre
1. impingerde toplanan nem miktarı = 3.2g
2. İmpingerde toplanan nem kütlesi = 1.3g
Silika jelde toplanan nem kütlesi = 0.7g
Kuru gaz sayaç basıncı = 100.7 kPa
Kuru gaz sayacı sıcaklığı = 16 C
Standart sıcaklık = 273 K
Standart basınç = 101.3 kPa

6.1 Kuru gaz sayacında numune hacmini hesaplama;
Kuru gaz sayacında numune hacmi = 6.351 m3 – 6.291 m3
= 0.06 m3 (60 litre)
6.2 Örneklenmiş gaz hacmini standart koşullara düzeltilmesi;
= Örnek Hacmi * standart sıcaklık * Kuru gaz sayacı basıncı
Sayaç Sıcaklığı
Standart basınç
= 60* 273 K/(273+16 K) * 100.7 kPa/101,3 kPa
= 55,8 litre
6.3 Toplam nem kütlesi;
= 1.İmpinger su kütlesi + 2. İmpinger su kütlesi + silika jelde toplanan su kütlesi
= 3.2 g + 1.3 g + 0.7 g = 5,2 g
6.4 Toplanan nemi STP’ye çevrilmesi;
Toplanan nem hacmi = toplam su kütlesi *
= 5,2 g * 22,4/ 18 = 6,47 litre

suyun mol hacmi
Suyun Molekül ağırlığı

6.5 Nem hacmi yüzdesi hesabı;
Yüzde nem=
		

Toplanan su hacmi
*100
Toplam Kuru Gaz+ nem

= 6,47 litre/ (6,47+55,8)*100 = % 10,4
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ÇOKLU ÖLÇÜMLER İÇİN HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Metaller örnekleme - Aşağıdaki hesaplamalar EN 14385 ile birlikte kullanılır.
Sonuçlar sadece kadmiyum ve talyum içindir. Diğer metaller için hesaplama
yapılmamıştır.

Referans Koşullarda Gaz Hacmi  (m3)

1,23 m3

Emisyon Sınır Değeri  (mg/m3)

0,05 mg/m3

Filtre ve prob durulamasından gelen hacim (ml)

130 ml

1. +  2. İmpenger hacmi (ml)

240 ml

3. impenger hacmi (ml)

120 ml

Filtre ve prob durulamasından gelen Cd analiz sonucu (µg/l)

3 µg/l

1. +  2. İmpenger Cd analiz sonucu (µg/l)

4 µg/l

3. impenger  Cd analiz sonucu

2 µg/l

Filtre ve prob durulamasından gelen Tl analiz sonucu (µg/l)

75 µg/l

1. +  2. İmpenger Tl analiz sonucu (µg/l)

91 µg/l

3. impenger  Tl analiz sonucu (µg/l)

5 µg/l

1- Emicilik verimlerinin hesaplanması;
1.1- Kadmiyum için emicilik verimi hesaplanması.
Filtre ve prob durulamasından gelen hacim = 130 ml
Filtre ve prob durulamasından gelen Cd analiz sonucu 3µg/l
(1 lt = 1000 ml)
Filtre ve prob durulamasından gelen Cd kütlesi = örnek hacmi*konsantrasyon/1000
0,00039 mg

           = 130*3/100 = 0,39 µg =

Aynı hesaplamalar 1+2. İmpenger ve 3. İmpenger için;
				1+2. İmpenger  =  240*4/100 = 0,96  µg = 0,00096 mg
           3. İmpenger = 120*2/1000= 0,24 µg = 0,00024 mg
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Toplam Kadmiyum Miktarı= 0,00039+0,00096+0,00024= 0,00159 mg
3. impengerde emilen kütle yüzdesi= 0,00024/0,00159*100= % 15,1
Emicilik verimi= 100-15,1= % 84,9

1.2. aynı işlemleri talyum için yaparsak;
Filtre ve prob durulamasından gelen Tl kütlesi = 0,00975 mg
1+2. İmpenger  Tl kütlesi = 0,02184 mg
3. İmpenger Tl Kütlesi= 0,0006 mg
Toplam Talyum Miktarı= 0.00975 mg + 0.02184 mg + 0.0006 mg = 0.03219 mg
3. impengerde emilen kütle yüzdesi = 0,0006/0,03219*100= %1,9
Emicilik verimi= 100-1,9 = % 98,1

2. Kalite gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının incelenmesi;
2.1 Toplam kadmiyum ve  talyum konsantrasyon hesapları;
Toplam Cd miktarı= 0,00159 mg
Toplam Tl miktarı= 0,03219
Çekilen referans koşullarda düzeltilmiş hacim= 1,23 m3
Konsantrasyon= (0,00159+0,03219)/1,23= 0,0275 mg/m3

2.2 Emisyon sınır değerinin yüzdesi olarak toplam cd ve Tl yüzdesi
ELV = 0,05 mg/m3
Kombine Tl ve Cd konsantrasyonları= 0,0275 mg/m3
ELV’nin %’ si olarak = 0,0275/0,05*100= % 55

3. Emici kalite güvence şartlarının kontrolü
3.1 Cd ve Tl’nin toplam Cd ve TL yüzdesi olarak hesabı
Toplam Cd kütlesi= 0,00159 mg
Toplam Tl kütlesi= 0,03219 mg
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Toplam Cd+ Tl= 0.00159+0,03219=0,03378
Cd yüzdesi= 0,00159/0,03378*100= % 4,7
Tl yüzdesi= 0,03219/0,003378*100= % 95,3

4. Değerlendirme;
- Toplam Cd ve Tl için emisyon limit değerinin % 30’undan fazla olması nedeniyle
bu kriter karşılanmaktadır.
- Kadmiyum için emicilik verimi % 90’ın altında (% 85) bı kriter
karşılanamamaktadır.
- Kadmiyum  kütlesi toplam kütlenin % 1’inden fazla olması (%4,7) nedeniyle kriter
karşılanmamaktadır.

169

3-GAZ VE BUHARLARIN ÖLÇÜLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK HESAPLAMALAR.
1-

ppm konsantrasyonlarını mg/m3’e dönüştürme;

CO konsantrasyonu = 100 ppm
CO’nun moleküler ağırlığı = 28
Molar hacim = 22,4 litre
Konsantrasyon (mg/m3) = Konsantrasyon (ppm)*Moleküler Ağırlık / Molar Hacim
			

= 100*28/22,4 = 125 mg/m3

2- mg/m3 konsantrasyonlarını ppm’e dönüştürme;
SO2 konsantrasyonu = 120 mg/m3
SO2’nİn moleküler ağırlığı = 64,07
Molar hacim = 22,4 litre
Konsantrasyon (ppm) = Konsantrasyon (mg/m3)* Molar Hacim / Moleküler Ağırlık
		

= 120*22,4/64,7 = 42 ppm

3- Toplam organik bileşiklerin (TOC) karbon olarak ifade edilmesi;
Toluen Konsantrasyonu = 50 mg/m3
Toluen’in molekül ağırlığı (C7H8) = 92
Karbonun molekül ağırlığı = 12
TOC mg karbon olarak = TOC bileşiğinin konsantrasyonu* Molekül içindeki karbon kütlesi/
Molekül ağırlığı
			

= 50 mg/m3 x (7 x 12 / 92) = 45.7 mgC/m3

Aynı yoldan propan içinde yapılabilir(C3H8).
4- Florür konsantrasyonu hidrojen florür olarak ifade edilebilir.
Florür Konsantrasyonu = 65 µgF/m3
Florür’ün molekül ağırlığı = 19
Hidrojenin molekül ağırlığı = 1
Hidrojen Florür’ün molekül ağırlığı (HF) = 19+1= 20
Florür, hidrojen florür olarak = Florür Konsantrasyonu*HF’nin Molekül Ağırlığı/F’nin molekül
ağırlığı
			

170

= 65 µgF/m3*20/19= 68,4 µgHF/m3

5- Gerekli minimum örnekleme zamanını hesaplama;
Baca gazında bileşik konsantrasyonu= 2 mg/m3 (2µg/l)

Örnekleme hızı = 2 l/dak
İmpinger çözeltisi hacmi = 250 ml
Analitik laboratuar tarafından belirtilen algılama limiti (LOD) = 0.5 µg / ml
Örnekleme ekipmanı ile kütle toplama oranı= Baca gazındaki bileşik konsantrasyonu *
örnekleme hızı
= 2µg/l * 2 l/dak = 4 µg/dk

				

Bileşiğin gerekli olan hedef toplama kütlesi = Impinger çözelti hacmi * LOD
					

= 250 ml * 0.5 µg /ml

					

= 125 µg

Minimum örnekleme süresi = Hedef bileşik kütlesi/ kütle toplama oranı
			

= 125 µg / 4 µg/dk

			

= 31 dakika

6- EN 14790 standardına göre Baca gazı içindeki nemin hacimce yüzdesini hesaplama
(Mutlak Nem)
İlk sayaç okuma = 6.291 m3
Nihai sayaç okuma = 6.351 m3
Nemin moleküler ağırlığı, H20 = 18
STP’deki molar hacim = 22.4 litre
1. impingerde toplanan nem miktarı = 3.2g
2. İmpingerde toplanan nem kütlesi = 1.3g
Silika jelde toplanan nem kütlesi = 0.7g
Kuru gaz sayaç basıncı = 100.7 kPa
Kuru gaz sayacı sıcaklığı = 16 C
Standart sıcaklık = 273 K
Standart basınç = 101.3 kPa
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6.1 Kuru gaz sayacında numune hacmini hesaplama;
Kuru gaz sayacında numune hacmi = 6.351 m3 – 6.291 m3
= 0.06 m3 (60 litre)

6.2 Örneklenmiş gaz hacmini standart koşullara düzeltilmesi;
= Örnek Hacmi * standart sıcaklık * Kuru gaz sayacı basıncı
Sayaç Sıcaklığı

Standart basınç

= 60* 273 K/(273+16 K) * 100.7 kPa/101,3 kPa
= 55,8 litre
6.3 Toplam nem kütlesi;
= 1.İmpinger su kütlesi + 2. İmpinger su kütlesi + silika jelde toplanan su kütlesi
= 3.2 g + 1.3 g + 0.7 g = 5,2 g
6.4 Toplanan nemi STP’ye çevrilmesi;
Toplanan nem hacmi = toplam su kütlesi *

suyun mol hacmi
Suyun Molekül ağırlığı

= 5,2 g * 22,4/ 18 = 6,47 litre
6.5 Nem hacmi yüzdesi hesabı;
Yüzde nem=

Toplanan su hacmi

*100

		

Toplam Kuru Gaz+ nem

= 6,47 litre/ (6,47+55,8)*100 = % 10,4

7- Analitik laboratuar sonuçlarından Baca gazı içindeki bir maddenin konsantrasyonunu
hesaplama;
1. İmpinger için analiz sonucu = 23,6 µg /ml
2. impinger için analiz sonucu= 0,8 µg /ml
1. impinger hacmi= 260 ml
2. impinger hacmi = 240 ml
Standartlaştırılmış örnek hami= 350 litre
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7.1 Kazanılan maddenin toplam kütlesinin hesaplanması;
µg

1. İmpingerde toplanan kütle= Analiz sonucu*Hacim = 23,6 µg /ml *260 ml = 6136
2. İmpingerde toplanan kütle= Analiz sonucu*Hacim = 0,8 µg /ml *240 ml = 192 µg

mg cinsinden toplanan toplam madde kütlesi = (6136 µg + 192 µg)/1000 = 6,33 mg
7.2 Baca gazı içindeki maddenin konsantrasyonunun hesaplanması;
Madde Konsantrasyonu= Toplam toplanan madde kütlesi/Standartlaştırılmış gaz hacmi*1000
= 6,33 mg /350 litre*1000 = 18,1 mg/m3

7.3 Emici absorpsiyon çözeltisi toplama verimliliğini hesaplanması ve değerlendirilmesi;
1. İmpingerde toplanan kütle= 6,14 mg
2. İmpingerde Toplanan Kütle = 0,19 mg
İmpinger verimliliği = 1. İmpingerde toplanan kütle/ toplam kütle* 100
= 6,14/6,33*100= % 97
1. impinger verimliliği % 95’den daha yüksek olduğu için kabul edilebilir.

8- Atmosfere verilen kütlesel debileri hesaplama;
Örnekleme sırasında toplanan toplam madde kütlesi = 730 µg
STP’deki numune gaz hacmi, kuru = 8.5 litre
Baca kesit alanı = 1,1 m2
Ortalama yığın gaz hızı = 10.4 m / s
Baca gazı sıcaklığı = 62 ° C
Baca basıncı = 101.3 kPa
Bacanın nem içeriği =% 7
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8.1 Maddenin kuru bazda standart koşullardaki konsantrasyonu;
		

= 730 µg / 8,5 L = 85,9 µg/L = 85,9 mg/m3

8.2 baca gazı koşullarında maddenin konsantrasyonu hesaplanması;
Yığın sıcaklığı 62 C

Kuru gaz sayacı sıcaklığı 10 C (273K)

Baca gazı basıncı 101.3 kPa

Referans basıncı 101.3 kPa

Baca gazı nemi % 7

Referans nem kuru

Konsantrasyon = 85,9 mg/m3 * 273/(273+62) * (100-7)/100 * 101,3/101,3
= 85,9*0,815*0,93*1 = 65,1 mg/m3

8.3 Baca içerisindeki akışın hesaplanması;
Ortalama baca gazı hızı = 10.4 m / s
Yığın kesit alanı = 1,1 m2
1 saatteki saniye sayısı = 3600
m3/sn cinsinden hacimsel akış oranı = 10.4 m/s x 1.1 m2
= 11,44 m3/sn
m3/saat cinsinden hacimsel akış oranı = 11,44 m3/sn* 36000
= 41184 m3/saat
8.4 Kütlesel emisyonunun g / saat cinsinden hesaplanması;
Kütlesel debi gr/saat= hacimsel akış oranı*konsantrasyon/1000
= 41184 m3/saat *65,1 mg/m3/1000= 2681 g/saat

9- Adsorpsiyon tüpleri kullanan bir yöntemler için numune alma süresini hesaplanması;
Tercih edilen örnekleme hızı = 0.4 l / dak
Baca içindeki madde konsantrasyonu = 17 mg /m3 (17 µg / l)
Tespit limiti = 1.3 µg
Alınan numunenin kütlesi algılama limitinin (LOD) 50 katına eşittir.
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Numunede gerekli olan madde kütlesi= 50* LOD = 50* 1.3 µg = 65 µg
Gerekli örnekleme hacmi = Numunede gerekli olan madde kütlesi/ konsant-

rasyon
= 65 µg / (17 µg/l)= 3,8 litre
Gerekli minimum örnekleme hacmi= Gerekli örnekleme hacmi/ Tercih edilen ör-

nekleme hızı
= 3,8 l / 0,4 l/dk = 9,5 dakika
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4-PORTATİF CİHAZLAR KULLANILARAK GAZ VE BUHARLARIN ÖLÇÜLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK
HESAPLAMALAR
1- Referans koşullarda mg / m3 cinsinden toplam NOx hesaplamak için ppm olarak NO ve
NO2 ölçümleri verilmiştir
NO konsantrasyon = 34 ppm (kuru)
NO2 konsantrasyonu = 15 ppm (kuru)
Ölçülen oksijen seviyesi =% 12
Referans koşulları = STP,% 15 O2, kuru
Atom ağırlığı N = 14
Atom ağırlığı O = 16
Molar hacim = 22,4 litre
1.1 ppm cinsinden toplam NOx konsantrasyonunun hesaplanması
Toplam NOx konsantrasyonu = NO konsantrasyonu + NO2 konsantrasyonu
= 34 ppm+ 15 ppm = 49 ppm
1.2 NOx’in NO2 olarak molekül ağırlığı
NO2’nin molekül ağırlığı = N’nin molekül ağırlığı + O2’nin molekül ağırlığı.
= 14+ 16*2 = 46
1.3 ppm cinsinden NOx konsantrasyonlarını, mg / m3 cinsinden NO2’ye dönüştürülmesi.
Konsantrasyon mg/m3 = Konsantrasyon ppm * NO2 molekül ağırlığı/ Molar hacim
= 49*46/22,4 = 100,6 mg/m3
1.4 Referans koşullarında NO2 konsantrasyonunun hesaplanması
Ölçülen oksijen seviyesi =% 12
Referans oksijen =% 15
Referans koşullarda konsantrasyon= ölçülen konsantrasyon * (21-O2 ref)/(21-ölçülen
oksijen)
= 100,6*(21-15)/(21-12) = 67,4 mg/m3
2 Referans koşullarındaki konsantrasyonları analizörden ppm olarak gelen mg / m3 cinsinden
hesaplanması.
Maddenin Konsantrasyonu = 120 ppm
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Ölçülen nem seviyesi =% 9
Referans nemi kuru
Ölçülen oksijen seviyesi =% 12.5 (ıslak)
Referans oksijen =% 11
Maddenin moleküler ağırlığı = 28
Molar hacim = 22,4 litre
(Bu örnekte, molekül CO'dur)

2.1 ppm cinsinden konsantrasyonlarıb mg / m3'e dönüştürülmesi;
Maddenin Konsantrasyonu = 120 ppm
Maddenin moleküler ağırlığı = 28
Molar hacim = 22,4 litre
Konsantrasyon mg / m3 cinsinden= 120*28/22,4= 150 mg/m3

2.2 Referans koşullarında maddenin konsantrasyonununun hesaplanması;
Nem düzeltme faktörü= 100/ (100-Nem)
= 100/(100-9) = 1,1
(Oksijenin ıslak bir bazda ölçülmüş olduğunu ve kuru koşullara düzeltilmesi gerektiğini unutmayın)
Referans koşullarında oksijen = ölçülen oksijen x nem düzeltme faktörü
= 12,5*1,1 = 13,8 kuru.
Referans koşullarında madde konsantrasyonu= Ölçülen konsantrasyon * oksijen için düzeltme faktörü
* nem düzeltme faktörü
= 150 mg/m3* (21-11)/(21-13,8)* (100)/(100-9)
= 231 mg/m3

3. Analizörün ppm (ıslak) okumalarını , referans koşullarda mg / m3 (kuru) olarak ifade etmek.
NOx konsantrasyonu = 80 ppm (ıslak)
Ölçülen nem seviyesi =% 10
STP'deki molar hacim = 22.4 litre
Atom ağırlığı N = 14
Atom ağırlığı O = 16
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3.1 NO2 molekül ağırlığı;
= 14+(16*2)= 46
3.2 ppm cinsinden konsantrasyonu mg / m3'e dönüştürmek.
Konsantrasyon mg/m3 = 80*46/22,4= 164 mg/Nm3 (ıslak)

3.3 Referans koşullarında konsantrasyonun hesaplanması (kuru)
NO2 konsantrasyonu (kuru)= 164 mg/Nm3 * 100/(100-10)
= 180 mg/Nm3

4. Kütle emisyon oranının kg / saat olarak hesaplanması (Örnek 1)
STP'de (ıslak) hacim akış hızı = 43 Nm3 / s
NO2 konsantrasyonu (ıslak) = 164 mg / m3
1 saatteki saniye sayısı = 3600

4.1 Bacadaki hacim akışını hesaplanması;
Hacimsel akış Nm3/saat=43 Nm3/s x 3600

= = 154,800 Nm3/saat
4.2 kütlesel emisyonunu kg/saat cinsinden hesaplanması;
Kg / saat cinsinden kütle emisyon oranı= Hacim akış hızı m3/saat * konsantrasyon mg/ m3
1*1.000.000
= 154,800 Nm3/h x 164 mg/m3/ 1.000.0000
= 25.4 kg/saat
(mg den Kg dönüştürüldü)

5.

kg / saat cinsinden bir kütle emisyonu hesaplanması (Örnek 2)
Ortalama baca gazı hızı = 10 m / s
Baca çapı = 0.9 m (yarıçap = 0.45 m)

Madde konsantrasyonu = 150 mg / m3 (Oksijen veya sıcaklık için düzeltme yapılmadan ıslak
olarak ölçülmüştür)
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5.1 Baca kesit alanını hesabı;
Baca kesit alanını = π*r2 = 3.14 x 0.45*0,45= 0,64 m2

5.2 Baca hacimsel akış hızı= Kesit alanı*Hız = 0,64 * 10 m/sn = 6,4 m3/sn
m3/saat cinsinden hacimsel akış= 6.4 m3/s x 3600= 23,040 m3/h
5.3 Baca koşullarında kg / sa cinsinden kütle emisyonunun hesaplanması;
Kütle Emisyonu= 23.040* 150 mg/m3/ 1.000.000 = 3,46 kg/saat

6. FID analizöründen VOC sonuçlarını referans koşullarına dönüştürülmesi,
VOC konsantrasyonu = 23 mgC / m3
Ölçülen nem seviyesi =% 9.5
Referans nemi kuru
Ölçülen oksijen seviyesi =% 13.2 (kuru)
Referans oksijen =% 11
(FID analizörünün sıcak ve ıslak olduğuna dikkat edin)

Referans koşullarında konsantrasyon= Ölçülen konsantrasyon * oksijen düzeltme faktörü * nem
düzeltme faktörü
= 23 mgC/m3 * (21-ref O2)/(21- Ölçülen O2) * (100)/(100-nem)
= 23* (21-11)/(21-13,2)* 100/(100-9,5)
= 33 mgC/m3

7. Karbon (C) cinsinden kuru gaz olarak VOC konsantrasyonunun hesaplanası ve bir FID analizörü
tarafından sağlanan sonuçlardan karbon ve toluenin kütle emisyonlarının hesaplanması.
VOC konsantrasyonu = 185 ppm (propan eşdeğeri C3H8)
Ölçülen nem seviyesi =% 6.5
Atom ağırlığı C = 12
H atom ağırlığı = 1
STP'deki molar hacim = 22.4 litre
Baca gazı akışı = 0.4 m3 / s
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kazanılıyorsa
kağıt
hamuru
üretimi
ve
kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya
çıkan
ısı
geri
kazanılabiliyorsa
gıda
işleme
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
ACT%02d)
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifli
bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve
kaplamaları
ile
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve
ortaya
çıkan
enerji
geri
kazanılıyorsa
kağıt
hamuru
üretimi
ve
kağıt
hamurundan
Vmstw@X%oxygen= (Vmstw)
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtiva
eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
/ (O₂Refw)
m3 mantar atığını, ahşap koruyucuları ve kaplamaları ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
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Sayı : 27277
Resmî Gazete
Sayı : 27277
Resmî Gazete
m YÖNETMELİK
YÖNETMELİK
Kuru gaz akışının Molekül Ağırlığı, Md Çevre
ve Orman Bakanlığından:
SANAYİ%KAYNAKLI
HAVA
KİRLİLİĞİNİN
C02
Çevre ve Orman
Bakanlığından:
v/v
KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
SANAYİ
HAVA KİRLİLİĞİNİN
2
%KAYNAKLI
v/v
BÖLÜM
KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
Total
% v/v BİRİNCİ
Amaç,
Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
BİRİNCİ
BÖLÜM
% v/v
N2
(30.03.2010,
10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012,
10.11.2012
ve 20.12.2014
tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
Md =
Amaç
(30.03.2010,
10.10.2011,
13.04.2012,
16.06.2012,
10.11.2012
ve
20.12.2014
tarihinde
yapılan değişiklikler işlenmiştir)
0.44(%C02)+0.32(%02)+0.28(
MADDE 1 – (1) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan
Amaç
g/gmol
%N2)
is, duman,
toz, gaz,
veBu
aerosol
halindekiamacı,
emisyonları
altına
almak;
insanı ve
çevresini
havaatmosfere
alıcı ortamındaki
MADDE
1 –buhar
(1) (1)
Yönetmeliğin
sanayikontrol
ve enerji
üretim
tesislerinin
faaliyeti
sonucu
yayılan
kirlenmelerden
doğacak
korumaya;
sebebiyle
ortaya
çıkanhava
umuma
komşuluk
gazının
moleküler
ağırlığıhalindeki
(ıslak),
M
is,Baca
duman,
toz, gaz,
buhartehlikelerden
ve aerosol
emisyonları
kontrol altına
almak;çevrede
insanı ve
çevresini
alıcıve
ortamındaki
s hava kirlenmeleri
münasebetlerine
önemli
zararlar
verenkorumaya;
olumsuz etkileri
gidermeye ve
bu etkilerin
ortaya
çıkmasını
engellemeye
ilişkin
kirlenmelerden
doğacak
tehlikelerden
hava kirlenmeleri
sebebiyle
çevrede
ortaya
çıkan umuma
ve komşuluk
Ms = Md(1 - (R
+
wv/100))
usul
ve esasları
belirlemektir.”
münasebetlerine
önemli zararlar veren olumsuz
etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin
g/gmol
18(R
/100)
WV
Kapsambelirlemektir.”
usul ve esasları
Baca Kapsam
gazı hızı,2V–s (1) Bu Yönetmelik;
MADDE
Pitot a)
tüpü
hız 2sabiti,
Kp Yönetmelik;
İşletmelerin
kurulması
ve işletilmesi -için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki
MADDE
– (1)
Bu
Hız içerisinde
basınç
katsayısı,Cp,
alanı
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve tespiti
ile, işletmeden
yakıtların, çıkan
ham maddelerin
ve ürünlerin
üretilmesi,
a) İşletmelerin
kurulması ve
işletilmesi -için
gerekli
esasları,
hava emisyonları
ve işletmenin
etki
kullanılması,
depolanması
ve
taşınmasına
ilişkin
usul
ve
esasları
kapsar.
Ortalama
,ΔP
mmH
0
alanı
içerisinde
hava
kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve
tespiti
ile,
yakıtların,
ham
maddelerin
ve
ürünlerin
üretilmesi,
avg
2
b) Aşağıdaki
hususları
kapsamaz:
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
ilişkin
VmmH
Ortalamaların
karekökü,√AP
20 usul ve esasları kapsar.
1) Aşağıdaki
9/7/1982
tarihli
ve 2690
sayılı Türkiye
b)
hususları
kapsamaz:
Ortalama
baca gazı
sıcaklığı,
°C Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
verilen 1)
yetki
alanınatarihli
giren,ve insan
sağlığı
ve çevrenin
ve Kanunu
diğer radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
9/7/1982
2690
sayılı
Türkiye
Atom nükleer
Enerjisi yakıt
Kurumu
ile Türkiye
Atom Enerjisi
Kurumuna
Ts
korunmasında;
ilgili tesis,
aletinsan
ve düzenekleri.
verilen
yetki
alanına
giren,
sağlığı
ve
çevrenin
nükleer
yakıt
ve
diğer
radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
Vs = ((Kp)(Cp)(√AP)(√Ts + 273))
m/s
2) Açık ilgili
ortamtesis,
hariçalet
olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.
korunmasında;
ve düzenekleri.
/ (√(M
)(P
))
S
3)S Açık
İşletme,
29/4/2009
tarihli
ve iş
27214
sayılı
Resmî Gazete’de
Çevreişyeri
Kanununca
Alınması Gereken
2)
ortam
hariç olmak
üzere
sağlığı
ve güvenliği
mevzuatı yayımlanan
kapsamına giren
ortam havasını.
Toplam
baca Hakkında
gazı
akışı:Yönetmeliğin
Gerçek
(Q27214
Islak
(Qstw
), kuru
), kuru@0
(Qs
İzin
ve Lisanslar
4 üncü
maddesi
kapsamında
yer
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
3) İşletme,
29/4/2009
tarihli ve
sayılı
Resmî
Gazete’de
yayımlanan
Çevre
Kanununca
a),
std), ıslak@0
2REF (Qstw0;
2REF Alınması
td02) Gereken
2 maddesi
ortamında
hiçbir
emisyonun
oluşmadığı
durumlarda
ve
bu
kapsamda
hava
alıcı
ortamına
baca,
kapı,
pencere
ya
da
benzeri
İzin
ve
Lisanslar
Hakkında
Yönetmeliğin
4
üncü
kapsamında
yer
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
Baca alanı,AS
m
açıklıklardan
herhangi
bir emisyonun
söz
konusu
olmadığı
tesis, hava
alet ve
düzenekleri
ve alan
kaynaklı
emisyonların
ortamında
hiçbir
emisyonun
oluşmadığı
durumlarda
ve
bu
kapsamda
alıcı
ortamına
baca,
kapı,
pencere
ya
da
benzeri
3
Qa = (60)(AS)(VS)
m /min
oluşmadığı
açıklıklardan
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan kaynaklı emisyonların
Dönüşümfaaliyetleri.
faktörü
Dayanak
oluşmadığı
faaliyetleri.
(K/mm.Hg),Cf
=0,3592
MADDE
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Dayanak 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983
Qstw = ((Qa)(P
(Cf))
/ ((Ts) + Teşkilat
m3/min
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığının
ve tarihli
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
MADDE
3s)– (1)
Bu Yönetmelik,
9/8/1983
ve 2872
sayılı Çevre
Kanununa
ve 29/6/2011
tarihli vedayanılarak
644 sayılı
273) ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
hazırlanmıştır.”
Çevre
Qstd Tanımlar
= ((Qa)(Ps)(Cf)(1m3/min
hazırlanmıştır.”
(Rwv/100)))
/ ((T
+ 273)
MADDE
4 –s)(1)
Bu Yönetmelikte geçen;
Tanımlar
3
Qstwo
=
((Qa)(P
)(Cf))
((Ts)
MADDE
4
–
(1)
Bu /Yönetmelikte
geçen;
m /min
2
s
Atık
gazlar:
Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
+ 273) a)
/ (0
)
2REFw
3
Qstd02a)=Atık
((Qa)(P
gazlar:
Katı, -sıvı veya gaz m
emisyonlar
/min ihtiva eden gaz halinde salımları,
s)(Cf)(1
b) Az Atıklı
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan atıkların üretim prosesinin son aşamasında arıtılmasına
(Rwv/100)))
/ ((TTeknolojiler:
)
+
273)
/
s
dayalı
teknolojik
seviye
yerine
tercih
edilen
ve
temiz
üretim
tekniklerini
temelüretim
alan, prosesinin
kirletmeyen,
ve az atıklı
b)
Az
Atıklı
Teknolojiler:
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan
atıkların
sontemiz
aşamasında
arıtılmasına
(02REFd)
teknolojileri,
dayalı
teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tekniklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı
izokinetiklik oranı, %l
teknolojileri,
mm
Nozzle çapı, Dn
c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında
atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
2
Nozzle
alanı,
An islilik derecesi: Bacharach
mmSkalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiği
c)sayıyı,
Bacharach
Örnekleme
min
getirdiği
sayıyı,süresi q
6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bakanlık:
%l = (4.6398E
)(Ts+273)(Vmstd)
%
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
/ (Ps)(Vs)(An)(q)(1- (Rwv/100))
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı
ile yakıtd)olarak
kullanılabilen
bitkisel
maddelerin
tamamı
bir kısmından
oluşan
ürünleri,
tarım geri
ve ormancılıktan
Biyokütle:
Tarım veya
ormancılık
ürünü
olan veveya
tamamı
veya bir kısmı
içindeki
enerjiyi
kazanmak amacı
kaynaklanan
bitkisel
atıkları, ortaya
ısı geri tamamı
kazanılabiliyorsa
gıda işleme
sanayisinden
bitkisel atığı,
ile
yakıt olarak
kullanılabilen
bitkiselçıkan
maddelerin
veya bir kısmından
oluşan
ürünleri,kaynaklanan
tarım ve ormancılıktan
üretim mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
enerji geri kazanılıyorsa
hamuru üretimi
ve kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya çıkan
ısı geriçıkan
kazanılabiliyorsa
gıda işlemekağıt
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
kağıt üretimi
sırasında
oluşan
lifli bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap koruyucuları
ve kaplamaları
ile kağıt
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
çıkan
enerji
geri kazanılıyorsa
kağıt hamuru
üretimi ve
hamurundan
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtivamantar
eden ve
özellikle
inşaat
veya yıkım
atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve atıklarından
kaplamaları kaynaklanan
ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
3 Temmuz 2009 CUMA

Vmstd@X%oxygen = (Vmstd)
3 Temmuz 2009 CUMA
/ (02REFd)
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Resmî Gazete
YÖNETMELİK
YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI
HAVA
KİRLİLİĞİNİN
Çevre ve Orman
Bakanlığından:
KONTROLÜ
SANAYİ
KAYNAKLIYÖNETMELİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİNİN
BİRİNCİ
BÖLÜM
KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
BİRİNCİ
BÖLÜM
(30.03.2010, 10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012,
10.11.2012
ve 20.12.2014
tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
Amaç10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 ve 20.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
(30.03.2010,
MADDE 1 – (1) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan
Amaç
is, duman,
toz, gaz,
veBu
aerosol
halindekiamacı,
emisyonları
altına
almak;
insanı ve
çevresini
havaatmosfere
alıcı ortamındaki
MADDE
1 –buhar
(1) (1)
Yönetmeliğin
sanayikontrol
ve enerji
üretim
tesislerinin
faaliyeti
sonucu
yayılan
kirlenmelerden
doğacak
korumaya;
hava kirlenmeleri
sebebiyle
ortaya
çıkanhava
umuma
komşuluk
is, duman, toz, gaz,
buhartehlikelerden
ve aerosol halindeki
emisyonları
kontrol altına
almak;çevrede
insanı ve
çevresini
alıcıve
ortamındaki
münasebetlerinedoğacak
önemli tehlikelerden
zararlar verenkorumaya;
olumsuz etkileri
gidermeye ve
bu etkilerin
ortaya
çıkmasını
engellemeye
ilişkin
kirlenmelerden
hava kirlenmeleri
sebebiyle
çevrede
ortaya
çıkan umuma
ve komşuluk
usul ve esasları belirlemektir.”
münasebetlerine
önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin
Kapsambelirlemektir.”
usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
Kapsam
a)
İşletmelerin
kurulması
ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki
MADDE
2 – (1)
Bu Yönetmelik;
alanı içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve tespiti
ile, işletmeden
yakıtların, çıkan
ham maddelerin
ve ürünlerin
üretilmesi,
a) İşletmelerin
kurulması ve
işletilmesi için
gerekli
esasları,
hava emisyonları
ve işletmenin
etki
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
ilişkin tetkik
usul veveesasları
alanı
içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tespitikapsar.
ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi,
b) Aşağıdaki
hususları
kapsamaz: ilişkin usul ve esasları kapsar.
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
1) Aşağıdaki
9/7/1982 tarihli
ve 2690
sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
b)
hususları
kapsamaz:
verilen 1)
yetki
alanınatarihli
giren,ve insan
ve çevrenin
ve Kanunu
diğer radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
9/7/1982
2690 sağlığı
sayılı Türkiye
Atom nükleer
Enerjisi yakıt
Kurumu
ile Türkiye
Atom Enerjisi
Kurumuna
korunmasında;
ilgili tesis,
aletinsan
ve düzenekleri.
verilen yetki alanına
giren,
sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan
2) Açık ilgili
ortamtesis,
hariçalet
olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.
korunmasında;
ve düzenekleri.
3)
İşletme,
29/4/2009
tarihli
ve iş
27214
sayılı
Resmî Gazete’de
Çevreişyeri
Kanununca
Alınması Gereken
2) Açık ortam hariç olmak üzere
sağlığı
ve güvenliği
mevzuatı yayımlanan
kapsamına giren
ortam havasını.
İzin ve Lisanslar
Hakkında
Yönetmeliğin
4 üncüsayılı
maddesi
kapsamında
almıyorsa,Çevre
işletmeyi
oluşturanAlınması
tesis/tesislerin
iç
3) İşletme,
29/4/2009
tarihli ve 27214
Resmî
Gazete’deyer
yayımlanan
Kanununca
Gereken
ortamında
hiçbir emisyonun
oluşmadığı durumlarda
ve bu kapsamında
kapsamda hava
ortamına
baca, kapı,
pencere
ya da benzeri
İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesi
yer alıcı
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
açıklıklardan
herhangi
bir emisyonun
konusu ve
olmadığı
tesis, hava
alet ve
ve alan
emisyonların
ortamında hiçbir
emisyonun
oluşmadığı söz
durumlarda
bu kapsamda
alıcıdüzenekleri
ortamına baca,
kapı,kaynaklı
pencere ya
da benzeri
oluşmadığı
faaliyetleri.
açıklıklardan
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan kaynaklı emisyonların
Dayanak
oluşmadığı
faaliyetleri.
MADDE
Dayanak 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve
Şehircilik
Teşkilat
ve tarihli
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
MADDE
3 – (1)Bakanlığının
Bu Yönetmelik,
9/8/1983
ve 2872
sayılı Çevre
Kanununa
ve 29/6/2011
tarihli vedayanılarak
644 sayılı
hazırlanmıştır.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
Tanımlar
hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
b) Az Atıklı Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların üretim prosesinin son aşamasında arıtılmasına
dayalı teknolojik
seviye
yerine tercih
edilen
ve temiz üretim
tekniklerini
temelüretim
alan, prosesinin
kirletmeyen,
ve az atıklı
b) Az Atıklı
Teknolojiler:
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan
atıkların
sontemiz
aşamasında
arıtılmasına
teknolojileri,
dayalı
teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tekniklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı
teknolojileri,
c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiğic)sayıyı,
Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiği sayıyı,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı
ile yakıtd)olarak
kullanılabilen
bitkisel
maddelerin
tamamı
bir kısmından
oluşan
ürünleri,
tarım geri
ve ormancılıktan
Biyokütle:
Tarım veya
ormancılık
ürünü
olan veveya
tamamı
veya bir kısmı
içindeki
enerjiyi
kazanmak amacı
kaynaklanan
bitkisel
atıkları, ortaya
ısı geri tamamı
kazanılabiliyorsa
gıda işleme
sanayisinden
bitkisel atığı,
ile
yakıt olarak
kullanılabilen
bitkiselçıkan
maddelerin
veya bir kısmından
oluşan
ürünleri,kaynaklanan
tarım ve ormancılıktan
üretim mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
enerji geri kazanılıyorsa
hamuru üretimi
ve kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya çıkan
ısı geriçıkan
kazanılabiliyorsa
gıda işlemekağıt
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
kağıt üretimi
sırasında
oluşan
lifli bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap koruyucuları
ve kaplamaları
ile kağıt
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
çıkan
enerji
geri kazanılıyorsa
kağıt hamuru
üretimi ve
hamurundan
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtivamantar
eden ve
özellikle
inşaat
veya yıkım
atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve atıklarından
kaplamaları kaynaklanan
ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
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Sayı : 27277
Resmî Gazete
Sayı : 27277
Resmî Gazete
YÖNETMELİK
YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI
HAVA
KİRLİLİĞİNİN
Çevre ve Orman
Bakanlığından:
KONTROLÜ
SANAYİ
KAYNAKLIYÖNETMELİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİNİN
BİRİNCİ
BÖLÜM
KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
BİRİNCİ
BÖLÜM
(30.03.2010, 10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012,
10.11.2012
ve 20.12.2014
tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
Amaç10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 ve 20.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
(30.03.2010,
MADDE 1 – (1) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan
Amaç
is, duman,
toz, gaz,
veBu
aerosol
halindekiamacı,
emisyonları
altına
almak;
insanı ve
çevresini
havaatmosfere
alıcı ortamındaki
MADDE
1 –buhar
(1) (1)
Yönetmeliğin
sanayikontrol
ve enerji
üretim
tesislerinin
faaliyeti
sonucu
yayılan
kirlenmelerden
doğacak
korumaya;
hava kirlenmeleri
sebebiyle
ortaya
çıkanhava
umuma
komşuluk
is, duman, toz, gaz,
buhartehlikelerden
ve aerosol halindeki
emisyonları
kontrol altına
almak;çevrede
insanı ve
çevresini
alıcıve
ortamındaki
münasebetlerinedoğacak
önemli tehlikelerden
zararlar verenkorumaya;
olumsuz etkileri
gidermeye ve
bu etkilerin
ortaya
çıkmasını
engellemeye
ilişkin
kirlenmelerden
hava kirlenmeleri
sebebiyle
çevrede
ortaya
çıkan umuma
ve komşuluk
usul ve esasları belirlemektir.”
münasebetlerine
önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin
Kapsambelirlemektir.”
usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
Kapsam
a)
İşletmelerin
kurulması
ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki
MADDE
2 – (1)
Bu Yönetmelik;
alanı içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve tespiti
ile, işletmeden
yakıtların, çıkan
ham maddelerin
ve ürünlerin
üretilmesi,
a) İşletmelerin
kurulması ve
işletilmesi için
gerekli
esasları,
hava emisyonları
ve işletmenin
etki
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
ilişkin tetkik
usul veveesasları
alanı
içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tespitikapsar.
ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi,
b) Aşağıdaki
hususları
kapsamaz: ilişkin usul ve esasları kapsar.
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
1) Aşağıdaki
9/7/1982 tarihli
ve 2690
sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
b)
hususları
kapsamaz:
verilen 1)
yetki
alanınatarihli
giren,ve insan
ve çevrenin
ve Kanunu
diğer radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
9/7/1982
2690 sağlığı
sayılı Türkiye
Atom nükleer
Enerjisi yakıt
Kurumu
ile Türkiye
Atom Enerjisi
Kurumuna
korunmasında;
ilgili tesis,
aletinsan
ve düzenekleri.
verilen yetki alanına
giren,
sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan
2) Açık ilgili
ortamtesis,
hariçalet
olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.
korunmasında;
ve düzenekleri.
3)
İşletme,
29/4/2009
tarihli
ve iş
27214
sayılı
Resmî Gazete’de
Çevreişyeri
Kanununca
Alınması Gereken
2) Açık ortam hariç olmak üzere
sağlığı
ve güvenliği
mevzuatı yayımlanan
kapsamına giren
ortam havasını.
İzin ve Lisanslar
Hakkında
Yönetmeliğin
4 üncüsayılı
maddesi
kapsamında
almıyorsa,Çevre
işletmeyi
oluşturanAlınması
tesis/tesislerin
iç
3) İşletme,
29/4/2009
tarihli ve 27214
Resmî
Gazete’deyer
yayımlanan
Kanununca
Gereken
ortamında
hiçbir emisyonun
oluşmadığı durumlarda
ve bu kapsamında
kapsamda hava
ortamına
baca, kapı,
pencere
ya da benzeri
İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesi
yer alıcı
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
açıklıklardan
herhangi
bir emisyonun
konusu ve
olmadığı
tesis, hava
alet ve
ve alan
emisyonların
ortamında hiçbir
emisyonun
oluşmadığı söz
durumlarda
bu kapsamda
alıcıdüzenekleri
ortamına baca,
kapı,kaynaklı
pencere ya
da benzeri
oluşmadığı
faaliyetleri.
açıklıklardan
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan kaynaklı emisyonların
Dayanak
oluşmadığı
faaliyetleri.
MADDE
Dayanak 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve
Şehircilik
Teşkilat
ve tarihli
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
MADDE
3 – (1)Bakanlığının
Bu Yönetmelik,
9/8/1983
ve 2872
sayılı Çevre
Kanununa
ve 29/6/2011
tarihli vedayanılarak
644 sayılı
hazırlanmıştır.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
Tanımlar
hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
b) Az Atıklı Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların üretim prosesinin son aşamasında arıtılmasına
dayalı teknolojik
seviye
yerine tercih
edilen
ve temiz üretim
tekniklerini
temelüretim
alan, prosesinin
kirletmeyen,
ve az atıklı
b) Az Atıklı
Teknolojiler:
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan
atıkların
sontemiz
aşamasında
arıtılmasına
teknolojileri,
dayalı
teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tekniklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı
teknolojileri,
c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiğic)sayıyı,
Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiği sayıyı,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı
ile yakıtd)olarak
kullanılabilen
bitkisel
maddelerin
tamamı
bir kısmından
oluşan
ürünleri,
tarım geri
ve ormancılıktan
Biyokütle:
Tarım veya
ormancılık
ürünü
olan veveya
tamamı
veya bir kısmı
içindeki
enerjiyi
kazanmak amacı
kaynaklanan
bitkisel
atıkları, ortaya
ısı geri tamamı
kazanılabiliyorsa
gıda işleme
sanayisinden
bitkisel atığı,
ile
yakıt olarak
kullanılabilen
bitkiselçıkan
maddelerin
veya bir kısmından
oluşan
ürünleri,kaynaklanan
tarım ve ormancılıktan
üretim mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
enerji geri kazanılıyorsa
hamuru üretimi
ve kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya çıkan
ısı geriçıkan
kazanılabiliyorsa
gıda işlemekağıt
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
kağıt üretimi
sırasında
oluşan
lifli bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap koruyucuları
ve kaplamaları
ile kağıt
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
çıkan
enerji
geri kazanılıyorsa
kağıt hamuru
üretimi ve
hamurundan
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtivamantar
eden ve
özellikle
inşaat
veya yıkım
atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve atıklarından
kaplamaları kaynaklanan
ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
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Sayı : 27277
Resmî Gazete
YÖNETMELİK
YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI
HAVA
KİRLİLİĞİNİN
Çevre ve Orman
Bakanlığından:
KONTROLÜ
SANAYİ
KAYNAKLIYÖNETMELİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİNİN
BİRİNCİ
BÖLÜM
KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
BİRİNCİ
BÖLÜM
(30.03.2010, 10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012,
10.11.2012
ve 20.12.2014
tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
Amaç10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 ve 20.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
(30.03.2010,
MADDE 1 – (1) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan
Amaç
is, duman,
toz, gaz,
veBu
aerosol
halindekiamacı,
emisyonları
altına
almak;
insanı ve
çevresini
havaatmosfere
alıcı ortamındaki
MADDE
1 –buhar
(1) (1)
Yönetmeliğin
sanayikontrol
ve enerji
üretim
tesislerinin
faaliyeti
sonucu
yayılan
kirlenmelerden
doğacak
korumaya;
hava kirlenmeleri
sebebiyle
ortaya
çıkanhava
umuma
komşuluk
is, duman, toz, gaz,
buhartehlikelerden
ve aerosol halindeki
emisyonları
kontrol altına
almak;çevrede
insanı ve
çevresini
alıcıve
ortamındaki
münasebetlerinedoğacak
önemli tehlikelerden
zararlar verenkorumaya;
olumsuz etkileri
gidermeye ve
bu etkilerin
ortaya
çıkmasını
engellemeye
ilişkin
kirlenmelerden
hava kirlenmeleri
sebebiyle
çevrede
ortaya
çıkan umuma
ve komşuluk
usul ve esasları belirlemektir.”
münasebetlerine
önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin
Kapsambelirlemektir.”
usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
Kapsam
a)
İşletmelerin
kurulması
ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki
MADDE
2 – (1)
Bu Yönetmelik;
alanı içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve tespiti
ile, işletmeden
yakıtların, çıkan
ham maddelerin
ve ürünlerin
üretilmesi,
a) İşletmelerin
kurulması ve
işletilmesi için
gerekli
esasları,
hava emisyonları
ve işletmenin
etki
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
ilişkin tetkik
usul veveesasları
alanı
içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tespitikapsar.
ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi,
b) Aşağıdaki
hususları
kapsamaz: ilişkin usul ve esasları kapsar.
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
1) Aşağıdaki
9/7/1982 tarihli
ve 2690
sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
b)
hususları
kapsamaz:
verilen 1)
yetki
alanınatarihli
giren,ve insan
ve çevrenin
ve Kanunu
diğer radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
9/7/1982
2690 sağlığı
sayılı Türkiye
Atom nükleer
Enerjisi yakıt
Kurumu
ile Türkiye
Atom Enerjisi
Kurumuna
korunmasında;
ilgili tesis,
aletinsan
ve düzenekleri.
verilen yetki alanına
giren,
sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan
2) Açık ilgili
ortamtesis,
hariçalet
olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.
korunmasında;
ve düzenekleri.
3)
İşletme,
29/4/2009
tarihli
ve iş
27214
sayılı
Resmî Gazete’de
Çevreişyeri
Kanununca
Alınması Gereken
2) Açık ortam hariç olmak üzere
sağlığı
ve güvenliği
mevzuatı yayımlanan
kapsamına giren
ortam havasını.
İzin ve Lisanslar
Hakkında
Yönetmeliğin
4 üncüsayılı
maddesi
kapsamında
almıyorsa,Çevre
işletmeyi
oluşturanAlınması
tesis/tesislerin
iç
3) İşletme,
29/4/2009
tarihli ve 27214
Resmî
Gazete’deyer
yayımlanan
Kanununca
Gereken
ortamında
hiçbir emisyonun
oluşmadığı durumlarda
ve bu kapsamında
kapsamda hava
ortamına
baca, kapı,
pencere
ya da benzeri
İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesi
yer alıcı
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
açıklıklardan
herhangi
bir emisyonun
konusu ve
olmadığı
tesis, hava
alet ve
ve alan
emisyonların
ortamında hiçbir
emisyonun
oluşmadığı söz
durumlarda
bu kapsamda
alıcıdüzenekleri
ortamına baca,
kapı,kaynaklı
pencere ya
da benzeri
oluşmadığı
faaliyetleri.
açıklıklardan
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan kaynaklı emisyonların
Dayanak
oluşmadığı
faaliyetleri.
MADDE
Dayanak 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve
Şehircilik
Teşkilat
ve tarihli
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
MADDE
3 – (1)Bakanlığının
Bu Yönetmelik,
9/8/1983
ve 2872
sayılı Çevre
Kanununa
ve 29/6/2011
tarihli vedayanılarak
644 sayılı
hazırlanmıştır.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
Tanımlar
hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
b) Az Atıklı Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların üretim prosesinin son aşamasında arıtılmasına
dayalı teknolojik
seviye
yerine tercih
edilen
ve temiz üretim
tekniklerini
temelüretim
alan, prosesinin
kirletmeyen,
ve az atıklı
b) Az Atıklı
Teknolojiler:
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan
atıkların
sontemiz
aşamasında
arıtılmasına
teknolojileri,
dayalı
teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tekniklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı
teknolojileri,
c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiğic)sayıyı,
Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiği sayıyı,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı
ile yakıtd)olarak
kullanılabilen
bitkisel
maddelerin
tamamı
bir kısmından
oluşan
ürünleri,
tarım geri
ve ormancılıktan
Biyokütle:
Tarım veya
ormancılık
ürünü
olan veveya
tamamı
veya bir kısmı
içindeki
enerjiyi
kazanmak amacı
kaynaklanan
bitkisel
atıkları, ortaya
ısı geri tamamı
kazanılabiliyorsa
gıda işleme
sanayisinden
bitkisel atığı,
ile
yakıt olarak
kullanılabilen
bitkiselçıkan
maddelerin
veya bir kısmından
oluşan
ürünleri,kaynaklanan
tarım ve ormancılıktan
üretim mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
enerji geri kazanılıyorsa
hamuru üretimi
ve kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya çıkan
ısı geriçıkan
kazanılabiliyorsa
gıda işlemekağıt
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
kağıt üretimi
sırasında
oluşan
lifli bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap koruyucuları
ve kaplamaları
ile kağıt
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
çıkan
enerji
geri kazanılıyorsa
kağıt hamuru
üretimi ve
hamurundan
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtivamantar
eden ve
özellikle
inşaat
veya yıkım
atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve atıklarından
kaplamaları kaynaklanan
ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
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Sayı : 27277
Resmî Gazete
Sayı : 27277
Resmî Gazete
YÖNETMELİK
YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI
HAVA
KİRLİLİĞİNİN
Çevre ve Orman
Bakanlığından:
KONTROLÜ
SANAYİ
KAYNAKLIYÖNETMELİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİNİN
BİRİNCİ
BÖLÜM
KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
BİRİNCİ
BÖLÜM
(30.03.2010, 10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012,
10.11.2012
ve 20.12.2014
tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
Amaç10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 ve 20.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
(30.03.2010,
MADDE 1 – (1) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan
Amaç
is, duman,
toz, gaz,
veBu
aerosol
halindekiamacı,
emisyonları
altına
almak;
insanı ve
çevresini
havaatmosfere
alıcı ortamındaki
MADDE
1 –buhar
(1) (1)
Yönetmeliğin
sanayikontrol
ve enerji
üretim
tesislerinin
faaliyeti
sonucu
yayılan
kirlenmelerden
doğacak
korumaya;
hava kirlenmeleri
sebebiyle
ortaya
çıkanhava
umuma
komşuluk
is, duman, toz, gaz,
buhartehlikelerden
ve aerosol halindeki
emisyonları
kontrol altına
almak;çevrede
insanı ve
çevresini
alıcıve
ortamındaki
münasebetlerinedoğacak
önemli tehlikelerden
zararlar verenkorumaya;
olumsuz etkileri
gidermeye ve
bu etkilerin
ortaya
çıkmasını
engellemeye
ilişkin
kirlenmelerden
hava kirlenmeleri
sebebiyle
çevrede
ortaya
çıkan umuma
ve komşuluk
usul ve esasları belirlemektir.”
münasebetlerine
önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin
Kapsambelirlemektir.”
usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
Kapsam
a)
İşletmelerin
kurulması
ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki
MADDE
2 – (1)
Bu Yönetmelik;
alanı içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve tespiti
ile, işletmeden
yakıtların, çıkan
ham maddelerin
ve ürünlerin
üretilmesi,
a) İşletmelerin
kurulması ve
işletilmesi için
gerekli
esasları,
hava emisyonları
ve işletmenin
etki
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
ilişkin tetkik
usul veveesasları
alanı
içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tespitikapsar.
ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi,
b) Aşağıdaki
hususları
kapsamaz: ilişkin usul ve esasları kapsar.
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
1) Aşağıdaki
9/7/1982 tarihli
ve 2690
sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
b)
hususları
kapsamaz:
verilen 1)
yetki
alanınatarihli
giren,ve insan
ve çevrenin
ve Kanunu
diğer radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
9/7/1982
2690 sağlığı
sayılı Türkiye
Atom nükleer
Enerjisi yakıt
Kurumu
ile Türkiye
Atom Enerjisi
Kurumuna
korunmasında;
ilgili tesis,
aletinsan
ve düzenekleri.
verilen yetki alanına
giren,
sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan
2) Açık ilgili
ortamtesis,
hariçalet
olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.
korunmasında;
ve düzenekleri.
3)
İşletme,
29/4/2009
tarihli
ve iş
27214
sayılı
Resmî Gazete’de
Çevreişyeri
Kanununca
Alınması Gereken
2) Açık ortam hariç olmak üzere
sağlığı
ve güvenliği
mevzuatı yayımlanan
kapsamına giren
ortam havasını.
İzin ve Lisanslar
Hakkında
Yönetmeliğin
4 üncüsayılı
maddesi
kapsamında
almıyorsa,Çevre
işletmeyi
oluşturanAlınması
tesis/tesislerin
iç
3) İşletme,
29/4/2009
tarihli ve 27214
Resmî
Gazete’deyer
yayımlanan
Kanununca
Gereken
ortamında
hiçbir emisyonun
oluşmadığı durumlarda
ve bu kapsamında
kapsamda hava
ortamına
baca, kapı,
pencere
ya da benzeri
İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesi
yer alıcı
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
açıklıklardan
herhangi
bir emisyonun
konusu ve
olmadığı
tesis, hava
alet ve
ve alan
emisyonların
ortamında hiçbir
emisyonun
oluşmadığı söz
durumlarda
bu kapsamda
alıcıdüzenekleri
ortamına baca,
kapı,kaynaklı
pencere ya
da benzeri
oluşmadığı
faaliyetleri.
açıklıklardan
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan kaynaklı emisyonların
Dayanak
oluşmadığı
faaliyetleri.
MADDE
Dayanak 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve
Şehircilik
Teşkilat
ve tarihli
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
MADDE
3 – (1)Bakanlığının
Bu Yönetmelik,
9/8/1983
ve 2872
sayılı Çevre
Kanununa
ve 29/6/2011
tarihli vedayanılarak
644 sayılı
hazırlanmıştır.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
Tanımlar
hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
b) Az Atıklı Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların üretim prosesinin son aşamasında arıtılmasına
dayalı teknolojik
seviye
yerine tercih
edilen
ve temiz üretim
tekniklerini
temelüretim
alan, prosesinin
kirletmeyen,
ve az atıklı
b) Az Atıklı
Teknolojiler:
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan
atıkların
sontemiz
aşamasında
arıtılmasına
teknolojileri,
dayalı
teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tekniklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı
teknolojileri,
c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiğic)sayıyı,
Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiği sayıyı,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı
ile yakıtd)olarak
kullanılabilen
bitkisel
maddelerin
tamamı
bir kısmından
oluşan
ürünleri,
tarım geri
ve ormancılıktan
Biyokütle:
Tarım veya
ormancılık
ürünü
olan veveya
tamamı
veya bir kısmı
içindeki
enerjiyi
kazanmak amacı
kaynaklanan
bitkisel
atıkları, ortaya
ısı geri tamamı
kazanılabiliyorsa
gıda işleme
sanayisinden
bitkisel atığı,
ile
yakıt olarak
kullanılabilen
bitkiselçıkan
maddelerin
veya bir kısmından
oluşan
ürünleri,kaynaklanan
tarım ve ormancılıktan
üretim mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
enerji geri kazanılıyorsa
hamuru üretimi
ve kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya çıkan
ısı geriçıkan
kazanılabiliyorsa
gıda işlemekağıt
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
kağıt üretimi
sırasında
oluşan
lifli bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap koruyucuları
ve kaplamaları
ile kağıt
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
çıkan
enerji
geri kazanılıyorsa
kağıt hamuru
üretimi ve
hamurundan
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtivamantar
eden ve
özellikle
inşaat
veya yıkım
atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve atıklarından
kaplamaları kaynaklanan
ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
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Dayanak
ve Tanımlar
BİRİNCİ
BÖLÜM
(30.03.2010, 10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012,
10.11.2012
ve 20.12.2014
tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
Amaç, Kapsam,
Dayanak
ve Tanımlar
Amaç10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 ve 20.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikler işlenmiştir)
(30.03.2010,
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toz, gaz,
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ve komşuluk
usul ve esasları belirlemektir.”
münasebetlerine
önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin
Kapsambelirlemektir.”
usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
Kapsam
a)
İşletmelerin
kurulması
ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki
MADDE
2 – (1)
Bu Yönetmelik;
alanı içerisinde
hava kirliliğinin
önlenmesinin
tetkik
ve tespiti
ile, işletmeden
yakıtların, çıkan
ham maddelerin
ve ürünlerin
üretilmesi,
a) İşletmelerin
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işletilmesi için
gerekli
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ilişkin tetkik
usul veveesasları
alanı
içerisinde
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ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi,
b) Aşağıdaki
hususları
kapsamaz: ilişkin usul ve esasları kapsar.
kullanılması,
depolanması
ve taşınmasına
1) Aşağıdaki
9/7/1982 tarihli
ve 2690
sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
b)
hususları
kapsamaz:
verilen 1)
yetki
alanınatarihli
giren,ve insan
ve çevrenin
ve Kanunu
diğer radyoaktif
maddelerin
radyasyonundan
9/7/1982
2690 sağlığı
sayılı Türkiye
Atom nükleer
Enerjisi yakıt
Kurumu
ile Türkiye
Atom Enerjisi
Kurumuna
korunmasında;
ilgili tesis,
aletinsan
ve düzenekleri.
verilen yetki alanına
giren,
sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan
2) Açık ilgili
ortamtesis,
hariçalet
olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.
korunmasında;
ve düzenekleri.
3)
İşletme,
29/4/2009
tarihli
ve iş
27214
sayılı
Resmî Gazete’de
Çevreişyeri
Kanununca
Alınması Gereken
2) Açık ortam hariç olmak üzere
sağlığı
ve güvenliği
mevzuatı yayımlanan
kapsamına giren
ortam havasını.
İzin ve Lisanslar
Hakkında
Yönetmeliğin
4 üncüsayılı
maddesi
kapsamında
almıyorsa,Çevre
işletmeyi
oluşturanAlınması
tesis/tesislerin
iç
3) İşletme,
29/4/2009
tarihli ve 27214
Resmî
Gazete’deyer
yayımlanan
Kanununca
Gereken
ortamında
hiçbir emisyonun
oluşmadığı durumlarda
ve bu kapsamında
kapsamda hava
ortamına
baca, kapı,
pencere
ya da benzeri
İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesi
yer alıcı
almıyorsa,
işletmeyi
oluşturan
tesis/tesislerin
iç
açıklıklardan
herhangi
bir emisyonun
konusu ve
olmadığı
tesis, hava
alet ve
ve alan
emisyonların
ortamında hiçbir
emisyonun
oluşmadığı söz
durumlarda
bu kapsamda
alıcıdüzenekleri
ortamına baca,
kapı,kaynaklı
pencere ya
da benzeri
oluşmadığı
faaliyetleri.
açıklıklardan
herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri ve alan kaynaklı emisyonların
Dayanak
oluşmadığı
faaliyetleri.
MADDE
Dayanak 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve
Şehircilik
Teşkilat
ve tarihli
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
MADDE
3 – (1)Bakanlığının
Bu Yönetmelik,
9/8/1983
ve 2872
sayılı Çevre
Kanununa
ve 29/6/2011
tarihli vedayanılarak
644 sayılı
hazırlanmıştır.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
Tanımlar
hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
b) Az Atıklı Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların üretim prosesinin son aşamasında arıtılmasına
dayalı teknolojik
seviye
yerine tercih
edilen
ve temiz üretim
tekniklerini
temelüretim
alan, prosesinin
kirletmeyen,
ve az atıklı
b) Az Atıklı
Teknolojiler:
Sanayi
tesislerinden
kaynaklanan
atıkların
sontemiz
aşamasında
arıtılmasına
teknolojileri,
dayalı
teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tekniklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı
teknolojileri,
c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiğic)sayıyı,
Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde emisyonunun meydana
getirdiği sayıyı,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı
ile yakıtd)olarak
kullanılabilen
bitkisel
maddelerin
tamamı
bir kısmından
oluşan
ürünleri,
tarım geri
ve ormancılıktan
Biyokütle:
Tarım veya
ormancılık
ürünü
olan veveya
tamamı
veya bir kısmı
içindeki
enerjiyi
kazanmak amacı
kaynaklanan
bitkisel
atıkları, ortaya
ısı geri tamamı
kazanılabiliyorsa
gıda işleme
sanayisinden
bitkisel atığı,
ile
yakıt olarak
kullanılabilen
bitkiselçıkan
maddelerin
veya bir kısmından
oluşan
ürünleri,kaynaklanan
tarım ve ormancılıktan
üretim mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
enerji geri kazanılıyorsa
hamuru üretimi
ve kağıt
hamurundan
kaynaklanan
bitkisel
atıkları,
ortaya çıkan
ısı geriçıkan
kazanılabiliyorsa
gıda işlemekağıt
sanayisinden
kaynaklanan
bitkisel
atığı,
kağıt üretimi
sırasında
oluşan
lifli bitkisel
atıkları,
mantar
atığını,
ahşap koruyucuları
ve kaplamaları
ile kağıt
muamele
neticesi
üretim
mahallinde
birlikte
yakılıyorsa
ve ortaya
çıkan
enerji
geri kazanılıyorsa
kağıt hamuru
üretimi ve
hamurundan
halojenli
organik
bileşikler
veya
metaller
ihtivamantar
eden ve
özellikle
inşaat
veya yıkım
atıkları
kağıt
üretimi
sırasında
oluşan
lifliağır
bitkisel
atıkları,
atığını,
ahşap
koruyucuları
ve atıklarından
kaplamaları kaynaklanan
ile muamele neticesi
içerenler hariç
olmak
üzere veya
odunağır
atıklarını,
halojenli
organik
bileşikler
metaller ihtiva eden ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları
içerenler hariç olmak üzere odun atıklarını,
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e) Büyük Yakma Tesisi: Anma ısıl gücü 50 MW ve üzeri olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen katı, sıvı
veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini,
f) CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesini,
g) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı, derin
deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni,
ğ) Çift veya çoklu yakıt yakan tesis: Aynı anda veya değişimli olarak iki veya daha fazla yakıt ile ateşlenebilen
yakma tesisini,
h) Deneme izni: İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat kapsamında verilen izni,
ı) Dış Hava: Çalışma mekanları hariç, troposferde bulunan dış ortamlardaki havayı,
i) Dizel Motor: Kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli motoru,
j) Doğal gaz: Asal gazlar ve diğer içeriği hacimsel olarak % 20’sinden fazla olmayan, doğal yollardan oluşan
metan gazını,
k) Emisyon: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin
yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerini,
l) Emisyon Envanteri: Sınırları belirlenmiş herhangi bir bölgede, hava kirletici kaynaklardan belli bir zaman
aralığında atmosfere verilen kirleticilerin listesi, miktarı ve bunların toplam kirlilik içindeki paylarını gösteren bilgileri,
m) Emisyon Faktörü: Herhangi bir faaliyetten veya ekipmandan kaynaklanan belirli bir kirleticinin birim
hammadde, birim yakıt, birim hacim, birim zaman, birim alan için ortalama emisyon miktarını,
n) Emisyon Kaynağı: Atmosfere emisyon veren baca veya baca dışı kaynağı,
o) Emisyon Ölçüm Raporu: Çevre izin veya lisans başvuru dosyasının bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan
hava emisyonları bölümüne esas raporu,
ö) Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik Süresi: İlk ölçüm tarihi esas alınarak, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu
geçerlilik süresi iki yılı,
p) Emisyon Sınır Değeri (yakma tesisleri için): Sıvı ve gaz yakıtlarda % 3, katı yakıtlarda % 6, gaz türbinlerinde %
15 oranında oksijen olduğu varsayılarak, mg/Nm3 olarak ifade edilen, kütle bölü atık gazın hacmi olarak hesaplanan ve
yakma tesisinden havaya verilen atık gazların içinde bir maddenin bulunmasına izin verilen konsantrasyonu,
r) Gaz Motoru: Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli ateşleme sistemine sahip motoru,
s) Gaz Türbini: Termik enerjiyi mekanik işe çeviren, çoğunlukla bir kompresör, yakıtın okside edilerek çalışan
sıvıyı ısıttığı termik bir cihaz ve bir türbinden oluşan dönen makinelerin tümünü,
ş) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğini,
t) Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD): Tesis etki alanı içinde her bir inceleme alanındaki tüm tepe
noktalarında ve bütün yayılma durumları için hesaplanan değeri,
u) ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,
ü) İçten Yanmalı Motor: Gaz veya dizel motoru,
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v) İşletmeci: Tesisi işleten veya tesis hakkında karar vermeye yetkili gerçek veya tüzel kişiyi,
y) İşletme Sahası İçi: Üzerinde doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinin yapıldığı, madde
depolanan, boşaltılan, tesisler arasındaki alanı,
z) İş Termin Planı: Tesis sahibi tarafından hazırlanacak ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ve sınır
değerleri sağlayacak proses ve baca gazı arıtım tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan proje, ihale, inşaat ve
işletmeye alma gibi işlerin zamanlamasını gösteren planı,
aa) Kısa Vadeli Değer (KVD): Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları
sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının % 95 ine tekabül eden değeri, çöken tozlar için
farklı olarak aşılmaması gereken maksimum aylık ortalama değerleri,
bb) Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS): Maksimum günlük ortalama değerleri veya sayısal değerlerinin büyüklüğüne
göre dizildiğinde, istatistik olarak bütün ölçüm sonuçlarının % 95 ine tekabül eden ve Ek-2 Tablo 2.2 de belirtilen
aşmaması gereken değeri,
cc) Kirletici: Doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından dış havaya bırakılan ve insan sağlığı üzerinde
ve/veya bütün olarak çevre üzerinde muhtemel zararlı etkileri olan her türlü maddeyi,
çç) Kojenerasyon ve Kombine Çevrim: Enerjinin hem elektrik hem de ısı biçimlerinde aynı sistemden beraber
üretilmesi veya tüm ısı makinalarının çevreye vermek zorunda oldukları atık ısıdan yararlanmayı,
dd) Kritik Bölge: Bir yıl boyunca yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre kısa vadeli sınır değerlerin en az on
beş gün aşıldığı yerleri,
ee) Kritik Meteorolojik Şartlar: Atmosferde alt sınırı yerden yedi yüz metre veya daha az yüksekte
olanenversiyon tabakasında hava sıcaklığının en az 2°C/100 m arttığı ve yerden 10 m. yükseklikte ölçülen rüzgar hızının
on iki saatlik ortalamada 1,5 m/s den az olduğu kritik meteorolojik durumu,
ff) Kükürt Giderme Oranı (Yakma tesisleri için) : Yakma tesisinde havaya salınmayan kükürt miktarının, yakma
tesisine verilen ve kullanılan yakıtın içinde bulunan kükürt miktarına olan oranını,
gg) Mevcut Tesis: Ek-5.A.1 kapsamındaki tesisler için; 8.6.2010 tarihinden önce, diğer tesisler için
ise 3/7/2009tarihinden önce kurulmuş veya Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatına göre kurulması uygun bulunan
tesisleri,
ğğ) Piyasaya Arz Edilen Sıvı Yakıtlar: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen/düzenlenecek
mevzuatla üretimi, yurtdışı ve yurtiçi kaynaklardan temini ve piyasaya arzına izin verilen sıvı yakıtlar ile kalorifer yakıtını,
hh) Teknolojik Seviye: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübeyle sabit, kıyaslanabilir metotlar, düzenekler ve
işletme şekilleriyle kontrolleri yapılabilen; emisyon sınırlama tedbirlerini pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ileri ve
ülke şartlarında uygulanabilir teknolojik metotlar, düzenekler, işletme biçimleri ve temizleme metotlarının geldiği
seviyeyi,
ıı) Uzun Vadeli Değer (UVD): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değeri,
ii) Uzun Vadeli Sınır Değer (UVS): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan, Ek-2 Tablo 2.2de
belirtilen aşılmaması gereken değeri,
jj) Üretim Prosesi: Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde edilen enerjinin
hammaddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı
emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı veya sadece proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının çıktığı tesisleri,
kk) Üretmek: Ürün elde etmek, işlemek, üretim amacıyla tüketmek ve diğer kullanımları, ithalat ve diğer amaçlı
nakliyatları,
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ll) Verimlilik: h ile ifade edilen gaz türbininin ISO temel yük şartlarında yüzde olarak belirtilen verimliliğini,
mm) Yakıt: Sanayi ve enerji üretim tesislerinin yakma sistemlerini, ateşlemeye yarayan katı, sıvı veya gaz
halindeki yanıcı maddeleri,
nn) Yakma Isıl Gücü/Isıl Güç/Yakıt Isıl Gücü/Anma Isıl Gücü: Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt
miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan KW, MW birimleri ile ifade edilen asıl güç değerini,
oo) Yakma Tesisi: Yakıtları okside ederek oluşan ısının kullanıldığı teknik ekipmanı,
öö) Yeni Tesis: Mevcut tesisler dışında kalan tesisi,
pp) Yetkili Merci: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ifade eder.”
İKİNCİ BÖLÜM
İzne Tabi Tesisler, İzin Alma, İzne Tabi Olmayan Tesisler
İçin Uyulacak Esaslar
Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmeler
MADDE 5 – (1) Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur. Bu
işletmelerden kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hüküm esas ve sınır değerlerine göre
iş ve işlemler yapılır.
Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde uyulması gereken
esaslar
MADDE 6 – (1) Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde;
a) İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak
suretiyle kirlilik oluşturmaması,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,
ç) Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,
d) İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak
işletmeci tarafından ölçtürülmesi, baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik
kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)
e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci
tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve
işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava
kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,
f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve konsantrasyon olarak
ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,
g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde
işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli
kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli
boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,
ğ) İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması
durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması
gerekmektedir.
Çevre izni sürecinde hava emisyon başvurularının değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan
hava emisyonu başvuruları aşağıda belirtilen çerçevede değerlendirilir.
a) Çevre izin başvurusu Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan
hüküm ve esaslara uygun olarak yapılır ve bu Yönetmeliğin hüküm ve esasları çerçevesinde değerlendirilir.
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen sürelerde
değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
c) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki
Ek-1’de ve Ek-2’de yer alan işletmelerin aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinde; çalışma usul
ve esasları Valilikçe belirlenen en az bir üyesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanı olmak üzere Valilikçe
oluşturulan Komisyon tarafından bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerinde inceleme yapılır ve Valilik tarafından
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yerinde tespit raporu hazırlanır.
Hava emisyon başvurularının incelenmesi ve karar verilmesi
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra, aşağıda
belirtilen hususlar çerçevesinde çevre izin dosyasındaki hava emisyon dokümanlarının incelenmesi yapılır ve karar verilir.
a) İşletme, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor ise
ilgili Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanmış olan hava emisyonu dokümanları Bakanlıkça ve bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer hüküm, esas ve sınır değerleri kapsamında incelenir.
b) Hava emisyonu uygunluk kararı vermeye yetkili merci, gerekirse konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşların da
görüşünü alır.
c) İşletmeciler gerek başvuru dokümanlarındaki (bilgi, belge, ölçüm) eksiklikleri gerekse Yönetmelik hüküm ve
esasları çerçevesindeki eksiklikleri/uygunsuzlukları çevre izni süreci içinde gidermek ve yetkili mercie eksikliklerin
giderildiğine dair belge, bilgi ve ölçüm raporu ve ilgili diğer belgelerin teslim edilmesinden yükümlüdür.
Çevre izni kapsamında hava emisyonu açısından değerlendirme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hüküm ve esaslarının sağlanması durumunda; Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izni verilmesine hava emisyonu uygunluk kararı verilir.
(2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “7. Gıda
Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık” başlığı altındaki işletmeler, mezkûr Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde başka bir
grupta yer almıyorsa, söz konusu işletmeler için; çevre izni kapsamında emisyon ölçüm raporu hazırlanması ve
işletmelerin hava emisyonu açısından değerlendirilmesi gerekmez.
Kirlilikten kaynaklanan zararlar
MADDE 12 – (1) Bir işletmeden/tesisten kaynaklanan emisyonların etkilerinin komşu bir taşınmaza zarar
vermesini önlemek amacıyla zararlı etkinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması faaliyet sahibinden yetkili
merci tarafından istenir. Daha önce verilen ve kesinleşen bir izin bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi
durumunda kaldırılır.
Teyit zorunluluğu
MADDE 14 – (1) İşletmeci veya işletme sahibi; çevre izni veya emisyon izni bulunan işletmeler için, emisyon
iznine veya çevre iznine esas ölçüm raporunun tarihini esas alarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi
bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Ölçüm
raporu, standartlara uygun numune alma şartları ve ölçüm metotları dikkate alınıp, emisyon ölçümleri yapılmak suretiyle
Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, talepleri hâlinde yetkili
mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulur.
Ek düzenlemelerin uygulanması
MADDE 15 – (1) Ek düzenlemelerin uygulanmasında;
a) Bu Yönetmeliğin esaslarını yerine getirmek amacı ile uygunluk kararı vermeye yetkili merci izin verildikten
sonra gerektiğinde ek düzenlemeler isteyebilir. Bu ek düzenlemede Ek-9 daki esaslar dikkate alınır.
b) Yapılacak ek düzenleme, işletici ve işletilen tesis için aşırı ekonomik yük getiriyorsa ve teknolojik seviye
bakımından uygulanabilir değilse bu konuda bir mecburiyet getirilemez. Ek düzenleme teknolojik olarak uygulanabilir
olmakla beraber ancak belli bir süre sonra ekonomik hale gelecekse yetkili merci ek düzenlemenin bu süreden sonra
uygulanmasını kabul edebilir. Bir ek düzenleme teknolojik olarak uygulanabildiği halde, ekonomik sebeplerle tesisi işleten
tarafından uygulanamazsa uygunluk kararı 17 nci madde hükümlerine göre iptal edilir.
c) Ek düzenleme tesisin yeri, yapısı ve işletmesi üzerinde önemli değişiklikler gerektiriyorsa, yapılacak
değişiklikler 13 üncü maddede öngörülen hükümlere tabidir.
ç) Ek düzenlemeler, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerde yer alan tesislere de getirilebilir.
Hava emisyonu konulu çevre izninin iptal edilmesi”
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre işletme için verilen hava emisyonu konulu çevre izni,
a) Sürekli emisyon ölçümü yapılan tesislerde bir yıl içinde yapılan sürekli ölçüm sonuçlarının EK-3.d.1 de yer alan
değerleri veya bir yıl içinde yapılan ölçümlerin %5 inde sınır değerlerinin aşılması halinde,
b) Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk kararı verilmesinden sonra, uygunluk kararı
verilmesine mani olacak ek bilgiler edinilmişse ve/veya uygunluk kararının kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye
sokuyorsa,
c) Daha önce verilen uygunluk kararı henüz uygulamaya konulmadan, yetkili merci uygunluk kararı esaslarının
değiştirilmesi sonucu uygunluk kararı veremiyor ise ve uygunluk kararının kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye
sokuyorsa,
ç) İşletmecinin veya İşletme sahibinin, 14 üncü maddede belirtilen sürelerde yapılması gereken teyit ölçümlerini
yaptırmadığının tespit edilmesi hâlinde;
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iptal edilir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin kurulması, yapısal özellikler ve işletilmesinde aranacak şartlar
MADDE 19 – (1) Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmış standartlar ile ilgili mevzuatta yer
alan hüküm ve teknik özelliklere uyulur. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde Valilikçe alınan kararlara uyulur.
b) Yetkili merci tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü
maddesi kapsamında gerekli görülmesi durumunda işletmeden kaynaklanan emisyonların ve hava kalitesinin ölçtürülmesi
istenebilir. Bu ölçümler için yapılacak harcamaların karşılanması 27 nci maddede belirtilen şekilde yapılır.
c) Bu Yönetmelik hüküm esas sınır değerlerine uygun faaliyet göstermeyen bu kapsamdaki işletmeler Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin izlenmesi/denetlenmesi
MADDE 21 – (1) Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun olarak
faaliyet gösterip göstermediği Valilikçe bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izlenebilir/denetlenebilir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için ek düzenlemeler
MADDE 22 – (1) Yetkili merci 19 uncu maddedeki hususların uygulanması için ek düzenlemeler getirebilir.
(2) Çevre iznine tabi olmayan işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.
Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması
MADDE 23 – (1) Emisyon tespiti ve sınırlamasında aşağıdaki şartlara uyulur.
a) İşletmeyi oluşturan tesislerin çevreye zararlı etkilerinin tespiti amacıyla yetkili merci, çevre iznine tabi veya
çevre iznine tabi olmayan bir işletmenin işleticisine, yetkili merci tarafından belirlenmiş uzman bir kurum/kuruluş veya
kişiye tesisinden çıkan emisyonu ölçtürmesini ve/veya bu emisyonun hava kirlenmesine katkı değerini hesaplatmasını
ve/veya hava kirliliği seviyesinin ölçümünü yaptırmasını ister; böylece bir emisyon ve imisyon ölçüm raporu hazırlanır ve
bedeli 27 nci maddede belirtildiği şekliyle karşılanır.
b) Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde, çevre iznine tabi olan/olmayan işletmelerden
kaynaklanan emisyonların miktarı ile zamana ve yere göre dağılımını gösteren hava kirlenmesine katkı değerini içeren bir
emisyon ölçüm raporu yetkili merci tarafından istenebilir. Bu raporun her yıl yenilenmesi istenebilir.
c) Emisyonların ölçümünde Ek-2’de belirtilen, tesis etrafında yapılması gerekli görülen hava kirliliği ölçümlerini
düzenleyen 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliğindeki esaslar dikkate alınır. Tesis etki alanında hava kirliliğinin ölçümünde ise Ek-2’de yer alan esaslar
dikkate alınır.
ç) Tesis etki alanında hava kirliliğinin tespitine yönelik yapılacak ölçümlerle ilgili koordinasyonu Valilik sağlar, bu
ölçümler için yapılacak harcamalar 27 nci maddede belirtildiği şekilde karşılanır.
d) Yetkili merci hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde ve/veya kirlilik yükü büyük olan yeni
tesisler için bu Yönetmeliğin Ek-2’si kapsamında hava kalitesi ölçümlerinin yapılmasını isteyebilir.
Emisyon ölçüm raporu
MADDE 24 – (1) Bakanlık, 14 üncü maddede ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen emisyon ölçüm raporunun içeriğini tespit eder (Ek-11). Emisyon ölçüm raporundaki bilgilerde işletmenin
endüstriyel ve ticari sırları varsa işletme sahibinin/işletmecinin talebi üzerine bu bilgiler umuma ifşa edilemez.
Sürekli ölçümler
MADDE 26 – (1) Sürekli ölçümlerde;
a) Yetkili merci tarafından sürekli ölçüm yapılmasına karar verilirken; bu Yönetmelik de sürekli ölçüm cihazı
takılmasına esas teşkil eden değerler ve hükümler geçerli olmak üzere; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki işletmelerin 23 üncü ve 25 inci maddeler kapsamındaki
ölçümlerin yerine, bu ölçümlerin kayıt cihazlı ölçüm aletleriyle sürekli olarak yapılmasını isteyebilir. Ayrıca, yetkili merci
gerekli görülmesi halinde bu ölçümlerin on line izlenmesine imkan tanıyacak donanımın kurulmasını işletmeciden
isteyebilir.
b) Kritik bölgelerde veya hava kalitesi açısından kirlilik yükü fazla olan bölgelerde ve kirlenme ihtimalinin olduğu
hallerde yetkili mercii gerekli gördüğü takdirde izne tabi olan/ olmayan işletmelerden emisyon ölçümlerinin kayıt cihazlı
ölçüm aletleriyle sürekli olarak yapılmasını isteyebilir. Ayrıca, Valilik gerekli görülmesi halinde bu ölçümlerin on line
izlenmesine imkan tanıyacak donanımın kurulmasını işletmeciden isteyebilir.
(2) Bu ölçümler için yapılacak harcamalar 27 nci maddede belirtildiği şekilde karşılanır.
Ölçümler için yapılacak harcamalar
MADDE 27 – (1) Emisyon ve tesis etki alanındaki hava kalitesinin belirlenmesi için yapılacak ölçümlerin
masrafları işletmenin sahibi/işletmeci tarafından karşılanır.
Ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilmesi
MADDE 28 – (1) 23, 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilen ölçümlerin sonuçları işletmenin sahibi/işletmeci
tarafından yetkili mercie verilir. Ölçüm kayıtları işletmenin sahibi/işletmeci tarafından en az beş yıl muhafaza edilir.
Toplam hava emisyonu sınırlaması
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MADDE 29 – (1) Yetkili merci, sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu, toplam emisyon sınırlaması yapılacak
kritik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin tümünden herhangi bir anda dış havaya verilen toplam emisyonu
sınırlandırıcı tedbirler isteyebilir. Toplam emisyon sınırlaması yapılacak kritik bölgeler yetkili merci tarafından belirlenir.
Yetkili merci, bu bölgelere kurulacak çevre iznine tabi olan veya olmayan yeni bir tesisin toplamemisyon miktarıyla ilgili
olarak geçici veya sürekli sınırlandırma kararları alabilir veya yeni bir tesisin bölge içinde kurulmasına Planlama ve ÇED
aşamalarında yapılan değerlendirmelerde dikkate alınarak uygunluk kararı vermeyebilir.”
Bölgesel kirlilik
MADDE 30 – (1) Koruma bölgeleri;
a) Bir bölgedeki işletmelerden, ulaşımdan ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin insan ve çevresi üzerindeki
zararlı etkileri normal tedbirlerle ortadan kaldırılamıyorsa bu bölgeler yetkili merci tarafından koruma bölgesi olarak ilan
edilebilir. Yetkili merci, koruma bölgelerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla,
1) Hareketli ve sabit tesisleri çalıştırmamaya,
2) Sabit tesisleri kurdurmamaya,
3) Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya veya bunlardan yüksek işletme teknikleri talep
ederek çalıştırmaya,
4) Tesislerde yakıt kullandırmamaya veya sınırlı olarak kullandırmaya
yetkilidir.
b) Yetkili merci, kritik meteorolojik şartların mevcut olduğu veya olacağı, hava kirlenmelerinin çok hızlı artış
gösterdiği bölgelerde, insan ve çevresi üzerinde meydana gelecek zararlara karşı;
1) Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya,
2) Önemli ölçülerde hava kirlenmelerine yol açabilen yakıtların tesislerde kullanılmasını yasaklamaya veya sadece
kısıtlamaya
yetkilidir.
c) Hava kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği durumlarda Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirlenen uyarı kademeleri uygulanır.
ç) Hava kalitesi sınır değerleri aşılarak, hava kirliliği Ek-2 de belirtilen değerlere ulaştığında, bölge özelliklerine
göre alınacak tedbirler yetkili merci tarafından tebliğ halinde yayımlanır.
d) Her kademe için alınacak tedbirler düzenlenirken meteorolojik veriler göz önüne alınır. Sis, enverziyon, durgun
meteorolojik şartlar ve izotermal durumlarda bir sonraki kademenin tedbirleri veya ilave tedbirler uygulanabilir.Nisbi nem
miktarının % 90 ın üzerine çıkması halinde uyarı kademelerinin belirlenmesinde Ek-2 de verilen kirlilik derecelerinin % 10
eksiği esas alınır.”
Yakıt ve hammadde belirlenmesi
MADDE 31 – (1) Yetkili merci, hava kirliliğinin ciddi boyutlara eriştiği zamanlarda ve bölgelerde, yakıt ve
hammaddesi değiştirilebilen tesislerde hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kullanılacak uygun nitelikte yakıt veya
hammadde belirleyebilir.
Kaza sonucu emisyon
MADDE 32 – (1) Bir tesisten ihmal sonucu veya ihmale dayalı gereken tedbirlerin alınmaması sonucu normal
çalışmasında öngörülenden fazla ve hava kirliliğine yol açacak şekilde emisyon yayılırsa veya hava kalitesini bozacak
şekilde kimyasal maddeler hava alıcı ortamına atılırsa, işletme sahibi/işletmeci, emisyonun en kısa sürede normal seviyeye
inmesi için gerekeni yapar. Yetkili merci, kaza sonucu çıkan emisyonun normal seviyeye indirilmesi için işletme sahibine
veya işletmecisine gerekli tedbirleri almasını ister.
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Yakıt özellikleri
MADDE 33 – (1) Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla sanayi tesislerinde kullanılacak olan katı yakıt özellikleri
Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak belirlenir. Piyasaya arz edilen sıvı ve gaz
yakıtların özelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışılır.
(2) Katı yakıtlar ithal ediliyorsa ithal işlemleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Dış Ticaret
Standardizasyon Tebliği kapsamında ve ithal izni veren yetkili merci tarafından belirlenen hususlar çerçevesinde yapılır.
(3) İthal katı yakıt kullanan tesis/işletme ithalat iznine ilişkin belgenin bir kopyasını muhafaza eder. Denetimlerde
yetkili merci tarafından istenmesi halinde ibraz eder.
(4) Sıvı yakıtları kullanan tesis/işletme sıvı yakıtlara ilişkin analiz raporlarını üç yıl saklar ve denetimlerde yetkili
merci tarafından istenmesi halinde ibraz eder.
(5) Yakıt olmayan ancak katı yakıt olarak değerlendirilebilen biyokütlenin kullanım esasları Bakanlıkça belirlenir.
(6) Biyokütleyi katı yakıt olarak kullanan tesis bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
Hava emisyonu açısından çevre iznine tabi tesislerin izlenmesi/denetlenmesi
MADDE 34 – (1) Hava emisyonu açısından çevre iznine tabi tesislerin izlenmesi/denetlenmesinde;
a) Çevre iznine tabi işletmelerde, faaliyetlerin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilip
getirilmediğinin tespiti amacıyla yetkili merciin görevlendirdiği kişilerce izleme ve denetim yapılır. Bakanlık denetleme ve
ceza yetkisini Çevre Kanununun 12 ve 24 üncü maddeleri gereğince devredebilir.
b) İşletme sahipleri ve işletmeciler;
1) Yetkili merciin görevlendirdiği kişilerin veya yetkili mercii temsil eden kişilerin işletmeye ve tesislere girmesi
için izin vermeye,
2) Emisyon ve hava kalitesi değerlerinin belirlenmesi maksadı ile görevli kişiler tarafından testler yapılmasına, izin
vermeye ve kolaylık göstermeye,
3) Görevli kişilere çevre mevzuatı kapsamında istenen ve gerekli olan doküman ve bilgileri vermeye
mecburdur.
4) Yetkili merciin isteği üzerine, işletme sahipleri işletmeci (a) ve (b) bentlerindeki çalışmalar sırasında işletme ve
tesiste gerekli düzenlemeleri yapmak üzere istek üzerine işletmede çalışan görevlileri hizmete tahsis ederler. (a) ve (b)
bentlerindeki çalışmaların yapılabilmesi için işletme sahipleri ve/veya işletmeciler iş güvenliği açısından gerekli olan
koruyucu malzemeleri ve ulaşım araçlarını temin ederler.
c) (a) bendi hükümleri, 33 üncü madde kapsamına giren yakıtlar, ürünler, maddeler ve tesisleri de içine alır. Bu
hususlar işletme sahipleri/işletmeci için de geçerlidir. Bu işletme sahipleri/işletmeciler yetkili merciin görevlendirdiği
kişilerin veya yetkili merciyi temsil eden kişilerin örnek almasına, işletme/tesis içinde ve bacasında kontroller yapmasına
izin verirler.
ç) Denetim işlemleri ile ilgili olarak yapılan testler ve ölçümlerin masrafları, (a) ve (b) bentlerinin hükümlerine
göre örnek alınması, bunların analizi, test yapılması dolayısıyla ortaya çıkan masraflar, işletme sahipleri işletmeciler
tarafından karşılanır.
d) Bilgi vermekle zorunlu işletme sahipleri/işletmeciler veya kanuni temsilcileri sorulan sorulara cevap vermekten
kaçınırsa bu husus tutanakla kayda geçirilir.
e) (b), (c) ve (d) bentlerine göre elde edilen bilgi ve belgeler başka amaçlar için kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri işletenler ve/veya sahipleri;
e) 6,15, 22, 23, 26 ve 30 uncu maddeler ile getirilen icrası mümkün şartları ve talepleri zamanında yerine
getirmezse,
f) 19, 26 ve 33 üncü maddelere göre getirilen şartlara ve taleplere icrası mümkün olduğu halde uymazsa,
g) 14 üncü maddede öngörülen bilgileri zamanında vermezse,
ğ) 23 ve 24 üncü maddelere göre verilmesi gereken emisyon raporunu eksiksiz ve zamanında vermezse,
h) 28 inci maddeye göre ölçüm sonuçlarını bildirmez veya ölçüm aleti grafiklerini ve ölçüm kayıtlarını muhafaza
etmezse,
ı) 34 üncü maddeye göre; görevlilerin meskun yerlere veya taşınmazlara girmelerine veya test ve incelemeler
yapmalarına izin vermezse; doğru ve tam bilgiyi, belgeleri veya kayıtları zamanında ibraz etmezse; iş gücü veya yardımcı
malzemeleri hazır tutmazsa; örnek almaya izin vermezse,
j) 32 nci maddede belirtilen tedbirleri almazsa,
k) Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve standartlara ve ek düzenlemelere uymazsa,
l) 22 nci maddeye göre getirilen ek düzenlemeye uymazsa, ek düzenlemeye uyuluncaya kadar,
m) İşletmeyi oluşturan tesislerin hava alıcı ortamında bozulmaya neden olacak şekilde hava kalitesi sınır
değerlerini aşarak tehlikeli durum yarattığı takdirde,
n) Geçici 3 üncü madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse
Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.”
“Yakma tesislerinin kapasitelerinin artırılması veya değiştirilmesi
EK MADDE 1 – (1) Bir yakma tesisinin en az 50 MW genişletilmesi halinde, Ek-5.A.1.3’de belirtilen yeni tesisler
için emisyon sınır değerleri, tesisin tamamının ısıl kapasitesine göre belirlenir ve tesisin yeni bölümüne uygulanır. Geçici
6 ncı maddede tanımlanan durumlarda bu madde uygulanmaz.”
Emisyon izni almamış işletmeler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni alma yükümlülüğü
bulunan ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve 31/12/2007 tarihine kadar iş termin planı ile birlikte bu madde
kapsamında yetkili mercie başvuru yapmış olan, hava kalitesi modelleme raporları ile birlikte ölçüm cihazlarının
(istasyonlarının) alımı konusunda sipariş verildiğine dair bilgi ve belgeleri Valilik kanalı ile Bakanlığa sunan ve en geç
31/12/2008 tarihine kadar hava kalitesi ölçüm cihazlarının istasyonlarının) alımına, montajına ve ölçümlere başlayan ve iş
termin planları Bakanlıkça uygun görülen tesisler, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerini
sağlayarak faaliyet gösterecek şekilde her türlü önlemi almakla ve 31/12/2011 tarihine kadar iş termin planında yer alan
işleri tamamlamak suretiyle emisyon izni almak için emisyon izin dosyası hazırlayarak yetkili mercie başvurmakla
yükümlüdürler. Bu kapsamdaki tesislerin işletmecileri, hava kalitesi ölçüm istasyonu sonuçlarının çevrimiçi izlenmesine
imkân verecek donanımları kurmakla mükelleftir. 31/12/2008 tarihine kadar sürekli hava kalitesi ölçüm cihazlarının
(istasyonlarının) montajını tamamlamamış ve/veya ölçüm işlemlerine başlamamış olan tesisler bu madde kapsamında
değerlendirilemez.
(2) Özelleştirme sürecindeki termik santrallerden 31/12/2011 tarihine kadar birinci fıkra hükümlerinin gereklerine
uygun hâle getirilmemiş olanların özelleştirme sürecine ilişkin planlamanın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca Bakanlığa bildirilmesi ve özelleştirilmesi öncesinde, işletmelerin bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluğunun sağlanması ve işletmecilerinin bu çerçevede alacakları tedbirlere ilişkin planlamalarını Bakanlığa sunmaları
gerekir. Bu fıkra kapsamındaki tesislerin işletmecileri, özelleştirme sürecinin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay
içerisinde iş termin planlarını sunmak ve en geç iki yıl içerisinde çevre izni almak zorundadırlar. Özelleştirme sürecinin
tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, bu tesisler için çevre iznini alma süresi 31/12/2017 tarihini geçemez.
(3) Bu tesisler faaliyetlerini yukarıda belirtilen süreler içinde, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır
değerlerinin sağlanması ve hava kalitesinin ölçüm cihazları (istasyonları) ile sürekli izlenmesi ve ölçüm sonuçlarının kayıt
altına alınması Valiliğe düzenli bildirimde bulunulması koşulu ile iş termin planlarına bağlı olarak sürdürebilir.
(4) Tesis etki alanında Ek-2’de yer alan hava kalitesi sınır değerleri sağlanamadığı takdirde 6, 15, 22, 23, 30, 31, 32
ve 36 ncı maddelerde yer alan hükümler uygulanır. Hava kalitesi ile ilgili kritik koşulların ortaya çıkması halinde 29 uncu
madde ile ilgili hükümler geçerlidir.
(5) Birinci fıkrada belirtilen sürelerde iş termin planı hazırlayarak yetkili mercie sunan ve hava kalitesi ölçümlerine
başlayan tesisler iş termin planlarına uygun olarak faaliyet göstermelidir.
“Mevcut büyük yakma tesisleri için istisnai durumlar
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 1/6/1987 tarihinden önce, faaliyet öncesi veya faaliyet sonrası için herhangi bir izin almış ve
tesisin 31/7/2011 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar 20.000 saatten fazla çalıştırılmayacağını, 8/6/2011 tarihine kadar
yazılı olarak taahhüt etmiş işletmeler; her yıl 31 Ocak gününe kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, tesisin kalan
işletme ömrü için izin verilen, çalıştıkları ve çalışmaları için kalan süreyi belirten kaydı sunmaları koşulları ile Ek5.A.1.4’te belirtilmiş olan emisyon sınır değerlerine uymaktan 31/12/2019 tarihine kadar muaftırlar.”
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 1987 tarihinden önce kurulmuş olan yatay üretim prosesi bacası olan
tesislerde1/3/2015 tarihine kadar dikey bacaya geçişe dair iş termin planının (atık gaz dağılım modelini ve baca gazı
ölçümünün yapılabilmesi için gerekli izokinetik şartların sağlanacağına dair bilgileri de kapsayan) Bakanlığa sunulması
koşulu ile 1/1/2016 tarihine kadar bacaların dikey hale getirilmesi zorunludur. Bu süre içinde atık gazların atmosfere dikey
çıkışla verilmesine ilişkin şart aranmaz.”
Yürürlük
MADDE 38 – a) 26 ncı maddesi ile değiştirilen Ek-5.A (Birinci Grup Tesisler) bölümünde yer alan Ek5.A.1.4.2’deki kükürt dioksit dışında kalan emisyonlar için sınır değerler ile Ek-5.A.1.4.3, Ek-5.A.1.4.4, Ek-5.A.1.4.1
kısımları 8/6/2019tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ek-1
İşletmeler İçin Hava Emisyonu Esas ve Sınır Değerleri
Çevre iznine tabi bir tesis için Ek 5 de herhangi bir emisyon sınırlaması getirilmemişse Ek-1 de verilen emisyon
sınırlarına ve Ek-4 de belirtilen esaslara uyulması mecburidir.
Sanayi tesislerinde bulunan ve ısıl güçleri >1 MW olan ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri emisyon iznine tabi
olmamakla birlikte bu Yönetmelikte yer alan emisyon sınır değerlerini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek zorundadır. Isıl
gücü ≤ 1 MW olan ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü hakkındaki
mevzuatın hüküm ve sınır değerlerine tabidir.
İşletmelerde, özel toz, buhar ve kanserojen madde analizi yapılacak parametreler tesislerin kullanmış olduğu
hammadde, tesislerde gerçekleşen reaksiyonlar ve prosesleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Emisyon kaynağında yapılan
ölçüm sonucu belirlenen toplam toz emisyon miktarı 0,1 kg/saatin altında ise bu tesislerde özel toz analizi yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
İşletmelerde yapılması gereken, özel toz, buhar ve kanserojen madde analiz sonuçlarının ve değerlendirmelerinin
çevre iznine esas emisyon ölçüm raporunda yer alması gerekmektedir. Yetkili merci tarafından ayrıca talep edilmedikçe, söz
konusu analiz sonuçlarının ve değerlendirmelerin çevre iznine esas emisyon ölçüm raporu dışında sunulmasına gerek yoktur.

İşletmelerde:
a) İs:
1) Atık gazlardaki isliliğin derecesi, katı yakıtlı tesislerde Bacharach skalasına göre 3 (üç) veya daha küçük olmalıdır.
2) Sıvı yakıt yakan tesislerin atık gazlarındaki islilik derecesi Bacharach skalasına göre motorin yakanlarda en fazla 2
(iki), fuel oil yakanlarda en fazla 3 (üç) olması gerekir.
b) Toz şeklinde emisyon:
1) Atık gazlarda bulunan toz şeklindeki emisyon aşağıda ikinci fıkrasında sınırlandırılmamışsa, (g) bendindeki
sınırlar ile Diyagram 1 deki sınırları aşamaz.
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2) İşletmelerde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi

2.1) Çapı 5 milimetre ve daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme
işlemleri; sabit tesislerde ve kapalı alanlarda (kamyonların malzeme boşalttığı ilk kırma ünitesi hariç) gerçekleştiriliyorsa,
baca ile atılan toz emisyonları, aşağıda verilen sınır değerleri sağlamak zorundadır. Bu işlemler sırasında çıkan toz emisyonu
özel toz içeriyor ise Ek-1 in (g) bendinde yer alan sınır değerler aşılmamak kaydıyla toz emisyonu için aşağıdaki sınır
değerler geçerlidir. Aynı ünitede çok sayıda baca varsa, bacaların atık gazlarının kütlesel debileri toplanarak değerlendirilir.
Doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri sabit tesislerde ve kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi
halinde ortaya çıkan gazlarla (baca ile) atılan toz emisyonları sınır değerleri:

toz emisyonları

200 mg/Nm3

(1,5kg/saat veya altındaki emisyon debileri için)
toz emisyonları

150 mg/Nm3

(1,5kg/saat –2,5 kg/saat arası emisyon debileri için)
toz emisyonları

100 mg/Nm3

(2,5 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme
işlemleri; sabit tesislerde ve açık alanlarda gerçekleştiriliyorsa; EK-2 Tablo 2.1 de yer alan değerler dikkate alınmaksızın
baca dışındaki yerlerden toz emisyonlarının kaynaklandığı tesisler için EK-2 (g) de belirtilen esaslara göre işletme sahası
içinde hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz miktarı aylık ortalama değer olarak 450 mg/m2 -gün değerini
aşamaz.
Bu amaçla, basınçlı pülverize su veya kimyasal toz bastırma sistemleri kurulması gibi gerekli tedbirler alınmalı ve
üretim süresince alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Toz emisyonu su kullanılarak önlenecek ise toz kaynağı olan
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ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme sistemi eş zamanlı olarak devreye girmeli ve üretim süresince
çalışmalıdır. Kimyasal toz bastırma sisteminde kullanılacak maddeler insan ve çevre sağlığına toksik etki göstermemelidir.
Çöken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi çerçevesinde yapılır. Tesisin bulunduğu bölgede toz emisyonuna
neden olan diğer tesisler var ise bu tesislerin katkı değerleri de aynı ölçüm metodu ile belirlenir.
Kurulduğu yerde bir yıldan az süreli faaliyet gösteren tesislerde hava kalitesini sağlamaya yönelik tedbirler (EK-1 de
yer alan, basınçlı pülverize su veya kimyasal toz bastırma sistemleri kurulması vb. diğer tedbirler) alınmalıdır.

2.2) Tane boyutu 1mm<çap<5mm olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinin
yapıldığı tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun önlenmesi; kimyasal toz bastırma sistemi veya basınçlı pülverize su
kullanılması ile de gerçekleştirilebilir. Bu durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta
toz konsantrasyonu değeri (PM 10) en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
Tane boyutu 1mm<çap<5mm olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinin kapalı
alanlarda yapıldığı tesislerden kaynaklanan ve baca ile atılan toz emisyonları 75 mg/Nm3 sınır değerini geçemez.
Tane boyutu 1mm<çap<5mm olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinin
yapıldığı baca dışındaki yerlerden toz emisyonlarının kaynaklandığı tesisler için; EK-2 Tablo 2.1 de yer alan değerler dikkate
alınmaksızın EK-2 (g) belirtilen esaslara göre işletme sahası içinde hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz
miktarı aylık ortalama değer olarak 450 mg/m2 -gün değerini aşamaz.
Üretim süresince alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Toz emisyonu su kullanılarak önlenecek ise toz kaynağı
olan ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme sistemi eş zamanlı olarak devreye girmeli ve üretim süresince
çalışmalıdır. Kimyasal toz bastırma sisteminde kullanılacak maddeler insan ve çevre sağlığına toksik etki göstermemelidir
Çöken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi çerçevesinde yapılır. Tesisin bulunduğu bölgede toz emisyonuna
neden olan diğer tesisler var ise bu tesislerin katkı değerleri de aynı ölçüm metodu ile belirlenir.
Kurulduğu yerde bir yıldan az süreli faaliyet gösteren tesislerde hava kalitesini sağlamaya yönelik tedbirler (EK-1 de
yer alan, basınçlı pülverize su veya kimyasal toz bastırma sistemleri kurulması vb. diğer tedbirler) alınmalıdır.

2.3) Çapı 1 (bir) milimetreden küçük tane boyutlu maddelerle üretim yapan (doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri) makineler, atmosfere kontrolsüz (kaçak) emisyon yayılımını engelleyecek şekilde kapalı mekanlarda
çalıştırılır. Bu tesislerden kaynaklanan tozlar toplanıp, toz ayırma sisteminden geçirilir. Bu tesislerden baca ile atılan toz
emisyonu 75 mg/Nm3 sınır değerini geçemez. Bu boyutta toz emisyonu yayan maddelerin şayet üst yüzeydeki nem oranı en
az %10 olacak şekilde tesis donatılmamışsa, çapı 1 (bir) milimetreden küçük öğütülmüş, tozlu maddelerin taşınması, kapalı
sistemlerle yapılır ve kapalı alanlarda depolanır. Boşaltma ve paketleme tesislerinde toz emisyonlarına karşı tedbir alınır.

2.4) Demir çelik ve/veya demir dışı vb. hurda malzemenin, cevherin, atık döküm kumu vb. malzemenin açıkta
depolandığı tesislerde, depolama sahası etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz miktarı aylık
ortalama değer olarak 650 mg/m2 -gün değerini aşamaz. Bu değer için EK-2 Tablo 2.2 de yer alan KVS azaltım takvimi
uygulanır. Bu depolama tesislerinde tozuma karşı (c) bendinde yer alan önlemlerden uygun olanlar alınır. Hava kirliliğinin
yoğun olduğu bölgelerde yetkili merci tarafından 6 ncı madde gereği ilave tedbirlerin alınması istenir Ek-2 de yer alan eşik
değerlerin aşılması halinde tesis etki alanında havada asılı partikül madde ölçümü de yapılır.

c) Açıkta depolanan yığma malzeme:
Açıkta depolanan yığma malzeme, hurda malzeme, tozlaşabilir ürün yada hammadde hava kalitesi standartlarını
sağlamak şartıyla açıkta depolanabilir. Bu amaçla aşağıda bazı örnekleri verilen tedbirler alınır.
-Araziye rüzgarı kesici levhalar yerleştirir, duvar örülür veya rüzgarı kesici ağaçlar dikilir,
-Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının üstü kapatılır,
-Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır,

306

269

-Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm den fazla olan maddelerle kapatılır,
-Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu sağlamak için gerekli donanım kurulur.

d) Toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması:
Toz yapan yanma ve üretim artıklarının taşınmasında taşınan malzemenin tozumayı önleyecek derecede nemli
olmaması halinde kapalı taşıma sistemleri kullanılır. Bunların açıkta depolanmasında (c) bendindeki tedbirler alınır.
Depolama işlemi tamamlanan sahalar toprakla örtülüp üstü yeşillendirilir.

e) Tesis içi yolların durumu:
Tesis içi yollar düzenli olarak temizlenmeli, tozumaya karşı her türlü önlem alınmalı (sulama, süpürme, toz bağlayan
maddelerle muameleye tabi tutulması vb.) ve yollar bitümlü kaplama malzemeleri (asfalt vb.) ve/veya beton malzemelerle
kaplanmalıdır.

f) Filtrelerin boşaltılması:
Toz biçimindeki emisyonu tutan filtrelerin boşaltılmasında toz emisyonunu önlemek için toz, kapalı sistemle
boşaltılır veya boşaltma sırasında nemlendirilir.
g) Atık gazlardaki özel toz emisyonları için sınırlar:
Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en
yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülür.
Tablo 1.1.1 ve Tablo 1.1.2 de I, II ve III olarak sınıflandırılan özel toz emisyonları, aynı sınıftan birden fazla madde
bulunması durumu dahil, bunların toplam konsantrasyonları aşağıdaki değerleri aşamaz.
İnorganik toz emisyonları için emisyon sınır değerleri (Tablo 1.1)
0.20 mg/Nm3

I’inci sınıfa giren inorganik toz emisyonu
(1g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

1 mg/Nm3

II’inci sınıfa giren inorganik toz emisyonu
(5g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

5 mg/Nm3 max

III’üncü sınıfa giren inorganik toz emisyonu
(25g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

Tablo 1.1.1 İnorganik toz emisyonunda özel maddeler
I. sınıf maddeler

II. sınıf maddeler

-Arsenik ve bileşikleri

-Bakır (kokulu gaz)

-Civa ve İnorganik civa bileşikleri

-Cam yünü elyaf

-Cüruf yünü elyafı (fiberler)

-Kobalt (füme) ve kobalt bileşikleri
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III. sınıf maddeler
-Antimon ve bileşikleri
-Bakır ve bileşikleri
- Baryum ve bileşikleri
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-Demir pentakarbonil

-Krom III Klorür (CrCI 3 )

- Çinko klorür (kokulu gaz)

-Gümüş ve bileşikleri

-Kurşun ve inorganik kurşun bileşikleri

-Floresan

-Kadmiyum ve bileşikleri

-Kurşun molibdat

-Florürler

-Kristobolit

-Rodyum ve bileşikleri (suda
çözünemeyen)

-Kalay ve inorganik kalay bileşikleri

-Kuvarz, solunabilen
-Platin bileşikleri
-Radyum bileşikleri
-Seramik fiberler

-Selenyum ve bileşikleri
-Taş yünü fiberler
-Tellür ve bileşikleri

-Silika elyaflar, özellikle Kristabolit ve
tridimit, ve solunabilen kuvarz
-Talyum ve bileşikleri
-Tridimit
-Vanadyum bileşikleri, özellikle
Vanadyum oksitler, halajenürler ve
sülfatlar, ve vanatlar

-Kalsiyum florür
-Kalsiyum Oksit
-Krom ve bileşikleri (2.3.1’de sözü
edilen Cr (VI) bileşikleri dışında)
-Mangan (kokulu gaz) ve mangan
bileşikleri
-Palladyum ve bileşikleri
-Platin ve suda çözünemeyen Platin
bileşikleri
-Potasyum ferrisiyanür
-Potasyum hidroksit
-Siyanürler
-Sodyum hidroksit
-Tantal
-Vanadyum, Vanadyum alaşımları ve
Vanadyum Karpit
-Yitriyum
- Yitriyum oksit

Organik toz emisyon maddeleri için sınır değerleri (Tablo 1.2)

I’inci sınıfa giren organik toz emisyonu

10 mg/Nm3

(0,1kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

II’inci ve III’üncü sınıfa giren organik toz emisyonu
Atık gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat den küçük olanlar için

50 mg/Nm3

Atık gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat eşit veya büyük olanlar için (filtre çıkışı)

10 mg/Nm3

Tablo 1.1.2 Organik toz emisyonunda özel maddeler
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II. sınıf maddeler

I. sınıf maddeler

III. sınıf maddeler

-Antrasen

-Naftalin

-Benzoik asit metil ester

-Bifenil

-Polietilen glikol

-Metil benzoat

-Difenil

-Antrasen aminler, 1-4 benzokinon,
naftalin

-Difenil eter
-Difenilmethan-2,4-di-isosiyanat
-MAA (Maleik asit anhidrit)
- Maleik anhidrit
-MDI (Difenil-2-metan)
-Metil-2,4-fenil-diizosiyanat
-Metil-2,6-fenil-diizosiyanat
-Nitro-kresoller
-Nitrofenoller
-Nitrotoluenler
-Ftalik anhidrit
-TDI (2-metil-1,4-fenilen-diizosiyanat)
-Toluen-2,4-diizosiyanat
-Toluen-2,6-diizosiyanat

Toplam emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili merci yerleşim bölgelerinde kurulacak olan
veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne bağlı olarak, aşağıda verilen
özel toz emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1/3 oranında azaltabilir.

Tablo 1.1 ve Tablo 1.2 de bulunmayan toz emisyonundaki özel maddeler etkilerine en yakın sınıfa dahil edilecektir.
Etkilerine göre gruplanması mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmelidir.

h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları için sınırlar:
Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en
yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülecektir.
Toplam emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili merci yerleşim bölgelerinde kurulacak olan
veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne bağlı olarak, aşağıda verilen
gaz ve buhar emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1/3 oranında azaltabilir.

1) İnorganik Klor Emisyonu
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Gaz biçimindeki klor ve inorganik klor bileşiklerinin emisyonları 0,3 kg/saat veya üzerinde ise, atık gaz içerisindeki
(C1-) konsantrasyonu 30 mg/Nm3’ü aşamaz.
2) İnorganik Flor Emisyonu
Gaz biçimindeki flor ve inorganik flor bileşiklerinin emisyonları, 0,15 kg/saat veya üzerinde ise, atık gaz içerisindeki
(F-) konsantrasyonu 5 mg/Nm3’ü aşamaz.
3) İnorganik ve Organik Buhar ve Gaz Emisyonları
Tablo 1.2.1’de I, II, III ve IV olarak, Tablo 1.2.2’de I, II, III olarak, sınıflandırılan, atık gazlarda bulunan
inorganik/organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları, aynı sınıftan birden fazla bileşik bulunsa dahi bunların
toplam emisyonları, aşağıdaki değerleri aşamaz.

İnorganik Buhar ve Gaz Emisyonları sınır değerleri (Tablo 1.2.1)
1 mg/Nm3

I’inci sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
(10g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

5 mg/Nm3

II’inci sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
(50g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

30 mg/Nm3

III’üncü sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
(300g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

200 mg/Nm3

IV’üncü sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
(5 Kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

Tablo 1.2.1. İnorganik buhar ve gazlar
I. sınıf
-Arsenik trihidrür
(Arsin)

II. sınıf

III. sınıf

IV. sınıf

-Bor triklorür

-Klorürler ve bileşikleri

-Amonyak

-Bor triflorür

(HCl olarak hesaplanır)

-Siyanojen klorür

-Brom ve bileşikleri
(HBr olarak hesaplanır)

-Diklorosilisyumdihidrit

-NO X (NO 2 olarak
hesaplanır)

-Diboran (B 2 H 6 )

-CI 2 (gaz)

-Fosgen

-Flor ve bileşikleri

-Fosfin (Fosfor trihidrit)

(HF olarak hesaplanır)

-Klordioksit

-Germanyum hidrür

-Nitrik asit (duman)

-SO X (SO 2 olarak
hesaplanır))

-Silisyum tetraklorür
-Kükürt hekzaflorür
-Triklorsilan

-Hidrojen Siyanür
(HCN)
-Hidrojen İyodür
-Hidrojen sülfür
-Azot triflorür
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-Fosforik asit
-Silisyum tetraflorür
-Silisyum tetrahidrür
-Sülfürik asit

Organik Buhar ve Gaz Emisyonları için sınır değerleri (Tablo 1.2.2)
20 mg/Nm3

I’inci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu
(0,1 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

100 mg/Nm3

II’inci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu
(2 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

150 mg/Nm3

III’üncü sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu
(3 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

Tablo 1.2.2 Organik buhar ve gazlar
I. sınıf

II. sınıf

III. sınıf

-Asenaften

- Asetik asit

-Asenaftilen

-Akrilikasit etilesteri

-Asetik metil esteri (Metil - Asetikasit etilesteri
asetat)
-Asetikasit n-butil esteri
-Asetik vinil esteri (Vinil
-Asetik ester
asetat)

-Akrilikasit metilesteri

-Asetonitril

-Asetilen

-Akrolein (propenal)

-Alkoletilen-oksit-fosfat
esteri(c12/c14
monomerleri, dimerleri ve
trimerlerinin karışımı)

-Alkilalkoller

-Akrilikasit

-Alkillendirilmiş kurşun bileşikleri
-Amino benzen
-Amino etan (etil amin)
-Amino metan (metil amin)
-sec- amil asetat
-Anilin
- Asetaldehit
-Asetik anhidrit
-Aziridin (etilen imin)
-Benzal klorür
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-6-Aminohekzanoik asit
(dimer)
-6-Aminohekzanoik asit
(monomer)
-6-Aminohekzanoik asit
(trimer)
-i- Amilasetat
-n- Amilasetat
-Anisol
-Benzaldehit

-Aseton

-1-Brombütan
-Bromklormetan
-1-Brompropan
-Ter-bütanol
-2-Bütanon
-iso-Bütilasetat
-n-Bütilasetat
-Bütilstearat
Dekametilsiklopentasiloksan
(d5)
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-Benzilbütilftalat

-Benzilalkol

-Diasetonalkol

-Benzilklorür

-Bisiklo(4,4,0)dekan

-Dibütil eter

-Benzo(g,h,i)perilen

-Bütanal

-2,2-diklor-1,1,1-trifloretan

-Benzotriklorür

-n- bütanol

-1,2-diklor-1,1,2-trifloretan

-Bisfenol A

-i- bütanol

-1,2-Dikloretilen

-2,2 bis(4-hidroksifenil)propan

-2- bütanol

-Diklormetan

-Bromdiklormetan

-sec- bütanol

-Dodesilmaleat

-Bütilakrilat

-bütildiglikol

-Dietileter

-1,2 diaminmetan

-bütilglikol

-Diizobüten

-2,4-dibromfenol

-bütilglikolasetat

-Diizopropileter

- Dietilamin

-bütilglikolat

-2,3-dimetilbütan

-Di-izobütilftalat

-3-bütoksi-1-propanol

-Dimetileter

-1,2 diklorbenzen

-1-bütoksi-2-etilasetat

-1,2-Etandiol

-1,1 dikloretilen

-1-bütoksi-2-propanol

-Etanol

- Diklorofenoller

-2-bütoksietanol

-Etanolamin

- Dimetilamin

-2-(2-bütoksi-etoksi)-etanol -Etilasetat

-N,N dimetilanilin

-2-(2-bütoksi-etoksi)etilasetat

-Dimetilizopropilamin
-Dimetilmerkaptan
-Di(2-metilpropil)ftalat
-1,4-dioksan
-Dinonilftalat
-Distearildimetil-amonyum bisülfat
-Distearildimetil- amonyum metasülfat
- Etanal
-Etilakrilat
-Etilamin
-Etilenimin
-Etilpropenoat
- Fenol
-Fenantren
- Formaldehit
- Formik Asit
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-Bütil laktat
-n-bütilmetakrilat
-Bütil alkol
-n-bütilaldehit
-Dekahidronaftalin
-Dekalin
-Di(2-etilhekzil)ftalat
-1,4- Diklorbenzen

-Etilklorür
-Etilen
-Etilenglikol
-Etilformiat
-Etilmetilketon
-Etin
-Gliserol
-Gilkol
-Hekzafloraetan

-1, 1 - Dikloretan

-Hekzametilsiklo-trisiloksan
(d3)

-1,2- diklorpropan

-Hidrokarbonlar, olefinik

- Dietanolamin

-Hidrokarbonlar, parafinik

-Dietilbenzen

-4-Hidroksi-4-metil-2pentanon

(1,2-;1,3-;1,4- izomerleri)
-Dietilkarbonat
-Dietilenglikol bütileter

-İzobütanol-2-amin
-İzobüten
-İzobütilen
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- Furaldehit

-Dietilenglikol monoetileter -İzobütilmetilketon

- Furfurol

-Dietiloksalat

-İzobütilstearat

-Glioksal

-1,1- difLoreten

-İzo-dekanol

-Heksafloropropen

-1,3- dihidroksi benzen

-İzo-propanol

-1,6 Hekzandiizosiyanat

-Diizobütilketon

-2-İzopropoksipropan

- Hekzametilendiizosiyanat

-Diizopropilbenzen

-İzopropil asetat

-İzopropil-3-klorfenilkarbomat

-N,N- dimetilasetamit

-Karbontetraflorür

-İzopropilfenilkarbamat

-Dimetilaminoetanol

-Kloroetan

-Kaprolaktam

-N,N- dimetilformamit

-Sıvı parafin

-Karbontetraklorür

-2,6- dimetil-heptan-4-on

-MEK (2-bütanon)

-Ketilpridinyumklorür

-Dioktilftalat

-Metanol

-Klorasetaldehit

-Dipropilenglikol
monometileter

-3-Metil-2-bütanon

-Klorasetikasit
-2-kloretanal
-Kloroform
-Klormetan (metil klorür)
--klor toluen
-Krezoller =hidroksi toluen
-Merkaptanlar
-Metil metakrilat
-Metanal
-Metil-(2-metil)-propinoat
-Metilakrilat
-Metilamin
-2-Metilanilin
-2-metilbromür
-Metilklorür
-Metiletilketonperoksit
-Metilmetakrilat
-Metilfenoller
-Metilpropenoat
-2-Metoksietilasetat
- Nitrobenzen
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-DOP
-2-Etoksietanol
-2-Etoksietilasetat
-Etoksipropilasetat
-Etil laktat
-Etilsilikat
-Etil--hidroksipropionat
-Etilbenzen
-Etildiglikol
-Etilenglikol monoetileter
-Etilenglikol monometileter

-4-metil-2-pentanon
-2-metil-2-propanol
-Metilsiklohekzan
-Metilenklorür
-Metiletilketon
-Metilizobütilketon
-Metilizopropilketon
-2-metilpropen
-Metilpropilketon
-n-Metilprolidon
-MIBK (4-metil-2-pentanon)

-Fenoksietanol

-Alifatik hidrokarbonların
karışımı

-Fenoksipropanol

-Oktaflorpropan

-Formik asit metilesteri

-Oktametilsiklotetrasiloksan(d4)

-Furfurilalkol
-2-Hidroksimetilfuran

-Penta-eritrol ve c9-c10
uçucu asit esterleri

-2,2’-İmindietanol

-Pentan

-İsokumol

-2-Pentanon

-İzoforon

-3-Pentanon

-İzo-oktil/nonil-fenilpolİglikol eter ( 5 etilen

- Petrol (benzin)
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-Organostannic bileşikler

oksit kısımları ile)

-Mineral Petrol yağları

-Organik kalay bileşikleri

-İzopropenilbenzen

-Pinenler

-Perasetik asit

-İzopropilbenzen

-Potasyum oleat

-Piperazin

-Limonen

-2-Propanol

-Piridin

-Karbon disülfür

-Propanon

-Propenal

- hintyağı etoksilat (15
etilen oksit kısımları ile)

-n-propenol

-Propenoik asit

-2-Klor-1,3-bütadien

-n-propilamin

-Klorbenzenler

-Tehylheksilkrilat

-2-klorpren

-Terfenil

-2-klorpropan

-1,1-dimetiletilhidroperoksit

- Ksilen

-1,2,3,4-tetrabrommetan
-1,1,2,2-tetrakloretan

-2,4-Ksenol (2,4dimetilfenol)

-Tetraklormetan

-Kümen

-Tiyoalkoller

-1-metoksi2-propanol

-Tiyobismetan

-1-metoksi-2-propilasetat

- Tiyoeterler

-2-metoksietanol

-o-toluidin
Tribrommetan
2,4,6-tribromfenol
Trietilamin
Trifenilfosfat
1,1,2-Trikloretan
Triklorfenoller
Triklormetan(Kloroform)
Ksenoller

-

-3-metoksietoksietanol

-i-Propilasetat
-Silikon yağı
-Siklohekzan
--Terpinol
-Tetraflormetan
-Tridekanol (izomerlerin
karışımı)
-Tridesil alkol
-Triflormetan
-2,4,4-Trimetil-1-penten
-Trimetilbromat
-Beyaz alkol

-2-metoksipropanol
-2-metoksipropilasetat
-Metoksipropilasetatlar
-5-metil-2-hekzanon
-1-metil-3-etilbenzen
-N-metilasetamit
-Metilasetat
-Metilbenzen
-Metilkloroform
-Metilsiklohekzanon
-Metilformat
-Metilglikol
-Metilizoamilketon
--metilstiren
-Metil-tartar-bütileter
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(MTBE)
-Aromatik hidrokarbon
karışımları
-Monoetileter asetat
-1,2- pentadiol
-Perkloretilen
-Propanal
-1,2- propandiol
-Propanoik asit
-Propanaldehit
-Propionik asit
-n-propilasetat
-n-propilbenzen
-Propilenglikol
-Resorkinol
-Siklohekzanol
-Siklohekzanon
Sorbitalhekzaoleat,etoksilat
-Stiren
-Tetrakloretilen
-Tetraetil ortasilikat
-Tetrahidrofuran
-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin
-Tetralin
-1,2,3,4-Tetrametilbenzen
-1,2,3,5-Tetrametilbenzen
-1,2,4,5-Tetrametilbenzen
-Toluen
-1,1,1-Trikloretan
-Trikloretilen TRI
-Trietanolamin
-Trietilen tetramin
-Trimetil benzen
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-Bitkisel yağ, sülfatı
-Vinil asetat
-Vinil benzen
-Viniliden florür

Tablo 1.2.1, Tablo 1.2.2 de bulunmayan organik maddeler etkilerine en yakın sınıfa dahil edilecektir.
Etkilerine göre gruplanması mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmelidir.

i) Kanser yapıcı ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) için emisyon sınırları:
Tesisin üretim prosesine göre bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en
yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülmelidir.
Toplam emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili merci yerleşim bölgelerinde kurulacak olan
veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne bağlı olarak, aşağıda verilen
kanser yapıcı madde emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1/3 oranında azaltabilir.
Atık gazlarda bulunan kanser yapıcı maddeler prensip olarak en düşük düzeyde tutulur. Bu konuda işyeri
atmosferlerinde (açık ortam hariç) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı da dikkate alınır.

Tablo 1.3.1’de I, II ve III olarak sınıflandırılan ve Tablo 1.3.2’de verilen kanserojen maddeler ve polisiklik aromatik
hidrokarbonlar (PAH) için aynı sınıftan birden fazla madde bulunması durumu dahil, bunların toplam konsantrasyonları
aşağıdaki değerleri aşamaz.

Kanserojen maddeler ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) için sınır değerler (Tablo 1.3.1 ve 1.3.2)

I’inci sınıfa giren maddeler
(0,5 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için)

0,10 mg/Nm3

II’nci sınıfa giren maddeler
(5 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için)

1 mg/Nm3

III’üncü sınıfa giren maddeler
(25 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için)

5 mg/Nm3

Tablo 1.3.1. Kanserojen maddeler
I. sınıf
-Benzo(a)antrasen
-Benzo(a)piren
-Benzo(j)florenten
-Benzo(k)florenten
-Berilyum ve bileşikleri
-Cr(VI) bileşikleri
-Dibenzo(a,h)-antrasen
-2-Naftilamin (+ tuzları)
-2-Nitropropan
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II. sınıf
-3,3’-Diklora-(1,1’-bifenil)
-3,3-Diklorbenzidin (+tuzları)
-Dietil sülfat
-Dimetil sülfat
-1,2-Epoksietan
-Etenoksit
-Etilenoksit
-Nikel ve bileşikleri

III. sınıf
-Akrilonitril
-Benzen
-1,3-bütadien
-Bütadien
-1-Klor-2,3-epoksipropan
(Epiklorhidrin)
-Kloreten
-1,2-Dibrometan
-1,2-dikloretan
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-1,2-Epoksipropan
-Hidrazin (+tuzları)
-Propen oksit
-Propennitril
-Propilen oksit
-Vinil klorür
Tablo 1.3.2.

Polisiklik aromatik hidrakarbonlar (PAH)- I. sınıf Kansorejen Maddeler
-3,6-dimetil-fenantren
-Benzo(b)floren
-Dibenzo(a,i)piren
-3-metilklorantren
-Benzo(e)piren
-Dibenzo(a,i)antrasen
-5-metilkrisen
-Benzo(g,h,i)perilen
-Dibenzo(a,l)piren
-7H-dibenzo-(c,g)karbazol
-Benzo(j)florenten
-Dibenzo(a,h)akridin
-Asenaften
-Benzo(k)florenten
-Florenten
-Asenaftilen
-Krisen
-Floren
-Antrasen
-Koronen
-İnden(1,2,3-c,d)piren
-Benzo(a)antrasen
-Dibenzo(a,e)piren
-Naftalin
-Benzopiren
-Dibenzo(a,h)antrasen
-Fenantren
-Benzo(b)florenten
-Dibenzo(a,h)piren
-Piren
Tablo 1.3.1, Tablo 1.3.2 bulunmayan maddeler etkilerine en yakın sınıfa dahil edilecektir. Etkilerine göre gruplanması
mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmelidir.

j) Aşırı derece tehlikeli maddeler:
Aşağıda listelenen maddeler, ortamda kalıcı ve birikim etkisi gösterdiğinden, baca gazındaki emisyon
konsantrasyonu aşağıdaki sınır değerlere uygun olmalıdır ve verilen sınır değerleri sağlayacak gerekli her türlü önlem
alınmalıdır.
Poliklor dibenzodioksinler (PCDD) ve Poliklor dibenzofuranlar (PCDF) 0,1 ng/Nm3
Aşağıda yer alan her bir grup için 0,1 ng/Nm3 seviyesini geçmeyecek şekilde gerekli her türlü önlem alınmalıdır.
Polibrom dibenzodioksinler (Ölçülebiliyorsa)
Polibrom dibenzofuran (Ölçülebiliyorsa)
Poliklor bifeniller (PCB)
Polihalojen dibenzodioksinler (Ölçülebiliyorsa)
Polihalojen dibenzofuranlar (Ölçülebiliyorsa)
Tehlikeli atıkların yakılarak bertaraf edildiği nihai bertaraf tesislerinde dioksin (PCDD) ve furan (PCDF) türevleri
için 06/10/2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Yakılmasına İlişkin
Yönetmelik”te yer alan sınır değerler geçerlidir.”
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Ek-2
(1) Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD)’nin dağılım modellemesi
kullanılarak hesaplanması, tesis etki alanında hava kalitesinin ölçülmesi ve ölçüm metotlarının belirlenmesi aşağıdaki
esaslara göre yapılır:

(a) İşletmelerden atmosfere verilen emisyonların saatlik kütlesel debileri; mevcut tesisler için bacalardan ölçülerek,
baca dışı kaynaklar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon faktörleri kullanılarak tespit edilir.
(b)Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Tablo 2.1 de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında
emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak
hesaplanır.
(c) Mevcut tesis için aylık olarak hesaplanmış Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin (HKKD) en yüksek olduğu farklı
inceleme alanlarında her bir inceleme alanında bir istasyon olmak üzere en az iki istasyon kurularak bir ay süre ile sürekli
olarak hava kalitesi ölçümleri yapılır. Kirliliğin aylara bağlı olarak değiştiği ve arttığı bölgelerde yetkili merci ölçüm
zamanını belirler.
(d) (1) Kurulması planlanan tesislerde; kütlesel debisi Tablo 2.1 deki eşik değeri aşan parametreler için; tesis etki
alanında bu yönetmelik Ek-2 Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması gerekmektedir.
(2) Mevcut tesislerde; kütlesel debisi Tablo 2.1 deki eşik değeri aşan parametreler için; tesis etki alanında Tablo 2.2
de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak; tesis etki alanındaki hava kalitesi değerleri
Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin aşması durumunda; mevcut tesisler, hava kalitesi katkı değerleri Tablo
2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin %60’ını aşmamak koşuluyla, tesis etki alanında ölçüm cihazlarıyla hava
kalitesini sürekli izleyerek faaliyet gösterebilir.
İşletmeler ve/veya faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve/veya Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince
hazırlanan illerin temiz hava eylem planlarında belirtilen tedbirleri alması zorunludur.
Tablo 2.1 Kütlesel Debiler

Emisyonlar

Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saatleri
için kütlesel debiler (kg/saat)
Bacadan

Baca Dışındaki Yerlerden

Toz

10

1

Kurşun

0.5

0.05

Kadmiyum

0.01

0.001

Talyum

0.01

0.001

Klor

20

2

Hidrojen klorür ve Gaz Halde

20

2

2

0.2

4

0.4

Karbon Monoksit

500

50

Kükürt Dioksit

60

6

Azot Dioksit [NO x (NO 2 cinsinden)]

40

4

Toplam Organik Bileşikler

30

3

İnorganik Klorür Bileşikleri
Hidrojen florür ve Gaz
Halde İnorganik Florür Bileşikleri
Hidrojen Sülfür

Not: Tablodaki emisyonlar İşletmenin tamamından (bacaların toplamı) yayılan saatlik kütlesel debilerdir.
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(e) Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri, aşağıdaki faktörler ele alınarak hesaplanır.
1) Tesis etki alanındaki topografik yapının etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca yükseklikleri göz önüne alınır.
2) Tesis etki alanındaki binaların etkisi göz önüne alınır. Eğer bacalar, bina veya kulelere bina veya kule
yüksekliklerinin 4 katından daha az uzaklıklarda ise: baca yüksekliği binadan 1,7 kat, soğutma kulesinden 1,5 kat fazla
olduğu takdirde, binaların etkisi ihmal edilir.
3) Çok zayıf rüzgarların hüküm sürdüğü şartların sık ortaya çıktığı durumlar göz önüne alınır.
4) Hesaplamalar, tesis etki alanı dahilinde ortaya çıkan emisyonların, bir kimyasal veya fiziksel değişmeye
uğramadığı kabul edilerek yapılır.
5) Emisyonların yayılması hesaplanırken, her bir durum için yayılma şartlarının sabit olduğu kabul edilir.

(f) Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanacağı ve Hava Kalitesinin Ölçüleceği Alanın Belirlenmesi:

1) İşletmenin Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD) hesaplanmasında veya hava kalitesi ölçümlerinin
yapılmasında tesis etki alanı, inceleme alanı ve tepe noktaları dikkate alınır.
2) Tesis Etki Alanı; emisyonların merkezinden itibaren bu yönetmelikte Ek-4 de verilen esaslara göre tespit edilmiş
baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarıçapa sahip alan, tesis etki alanıdır. Zeminden itibaren emisyonların efektif yüksekliği
(Δh+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Baca dışı
emisyon kaynaklarının (alan kaynak) yüzey dağılımı 0,04 km2’den büyükse, tesis etki alanı, alan kaynak karenin ortasında
olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının tespitinde
tesis etki alanı esas alınır.
3) İnceleme Alanı; tesis etki alanı içinde kenar uzunlukları 1 km olan kare şeklindeki alanlardır. Kirlenme hakkında
kararın verilemediği özel durumlarda inceleme alanının kenar uzunlukları 500 metre olarak alınır.
4) Emisyon kaynağının kuzeyinden itibaren saat yönünde 10 derecelik ardışık açılarla emisyon kaynağına çizilen R
yarıçapındaki çemberin kare şeklindeki inceleme alanı içinde kalan yayı kestiği noktalar tepe noktası olarak kabul edilir.
5) Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD), tesis etki alanı içinde her bir inceleme alanındaki tüm tepe
noktalarında ve bütün yayılma durumları için hesaplanan değerin aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Hava kirlenmesine
katkı değeri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden saatlik meteorolojik verilerin alınabilmesi halinde saatlik, yoksa günlük,
aylık ve yıllık olarak hesaplanır.
(g) Toplam Kirlenme Değeri (TKD): tesis etki alanı içinde hesaplanmış Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD) ile
Ölçüm veya hesapla bulunan Uzun Vadeli Değerin (UVD) toplamından, yeni kurulacak tesisler için teşkil edilir.
TKD= HKKD+UVD

(ğ) Emisyon Kaynakları ve Kütlesel Debi:
1) Modelde yer alacak emisyon kaynakları, hava kirleticilerinin tesisten atmosfere yayıldığı yerlerdir. Emisyonlarını
bir baca üzerinden atmosfere veren tesislerin, bacaları nokta kaynak, baca dışından veya çok sayıda birbirine yakın küçük
bacaların bulunduğu alanlardan atmosfere verilen kirletici kaynaklar, alan kaynak, hareketli kirletici kaynaklar çizgi kaynak
olarak nitelendirilir.
2) Emisyonların kütlesel debisi, İşletme şartlarında emisyon kaynaklarından açık havaya verilen hava kirleticilerinin
ortalama saatlik kütlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonların kütlesel debilerinde bir saatten daha kısa periyotlarda azalan veya
artan salınışlar oluyorsa bu salınışların ortalaması, saatlik kütlesel debi olarak belirlenir. Emisyonlarını baca dışındaki
yerlerden veren tesisler ile yeni kurulacak tesislerin kütlesel debileri emisyon faktörleri kullanılarak bulunur.

h) Tesis Etki Alanında Hava Kalitesinin Ölçümü, Hesaplanması ve Ölçüm Süresi:

1) Mevcut tesislerde; tesis etki alanında, uluslararası kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan dağılım modelleri,
metotlar ve Ek-2 de yer alan esaslar çerçevesinde, inceleme alanlarının tepe noktaları için hesaplanan hava kirlenmesine katkı
değerlerinin (HKKD) en yüksek olduğu farklı inceleme alanlarında her bir inceleme alanında bir istasyon olmak üzere en az
iki istasyon kurularak bir ay süre ile sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri yapılır. Kirliliğin aylara bağlı olarak değiştiği ve
arttığı bölgelerde yetkili merci ölçüm zamanını belirler.
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2) Yeni kurulacak tesislerde, tesis etki alanında, Ek-2 de yer alan esaslar çerçevesinde esaslar çerçevesinde, hava
kirlenmesine katkı değeri bulunur. Ayrıca tesis etki alanında mevcut tüm önemli kirleticiler de dikkate alınarak hesap veya
ölçüm yolu ile uzun vadeli değer (UVD) bulunur. Yeni kurulacak tesisler için; tesis etki alanı içinde hesaplanmış hava
kirlenmesine katkı değeri (HKKD) ile ölçüm veya hesapla bulunan uzun vadeli değerin (UVD) toplamından, toplam kirlenme
değeri (TKD) bulunur. Yetkili merci; kurulacak tesisin etki alanında bulunan kirletici kaynak yoğunluğuna bağlı olarak,
gerekirse 1 (bir) ay süre ile bir istasyonda hava kalitesi ölçümleri yaptırabilir.
3) Hava kalitesi ölçümlerinde Pasif Örnekleme Metodu kullanılması halinde; modelleme sonuçlarına göre
hesaplanan Hava Kalitesine Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme alanında 2 (iki) ay süre için en az 4 adet pasif
örnekleme noktası seçilir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu diğer inceleme alanlarında da, en az iki inceleme alanı olmak
kaydıyla her bir inceleme alanında 2 adet pasif örnekleme noktası seçilir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu inceleme
alanlarında pasif örnekleme yeri ve sayısı, işletmenin kapasitesi ve kirletici emisyon yüküne bağlı olarak (işletmede bulunan
bacaların yüksekliği, kütlesel debileri, kirleticilerin dağılım yönleri ile bölgede bulunan yerleşim alanları da göz önüne
alınarak) belirlenir. Yetkili merci tarafından örnekleme yeri, sayısı ve/veya süresi arttırılabilir.”
4) Çöken toz ölçümü sırasında; tesis inceleme alanı içinde en az 2 (iki) ölçüm noktasında, hakim rüzgar yönü de
dikkate alınarak yapılır. Aynı bölgede toz emisyonuna neden olan başka kaynakların da bulunması durumunda ölçüm noktası
sayısı tesis dışındaki diğer kaynakların katkılarının belirlenmesi için attırılabilir. Ölçüm süresi birer aylık 2 (iki) ölçüm olup,
toplam 2 (iki) aydır. Aylık olarak bulunacak değerler gün sayısına bölünerek bir günde çöken ortalama toz miktarı hesaplanır.
5) Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre arasındaki yüksekliklerde, binadan (veya
ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapılır. Ormanda yapılan ölçümler, ağaç yüksekliğinden daha yukarıda
yapılmalıdır.
6) Ölçme Metotlarının kabul edilebilirlikleri, TSE tarafından standartlaştırıldıktan ve Bakanlıkça tebliğ edildikten
sonra tescil edilir. İlgili TSE Standardı mevcut değilse, güvenilirliği Bakanlıkça kabul edilen DIN, EPA normlarına uygun
metot standartları tatbik edilir. Metotlar tebliği ile ilan edilir.
7) Tesis etki alanında hava kalitesi ve emisyon ölçümleri, akredite edilmiş veya Bakanlıkça uygun bulunan
laboratuvarlara sahip olan özel veya kamu kurum/kuruluşları tarafından yapılır.
“Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri

YIL
Parametre

Süre

Birimi

2024

2014

2015

2016

2017

2018

20192023

500

470

440

410

380

350

350

250

225

200

175

150

125

125

60

60

60

60

60

60

60

20

20

20

20

20

20

20

300

290

280

270

260

250

200*

60

56

52

48

44

40*

40

100

90

80

70

60

50

50

ve sonrası

Saatlik
(bir yılda 24
defadan fazla
aşılmaz)
SO 2

24 saatlik

µg/m3

UVS
**Yıllık ve kış
dönemi (1
Ekim-31
Mart)
Saatlik
NO 2

(bir yılda 18
defadan fazla
aşılmaz)

µg/m3

yıllık
Havada Asılı Partikül
Madde (PM 10)

320

24 saatlik
(bir yılda 35
defadan fazla
aşılmaz)

µg/m3
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Yıllık
Yıllık

µg/m3

maksimum
günlük 8
saatlik
ortalama

mg/m3

UVS

µg/m3

Pb

CO

Cd

KVS

HCl

UVS
HF

Saatlik
KVS

H2S
Toplam Organik
Bileşikler

Saatlik
KVS

µg/m3

µg/m3

µg/m3

Saatlik

(karbon cinsinden)
Çöken toz

Çöken
tozda

56

52

48

44

40

40

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

16

14

12

10

10

10

10

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0,02

150

150

150

150

150

150

150

60

60

60

60

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

20

20

280

280

280

280

280

280

280

70

70

70

70

70

70

70

390

390

390

390

390

390

390

210

210

210

210

210

210

210

250

250

250

250

250

250

250

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

5

5

5

5

5

5

5

3

KVS
KVS

µg/m

mg/m2gün

UVS
Pb ve
bileşikleri

60

UVS

Cd ve
bileşikleri

UVS

Tl ve
bileşikleri

UVS

mg/m2gün

Benzen ile ilgili sınır değer hava kalitesi yönetmeliğinde olmasına rağmen söz konusu tabloda yer almamaktadır.
*Sınır değer 2024 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır.
** Eko sistemin korunması”

ı) Petro Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryakıt Depolama işletmelerinin içinde bulunan tesislerin etrafında
yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçları Tablo 2.3.’e göre değerlendirilir.

1)

2)
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İki ay süre ile yapılan hava kalitesi ölçümlerinin ortalaması, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sınır Değerin %
60’ının üzerinde olması durumunda ölçüm süresi yetkili merci tarafından uzatılır ve örnekleme noktası sayısı
artırılabilir.
İki ay süre ile yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarının, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sınır Değerin (UVS) %
80’nin üzerinde olması durumunda yetkili merci hava kalitesi ölçüm cihazları ile ölçüm yapılmasını isteyebilir.
Ölçüm değerleri 1 saatlik ve günlük ortalamalar halinde verilir ve Tablo 2.3 de belirtilen Kısa Vade Sınır değer
(KVS) ile karşılaştırılır.
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Tablo 2.3 Petro Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryakıt Depolama işletmelerinin içinde bulunan tesislerin
etrafında (tank adaları, dolum kolları, rafinerileri oluşturan tesislerin arasında vb.) uyulması istenilen hava kalitesi sınır
değerleri
Sınır değer [µg/m3]

Parametre
UVS*

KVS**

Toplam Organik Bileşikler (Karbon cinsinden)

500

800

Benzen

75

120

Toluen

75

120

Ksilen

75

120

Olefinler

75

120

Etil Benzen

75

120

Kumol (İzopropil Benzen)

5

20

Trimetil Benzen

5

10

Merkaptan

1

2

Tetra etil-tetra metil kurşun

-

1

(*) İşletmelerinin içinde bulunan tesislerin etrafında (tank adaları, dolum kolları, rafinerileri oluşturan tesislerin arasında vb.)
hava kalitesi ölçümlerinin pasif örnekleme metodu ile yapılması durumunda bu sınır değerler uygulanır.
(**) İşletmelerinin içinde bulunan tesislerin etrafında (tank adaları, dolum kolları, rafinerileri oluşturan tesislerin arasında
vb.) hava kalitesi ölçümlerinin hava kalitesi ölçüm cihazları ile yapılması durumunda bu sınır değerler uygulanır.”
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Emisyonun Tespiti
Emisyonun tespitinde:

Ek-3

“a) Emisyonun Ölçüm Yerleri:
Tesislerde emisyon ölçüm yerleri Türk Standartlarına, EPA, DIN veya CEN normlarına uygun, teknik yönden hatasız
ve tehlike yaratmayacak biçimde ölçüm yapmaya uygun, kolayca ulaşılabilir ve ölçüm için gerekli bağlantıları yapmaya
imkan verecek şekilde işletme/tesis yetkililerince hazırlatılır. Emisyon ölçüm yerleri ile ilgili teknik detaylar Bakanlıkça
belirlenir.”
b) Ölçüm Programı:
Emisyon ölçümleri, ölçüm sonuçlarının birbirleri ile karşılaştırılmasını mümkün kılacak şekilde yapılmalıdır. Ölçüm
cihazları ve metotları Türk Standartlarına, DIN, EPA veya CEN normlarına uygun olarak belirlenir. Genelde sürekli rejimde
çalışan tesislerde emisyon ölçümleri, izne esas olan en büyük yükte (tesis en büyük yükte çalışırken) en az üç ardışık
zamanda yapılmalıdır. Buna ilave olarak emisyon değerlendirmesinde önemli olan temizleme, rejenerasyon, kurum atma,
uzun işletmeye alma ve benzeri gibi şartlarda en az bir ölçme yapılmalıdır. İzokinetik şartların sağlandığı noktalarda ölçüm
yapılmalıdır.
Genelde değişen işletme şartlarında çalışan tesislerde emisyon ölçümleri yeter sayıda fakat en az ve en fazla
emisyonun meydana geldiği altı işletme şartındaki çalışmaları da içeren yeterli sayıda yapılmalıdır.
Numune alma noktaları ölçüm yapılması esnasında kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Toz ölçümlerinin izokinetik
şartlarda yapılması zorunludur.
Emisyon ölçüm süreleri kısa olmalıdır. Baca gazı, atık gaz ve atık hava kanalı kesitlerinin ölçülmesinin gerekli
olduğu ve ölçmelerin zor olduğu durumlarda ölçme süresi 2 (iki) saati geçmemelidir.
c) Değerlendirme ve Rapor:
Rapor, emisyon ölçüm değerlerinin ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli ayrıntılı ölçüm verileri ile
birlikte ölçüm metotlarını ve işletme şartlarını ihtiva etmelidir. Raporda ayrıca yakıt, ham madde ve yardımcı maddeler, ürün
ve yardımcı ürünler ile atık gaz temizleme tesisinin işletme şartları hakkında bilgiler bulunmalıdır. Üç ardışık zamanda
ölçülen emisyon değerlerinin hiç biri Yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmamalıdır.
d) Emisyonun Sürekli İzlenmesi:
1) Genel
Bu Yönetmelik gereğince; sürekli ölçümü yapılması gereken emisyonun, sınır değerlerini aşıp aşmadığı, kaydedicili
cihazlarla sürekli ölçülerek kontrol edilir. Bu ölçümler ayrıca toz tutucu, gaz yıkayıcı ve son yakıcı gibi atık gaz temizleme
tesislerinin etkinliklerinin belirlenmesi ile hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonların tespiti için de gereklidir.
Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince;
1.1. Hiçbir takvim ayındaki sürekli emisyon ölçümlerinin ortalaması emisyon sınır değerlerini geçmiyorsa,
1.2. Kükürt dioksit ve toz emisyonu için; 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerin %97’si, emisyon sınır
değerlerinin %110’unu geçmiyorsa,
1.3. Azot oksitler emisyonu için; 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerin %95’i, emisyon sınır değerlerinin
%110’unu geçmiyorsa,
emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.”
2) Toz Emisyonların Sürekli Ölçümü:
Isıl kapasitesi 100 GJ/saat (27778 kW) ve üstünde olan katı yakıt ve fuel-oil ile çalışan yakma sistemleri ile 10
kg/saat ve üstünde toz emisyon yayan (bu emisyona yanıcı partiküller de dahildir.) tesisler toz emisyonu konsantrasyonunu
sürekli ölçen yazıcılı bir ölçüm cihazı ile donatılmalıdır. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel
debinin de sürekli ölçülmesi gereklidir.
Ek-1’in (g) bendinde belirtilen toz emisyonuna neden olan tesisler ve 1 inci sınıfa dahil olup da 2 kg/saat’in
üzerinde 2 inci sınıfa dahil olup da 5 kg/saat’in üzerinde toz emisyonu yayan tesislerde baca gazında toz emisyonu sürekli
ölçüm cihazları ile ölçülmelidir.
Bir tesisin işletme şartlarının değişmesi, atık gaz temizleme tesislerindeki arızalar ve benzeri nedenlerden
kaynaklanan emisyonun belirlenen sınır değerlerini kısa süreler için bile aşmamasını sağlamak amacı ile 1. paragraf da
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verilen yakma sistemi ısıl kapasiteleri ve 2. paragraf da verilen emisyon kütle debileri altında da sürekli toz emisyon
ölçümleri yapılması yetkili merci tarafından istenebilir.
Ölçüm değerleri en az 5 (beş) yıl muhafaza edilir.
Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda baca başına düşen toplam ısıl kapasite
kullanılacaktır.
3) Gaz Emisyonlarının Sürekli Ölçümü:
Bir tesisten, aşağıda verilen maddelerin herhangi birisi karşısında belirtilen miktarın üzerinde emisyon yayılıyorsa, bu
sınırları aşan maddeler, yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak ölçülmeli veya otomatik bilgisayar sistemi ile kontrol
edilmeli ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de
sürekli ölçülmesi gereklidir.
Kükürt dioksit
60 kg/saat
Klor
1 kg/saat
Organik bileşikler (Karbon olarak verilmiştir.)
10 kg/saat
Azot oksit (NO olarak verilmiştir.)
20 kg/saat
İnorganik gaz biçimindeki klorür bileşikleri (C1- olarak verilmiştir.)
2 kg/saat
Hidrojen sülfür
1 kg/saat
İnorganik gaz biçiminde florür bileşikleri (F- olarak verilmiştir.)
2 kg/saat
Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri İçin )
5 kg/saat
Karbon monoksit ( Diğer Tesisler İçin )
50 kg/saat
Ölçüm değerleri en az 5 yıl muhafaza edilir.
4) Yanma Kontrolü için Sürekli Ölçüm:
Isıl kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı
bir baca gazı analiz cihazı (CO 2 veya O 2 ve CO) ile donatılmalıdır. Ölçüm değerleri en az 5 yıl muhafaza edilir.
Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda baca başına düşen toplam ısıl kapasite
kullanılacaktır.
e) Kabul Ölçümleri:
Bir tesisin kabulünde, tesisin işletmeye alınmasından en erken üç ay, en geç oniki ay sonra Bakanlıkça belirlenecek
bir kurum veya kuruluş tarafından öngörülen emisyon sınırlarının bu tesiste aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi yetkili merci
tarafından istenecektir.
f) Ölçümlerin Güvenirliliği:
Bu maddenin (d) bendinin 2, 3 ve 4 nolu alt bentlerinde belirtilen ölçümler için uygun ölçüm cihazlarının özellikleri
ile, bunların uygunluk testleri, bakım, montaj ve kalibrasyonları hakkındaki esaslar, Bakanlıkça güvenilirliği kabul edilen,
TSE tarafından standartlaştırılmış metotlara uygun olmalıdır. İlgili standartlar henüz TSE tarafından hazırlanmamış ise
Bakanlık tarafından kabul edilen DIN, EPA normlarına uygun metot standartları tatbik edilir.
5) Ek-5’de yer alan tesislerde sürekli ölçüm cihazı takılmasının gerekmesi halinde tesisten kaynaklanan kütlesel
debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gerekir.
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Ek-4
İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti
İzne Tabi Tesislerde:
a) Baca Gazı Hızı:
1) Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gazı hızları;
Atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey çıkışla atmosfere verilmelidir.
Bu amaçla; baca kullanılmalı, anma ısıl gücü 500 kW’ın üzerindeki tesisler için, gazların bacadan çıkış hızları en az 4 m/s
olmalıdır. Tesisin üretimi ve dizaynı gereği; baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanamadığı hallerde baca gazı
hızı en az 3 m/s olmalıdır. 300 kW ≤ anma ısıl gücü ≤500 kW olan tesislerde baca gazı hızı en az 2 m/s olmalıdır. Anma ısıl
gücü 300 kW’ın altında olan tesislerde baca gazı hızı 2 m/s’nin altında olabilir.
2) Üretim Şeklinden Kaynaklanan Baca Gazları Hızı;
Prosesten kaynaklanan atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey çıkışla
atmosfere verilmelidir. Bu amaçla baca kullanılmalı, gazların bacadan çıkış hızları, cebri çekişin uygulanabildiği tesislerde en
az 4 m/s, tesisin üretim şekli ve üretim prosesi gereği; baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanamadığı ve bu
durumun bilim kuruluşundan alınacak bir raporla onaylandığı hallerde baca gazı hızı en az 2 m/s olmalıdır.
3) Prosesten kaynaklanan atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey
çıkışla atmosfere verilmelidir. Bu amaçla kullanılan bacaların atmosfere açıldığı noktaların atmosfer koşullarından
etkilenmemesi (Yağmur, kar vb. dış etkenlerin işletme koşullarını etkilememesi) için bacalara şapka konulmasının teknik bir
zorunluluk olması durumunda, bacaya monte edilecek şapkanın bacanın bitiminden bir (1) baca çapı kadar yükseklikte
olması ve atık gazların serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınması sağlanmalıdır.
b) Baca Yüksekliği;
1) Küçük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği;
Anma ısıl gücü 500 kW’ın altında olan tesislerde bacanın çatı üzerinden itibaren asgari yüksekliği aşağıdaki gibi
belirlenir.
1.1. Eğik Çatı;
Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından en az 0,5 m daha yüksek olmalıdır. Anma ısıl gücü 500 kW’ın altında
olan tesislerde baca çatının tepe noktasına çok yakın değilse, çatı tabanından en az 1 m yüksekliğinde olmalıdır.
1.2. Düz Çatı;
Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 m olmalıdır. Ancak, tesisin anma ısıl gücü 50
kW’ın altındaysa bu yükseklik bir metre olabilir.
2) Orta Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği;
Anma ısıl gücü 500 kW ile 1,2 MW arasında bulunan tesislerde bacanın çatı üzerinden itibaren asgari yüksekliği
aşağıdaki gibi belirlenir.
2.1.Eğik Çatı;
Düz veya eğim açısı 200’nin altında olan eğik çatılarda baca yüksekliği, çatı eğimini 200 kabul ederek hesaplanan
eğik çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 m’den daha fazla olarak tespit edilir.
2.2.Düz Çatı
Bacanın yüksekliği çatının en yüksek noktasından itibaren en az 2 m olmalıdır.
3) Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği
Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesislerde baca yüksekliği aşağıda verilen esaslara göre ve Abak
kullanılarak belirlenir. Abaktan hacimsel debi değerinin (R), Q/S (kg/saat) değerini kesmediği ve abaktan baca yüksekliğinin
belirlenemediği durumlarda, tesis etki alanında engebeli arazi veya mevcut ya da yapımı öngörülen bina ve yükseltiler
bulunmuyorsa (J’ değeri sıfır olarak belirlenmişse) fiili baca yüksekliğinin tabandan en az 10 m ve çatı üstünden yüksekliği
ise en az 3 m olması yeterlidir. J’ değeri sıfırdan farklı ise H’ 10 alınır ve Abak kullanılarak baca yüksekliği belirlenir.
Çatı eğimi 200’ün altında ise baca yüksekliği hesabı çatı yüksekliği 200’lik eğim kabul edilerek yapılır.
Baca yüksekliğinin belirlenmesinde Abak kullanımı esastır. Baca yüksekliği hesabında Environmental Computing &
Consulting Inc. Tarafından Alman Hava Yönetmeliği (TALUFT) ile VDI 3781 standardı doğrultusunda geliştirilen PK 3781
programı referans bilgi olarak kullanılabilir.
Benzer tür emisyon yayan ve yaklaşık aynı yükseklikteki bacalar arasındaki yatay mesafe, baca yüksekliğinin 1,4
katından az ise ve emisyonların birbiri üzerine binmemesi için farklı yüksekliklerde baca kullanılması zorunlu
görülmüyorsa; yeni tesislerde tek baca kullanılır. Bu paragrafta yukarıda belirlenen baca yüksekliği kullanılması halinde bu
Yönetmelik Ek-2 de belirtilen Toplam Kirlenme Değeri (TKD) ve Ek-2 de öngörülen hava kalitesi sınır değerini aşıyorsa ilk
önce emisyon değerinin düşürülmesine çalışılır. Bu ekonomik veya teknolojik olarak mümkün değilse, baca yükseltilerek
hava kalitesi sınır değerinin aşılması önlenir.
Aşağıdaki gibi belirlenen, engebelere göre düzeltilmiş baca yüksekliği 15 nci maddede yer alan ek düzenlemeler
kapsamına girmiyorsa 250 m’yi aşmayacaktır. 15 nci maddede yer alan ek düzenlemeler kapsamına giriyor ise; baca
yüksekliğinin 200 m’den yüksek çıkması durumunda, teknolojik seviyeye uygun emisyon azaltıcı tedbirlere başvurulur.
3.1. Abak kullanılarak baca yüksekliğinin belirlenmesi;
3.1.1. Baca yükseklikleri aşağıda verilen Abak kullanılarak belirlenecektir.
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Burada verilen değerler:
H' [m]
: Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekliği,
d [m]
: Baca iç çapı veya baca kesiti alanı eşdeğer çapı,
: Baca girişindeki atık gazın sıcaklığı,
t [oC]
R [Nm3/h]
: Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi,
Q [kg /h]
: Emisyon kaynağından çıkan hava kirletici maddelerin kütlesel debisi,
S
: Baca yüksekliği belirlenmesinde kullanılan faktörü (Tablo 4.1, Tablo 4.2’deki S değerleri
kullanılacaktır.)
t, R ve Q/S için, kullanılan yakıt ve hammadde türlerine ve işletme şartlarına göre hava kirliliği yönünden en
elverişsiz değerler kullanılacaktır. Azot oksit emisyonu durumunda azot oksitin azot dioksite dönüşüm oranı % 60
alınacaktır. Yani azot monoksit kütlesel debisi 0,92 ile çarpılacak ve azotdioksitin kütlesel debisi Q olarak Abakta
kullanılacaktır.
Özel durumlarda Tablo 4.1, Tablo 4.2’de verilen S değerleri Bakanlık tarafından azaltılabilir.
Ancak tabloda verilen değerlerin % 70’inden daha düşük değerler kullanılamaz.
3.1.2. Engebeli arazide ve yüksek binaların bulunduğu bölgelerde baca yüksekliğinin belirlenmesi;
Tesisin bir vadi içinde olması veya emisyonunun yayılımının engebeler ve yükseklikler nedeniyle engellenmesi baca
yüksekliğinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda abaktan elde edilen baca yüksekliklerinde
düzeltmeler yapılır.
Eğer tesisin bulunduğu alan, engebeli arazi veya mevcut ya da yapımı öngörülen bina ve yükseltilerce çevrelenmişse,
Tablo 4.1, Tablo 4.2’ye göre belirlenen baca yüksekliği H', J miktarında artırılır.
J değeri aşağıdaki diyagramdan bulunur.
Burada:
H [m]
:Düzeltilmiş baca yüksekliği (H=H+ J)
J' [m]
:10 H' yarıçapındaki engebeli arazinin tesis temininden ortalama yüksekliği veya imar planına göre tespit
edilmiş azami bina yüksekliklerinin 10 H' yarı çapındaki bölge içindeki tesis zeminine göre yükseklik ortalaması.
Tablo 4.1 Yeni tesisler için S – Değerleri
EMİSYONLAR
S – DEĞERLERİ
Havada Asılı Toz
0,08
Hidrojen klorür ( Cl olarak gösterilmiştir. )
0,1
Klor
0,09
Hidrojen florür ve gaz biçiminde inorganik flor
bileşikleri (F olarak gösterilmiştir.)
0,0018
Karbon monoksit
7,5
Kükürt dioksit
0,14
Hidrojen Sülfür
0,003
Azot dioksit
0,1
Tablo 1.1 deki maddeler:
Sınıf
I
0,02
Sınıf
II
0,1
Sınıf
III
0,2
Kurşun
:
0,005
Kadmiyum
:
0,0005
Civa
:
0,005
Talyum
:
0,005
Tablo 1.2 deki maddeler:
Sınıf
I
0,05
Sınıf
II
0,2
Sınıf
III
1,0
Tablo 1.3 deki maddeler:
Sınıf
I
0,0001
Sınıf
II
0,001
Sınıf
III
0,01
Tablo 4.1’de yer alan değerler yeni tesisler için geçerlidir.
Tablo 4.2 Mevcut tesisler için S – Değerleri
EMİSYONLAR
Havada Asılı Toz
Hidrojen klorür ( Cl olarak gösterilmiştir.)
Klor
Hidrojen florür ve gaz biçiminde inorganik flor
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S – DEĞERLERİ
0,2
0,1
0,15
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bileşikleri (F olarak gösterilmiştir.)
Karbon monoksit
Kükürt dioksit
Hidrojen Sülfür
Azot dioksit
Tablo 1.1 deki maddeler:
Sınıf
I
Sınıf
II
Sınıf
III
Kurşun
:
Kadmiyum
:
Civa
:
Talyum
:
Tablo 1.2 deki maddeler:
Sınıf
I
Sınıf
II
Sınıf
III
Tablo 1.3 deki maddeler:
Sınıf
I
Sınıf
II
Sınıf
III
Tablo 4.2 de yer alan değerler mevcut tesisler için geçerlidir.
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0,003
15
0,2
0,005
0,15
0,02
0,1
0,2
0,005
0,0005
0,005
0,005
0,05
0,2
1,0
0,0001
0,001
0,01
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“4) Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı engellemeyecek şekilde yerden 10 metre veya çatının
en yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.”
5) Üretim prosesi bacası olmayan, ortam tozsuzlaştırma/gazlaştırma ve malzeme geri kazanım amaçlı olarak iç ortam
havasını toz tutma/gaz arıtma sisteminden filtre ederek atmosfere veren bacaların, dikey çıkışlı olmasına, bacanın ait olduğu
bina yüksekliği ve atmosfere verilen emisyonların dağılım koşulları dikkate alınarak, yetkili mercii tarafından karar verilir.
(stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar ) Bu bacalarda Ek-4.b.4 uygulanmaz. Bu bacalar
hakkında emisyon ölçüm raporunda ve Valilik tespit raporunda ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir.
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Ek-5
Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları
Hava kirliliği açısından kirletici vasfı yüksek olan tesislerin emisyonları bu bölümde verilen sınırları aşamaz.
Kirletici vasfı yüksek tesisler için aşağıda yer alan emisyon sınırları, Yönetmeliğin diğer kısımlarında verilen diğer
emisyon sınırlarından daha öncelikli olarak uygulanır.
A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri

1. Büyük Yakma Tesisleri
1.1. Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların
kullanıldığı yakma tesislerini kapsar.
1.2. Büyük yakma tesisleri için verilen hüküm ve esaslar aşağıdaki tesisler hakkında uygulanmaz.
1.2.1. Yakma ürünlerinin doğrudan ısıtma, kurutma veya başka maddeler ve malzemelerin muamele edilmesi için
kullanıldığı tesisler, tav fırınları ve ısıl işlem fırınları,
1.2.2. Atık gazların yakılarak arıtılması için tasarlanan ancak bağımsız yakma tesisleri olarak işletilmeyen tesisler
gibi yakma sonrası tesisler,
1.2.3. Katalitik parçalayıcı katalizörlerinin rejenerasyonu için kullanılan tesisler,
1.2.4. Kükürt üretim tesisleri,
1.2.5. Kimya sanayiinde kullanılan reaktörler,
1.2.6. Kok batarya fırını,
1.2.7. Yüksek fırın sobaları (Cowpers),
1.2.8. Bir araç, gemi veya uçağın tahriki için kullanılan herhangi bir teknik cihaz,
1.2.9. Kıyıdan açıkta platformlarda kullanılan gaz türbinleri,
1.2.10. Dizel, benzin veya gaz ile çalıştırılan içten yanmalı motor kullanılan tesisler,
1.2.11. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddenin (d) bendinde tanımı yapılan biyokütle dışındaki atıkların yakılması için
kullanılan tesisler.
1.3. Yeni tesislerin işletilmesi için gereklilikler
1.3.1. Katı Yakıtlar İçin Emisyon Sınırları
Katı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 6 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.
Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Yakıt türü

Katı yakıt

Petrol koku

Biyokütle

Yakıt Isıl Gücü

NO 2

Toz

SO 2

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW

50

850

400

150

Yakıt ısıl gücü≥100 MW

30

200

200

200

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW

20

400

400

150

Yakıt ısıl gücü≥100 MW

20

200

200

200

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW

200

400

100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <300 MW

200

300

Yakıt ısıl gücü≥300 MW

200

200

(NO ve NO 2 )

CO

1.3.1.1. SO 2 parametresi için yukarıda belirtilen değerlerin, kullanılan katı yakıttaki yüksek kükürt içeriği nedeniyle
önlemler alınarak arıtma tesisi kurulmasına rağmen sağlanamadığı durumlarda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.
1.3.1.1.1. Isıl gücü 100 MW ila 300 MW arasında olan tesisler için 300 mg/Nm3 SO 2 emisyon sınır değeri aşılamaz
veya en az % 92 oranında kükürt giderme sağlanır.
1.3.1.1.2. Isıl gücü 300 MW ve üzerinde olan tesisler için 400 mg/Nm3 SO 2 emisyon sınır değeri aşılamaz ve en az
% 95 oranında kükürt giderme sağlanır.
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1.3.1.2. Petrol koku yakıldığı durumlarda aşağıda mg/Nm3 olarak ifade edilen emisyon sınır değerleri ayrıca
uygulanır.
Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum,
Talyum ve bileşikleri, talyum,
Antimon ve bileşikleri, antimon,
Arsenik ve bileşikleri, arsenik,
Kurşun ve bileşikleri, kurşun,
Krom ve bileşikleri, krom,
Kobalt ve bileşikleri, kobalt,
Bakır ve bileşikleri, bakır,
Manganez ve bileşikleri, manganez,
Nikel ve bileşikleri, nikel,
Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum,
Kalay ve bileşikleri, kalay
olarak ifade edilir. Bu emisyonlar için toplam olarak 0,5 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.
1.3.1.3. Benzo(a)piren için 0,001 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.
1.3.2. Sıvı yakıtlar için emisyon sınırları
Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 3 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Yakıt Isıl Gücü

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW
100 MW≤ Yakıt ısıl gücü<300 MW

Toz

SO 2

50

850

NO 2
(NO ve NO 2 )
400

400-200
30

CO

(lineer azalma)

200

80

200

Yakıt ısıl gücü≥300 MW

1.3.2.1. Arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel olarak ifade edilecek nikel ve bileşikleri, vanadyum olarak
ifade edilecek vanadyum ve bileşikleri olan ağır metaller için toplam olarak 1 mg/Nm3emisyon sınır değeri aşılamaz.
1.3.3. Gaz yakıtlar için emisyon sınırları
Gaz yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 3 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
Yakıt türü

Genel Durum
Doğal gaz, fuel gaz, LPG,
vb.
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Yakıt Isıl Gücü

Toz

SO 2

(NO ve NO 2 )

CO

150

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <300 MW
Yakıt ısıl gücü≥300 MW

NO 2

5

35

100

100
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10

Yüksek fırın gazı

200

Demir-çelik
sanayinde
ortaya çıkan ve başka
yerlerde
de
kullanılabilecek
olan
gazlar

30

Sıvılaştırılmış gaz

5

5

Kok fırınında oluşan
düşük kalorili gazlar

30

400

Yüksek fırınlarda oluşan
düşük kalorili gazlar

10

200

*

400*

200**
200

Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar

**

Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar

1.3.4. Gaz türbinleri için emisyon sınırları
Gaz türbinlerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 15 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki emisyon sınır
değerleri aşılamaz.

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
Yakıt türü

SO 2

Genel olarak gaz yakıtlar

11,7

Sıvılaştırılmış gaz

1,7

Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar

117

Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar

67

Doğal gaz

11,7

NO 2
(NO ve NO 2 )

CO

İslilik (Bacharach)

120

50

Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)

120

Sıvı yakıtlar

120

100

2 (sürekli çalışma)
4 (başlama)

1.3.4.1. NO 2 için emisyon sınır değerleri, ISO şartlarına göre (288,15 K sıcaklık, 101,3 kPa basınç ve % 60 bağıl
nem) % 70 in üzerindeki işletme yükü için geçerlidir.
Ancak,

Toplam verimi % 75 den fazla olan bileşik ısı ve güç sistemlerinde kullanılan gaz tribünleri için
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(mg/Nm3)
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75
Kombine çevrim santrallerinde kullanılan ve yıllık ortalama toplam elektrik verimi % 55’den fazla olan gaz
türbinleri için
Mekanik tahrik için gaz türbinleri için

75
75

Yukarıdaki kategorilerden hiçbirine girmeyen ancak verimliliği % 35 den (ISO temel yük durumuna göre
belirlenecek) fazla olan tek çevrim gaz türbinleri için

50*η/35

1.3.4.2. Gaz türbinlerinde yalnızca gaz veya sıvı yakıtlar kullanılabilir. Sıvı yakıt kullanılması durumunda sadece
hafif veya dizel yakıtlar kullanılabilir veya kükürtdioksit emisyonlarının azaltılması için eşdeğer önlemler alınır.
1.3.4.3. Acil durumlar için kullanılan ve yılda 500 saatten daha az işletilen gaz türbinleri NO x ve CO sınır değerlerine
uyum mecburiyetinden muaftırlar. Bu tip tesislerin işletmecisi her yılın 31 Ocak tarihine kadar bir önceki yıla ait aylık işletim
saatlerini ve acil durumda tüketilen gaz miktarları ile acil durum sıklık bilgilerine (yıl/gün) ilişkin kayıtları yetkili mercie
sunmakla yükümlüdür.
1.4. Mevcut tesislerin işletilmesi için gereklilikler
1.4.1. Katı yakıtlar için emisyon sınırları
Katı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 6 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Yakıt türü

Yakıt Isıl Gücü

Toz

100
100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW
Yakıt ısıl gücü≥ 500 MW

Petrol koku

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW
Yakıt ısıl gücü≥100 MW

NO 2
(NO ve NO 2 )

CO

2000

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100MW
Katı yakıt

SO 2

2000-400

600

(lineer azalma)
50

400

20

400

200

200

600
200

1.4.1.1. Toz parametresi için, 1/6/1987 tarihinden önce ruhsat almış, ısıl gücü 500 MW veya daha fazla olan ve 5800
kJ/kg dan (net kalorifik değer) az ısıl değere sahip, nem oranı ağırlıkça % 45 in üzerinde, bileşik nem ve kül miktarı ağırlıkça
% 60 ın üzerinde ve kalsiyumoksit oranı % 10 un üzerinde olan katı yakıtları yakan tesisler için 100 mg/Nm3 sınır değeri
uygulanabilir.
1.4.1.2. SO 2 parametresi için, yukarıda belirtilen emisyon sınır değerlerinin yakıtın karakteristik özellikleri sebebi ile
sağlanamadığı durumlarda 50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW olan tesislerde en az % 60 oranında bir kükürt azaltımı, 100
MW ≤ Yakıt ısıl gücü <300 MW olan tesislerde % 75 lik bir azaltım, 300 MW ≤ yakıt ısıl gücü <500 MW olan tesislerde %
90 lık bir azaltım ve yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan tesislerde ise % 94 oranında bir kükürt azaltımı sağlanacaktır.
Yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan ve (1/1/2006) tarihinden önce baca gazı ve kükürt azaltma ekipmanları kurulumu
sözleşmesi devreye girmiş ve kurulum çalışması başlamış olan tesislerde en az % 92 oranında bir kükürt azaltım oranı
uygulanır.
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1.4.1.3. Yakıt ısıl güçleri 400 MW veya daha fazla olan ve yıl içinde 1.500 saatten daha fazla çalışmayan tesisler için
(beş yıllık bir sürecin ortalaması alınarak belirlenir) 800 mg/Nm³ kükürtdioksit sınır değeri uygulanır.
1.4.1.4. 1/1/2016 dan itibaren bu tesislerden, çalışma süreleri yılda 1500 saati (5 yıllık ortalama veriler kullanarak
belirlenir) geçmeyenler 450 mg/Nm³ azotoksit (NO 2 olarak ölçülür) emisyon sınır değerine tabi olur.
1.4.1.5. 1/1/2018 tarihine kadar, 1/1/2005 tarihine kadar olan süre içinde 12 ay süresince uçucu madde içeriği %10 un
altında olan katı yakıtla çalışmış ve çalışmakta olan tesisler için azotoksit (NO 2 olarak ölçülür) emisyon sınır değeri 1200
mg/Nm3 olur.
1.4.1.6. Petrol koku yakılması durumunda aşağıdaki emisyon sınır değerleri de ayrıca uygulanır.
Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum,
Talyum ve bileşikleri, talyum,
Antimon ve bileşikleri, antimon,
Arsenik ve bileşikleri, arsenik,
Kurşun ve bileşikleri, kurşun,
Krom ve bileşikleri, krom,
Kobalt ve bileşikleri, kobalt,
Bakır ve bileşikleri, bakır,
Manganez ve bileşikleri, manganez,
Nikel ve bileşikleri, nikel,
Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum,
Kalay ve bileşikleri, kalay,
olarak ifade edilir. Bu emisyonlar için

toplam

olarak

0,5

mg/Nm3emisyon

sınır

değeri

aşılmaz.

1.4.1.7. Benzo(a)piren için 0,001 mg/Nm3emisyon sınır değeri aşılmaz.
1.4.2. Sıvı yakıtlar için emisyon sınırları
Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 3 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
Yakıt Isıl Gücü

Toz

Yakıt ısıl gücü≥500 MW

NO 2

CO

(NO ve NO 2 )

1700

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <300 MW
300 MW≤ Yakıt ısıl gücü<500 MW

SO 2

50

1700-400

450

(lineer azalma)
400

150

400

1.4.2.1. Toz parametresi için, kül oranı % 0,06 dan fazla olan sıvı yakıt yakan ve hesaplanan ısıl girdisi 500 MW dan
az olan tesisler için 100 mg/Nm3 sınır değeri uygulanabilir.
1.4.2.2. Arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel olarak ifade edilecek nikel ve bileşikleri, vanadyum olarak
ifade edilecek vanadyum ve bileşikleri olan ağır metaller için toplam olarak 2 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.
1.4.3. Gaz yakıtlar için emisyon sınırları
Gaz yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 3 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.
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Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
Yakıt türü

Yakıt Isıl Gücü

Genel Durum

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW

Doğal gaz, fuel gaz, LPG, vb.

Yakıt ısıl gücü≥500 MW

Yüksek fırın gazı
Demir-çelik sanayinde ortaya çıkan
ve başka yerlerde de kullanılabilecek
olan gazlar

Sıvılaştırılmış gaz

Rafineri kalıntılarının/rezidülerinin
gazlaştırılmasından çıkan düşük
kalorili gazlar, kok fırını gazı veya
yüksek fırın gazı

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW
Yakıt ısıl gücü≥500 MW
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW
Yakıt ısıl gücü≥500 MW
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW
Yakıt ısıl gücü≥500 MW

Toz

SO 2

5

35

10

800

50

35

5

5

5

800

NO 2
(NO ve NO 2 )

CO

300
200
300
200
300
200

100

300
200
300

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW

200

Yakıt ısıl gücü ≥500 MW

1.4.4. Gaz türbinleri için emisyon sınırları
Gaz türbinlerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 15 hacimsel oksijen (O 2 ) esas alınarak aşağıdaki emisyon sınır
değerleri aşılmaz.

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Yakıt türü

NO 2
(NO ve NO 2 )

Doğal gaz

75

Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)

120

Sıvı yakıtlar

120

07/10/2004 ten önce faaliyete geçenler

300

CO

100

1.4.4.1. Gaz türbinlerinde yalnızca gaz veya sıvı yakıtlar kullanılabilir. Sıvı yakıt kullanılması durumunda sadece
hafif veya dizel yakıtlar kullanılabilir veya kükürtdioksit emisyonlarının azaltılması için eşdeğer önlemler alınır.
1.4.4.2. Acil durumlar için kullanılan ve yılda 500 saatten daha az işletilen gaz türbinleri NO x ve CO sınır değerlerine
uyum zorunluluğundan muaftırlar. Bu tip tesislerin işletmecisi her yılın 31 Ocak tarihine kadar önceki yıla ait aylık işletim
saatlerini ve acil durumda tüketilen gaz miktarları ile acil durum sıklık bilgilerine (yıl/gün) ilişkin kayıtları yetkili mercie
sunmakla yükümlüdür.
1.5. Çift veya çoklu yakıt yakan tesisler
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1.5.1. Eş zamanlı olarak iki veya daha fazla yakıt kullanan tesisler için yetkili merci, emisyon sınır değerlerini
sırasıyla aşağıdaki şekilde belirler.
1.5.1.1. (1.3) ve (1.4) alt bentlerinde belirtildiği üzere her bir yakıt ve yakma tesisinin yakıt ısıl gücüne göre ilgili
kirletici madde için emisyon sınır değerleri alınır,
1.5.1.2. Yakıt-ağırlıklı emisyon sınır değerleri belirlenir. Bu değer yakıtın paragraf (1.5.1.1)de bulunan kendi
emisyon sınır değerlerinin, her bir yakıtın sağladığı ısıl güç ile çarpılarak ve sonra bu sonucun bütün yakıtlar tarafından
sağlanan toplam ısıl güç toplamına bölünmesi sonucu elde edilir.
1.5.1.3. Yakıt ağırlıklı sınır değerler toplanır.
1.5.2. Ham petrol rafinerilerinin çoklu ateşleme birimlerinde damıtma ve dönüşüm atıklarının tek başına veya başka
yakıtlarla kullanıldığı durumlarda, en yüksek emisyon sınır değerine sahip belirleyici yakıtın sağladığı ısıl güç, bütün
yakıtların sağladığı toplam ısıl gücün en az % 50’si kadar ise, belirleyici yakıtın sınır değerleri esas alınır. Belirleyici yakıtın
katkısının % 50’nin altında olduğu durumlarda emisyon sınır değeri, tek tek yakıtların sağladıkları ısıl güçlerin yakıtların
tamamının sağladığı toplam ısıl güce göre oransal olarak sırasıyla aşağıdaki şekilde belirlenir.
1.5.2.1. (1.3) ve (1.4) alt bentlerinde belirtildiği üzere her bir yakıt ve yakma tesisinin yakıt ısıl gücüne göre ilgili
kirletici madde için emisyon sınır değerleri alınır,
1.5.2.2. Belirleyici yakıt olarak 1.3 ve 1.4 alt bentlerine göre emisyon sınır değeri en yüksek olan yakıt; eğer iki
yakıtın emisyon sınır değerleri aynı ise daha yüksek ısıl gücü olan yakıt kabul edilir. Bu değer 1.3 ve 1.4 alt bentlerde
belirtilen yakıta ait emisyon sınır değeri iki ile çarpılarak ve bulunan emisyon değerinden en düşük emisyon sınır değerine
sahip yakıtın emisyon sınır değeri çıkartılarak bulunur.
1.5.2.3. Belirleyici yakıtın hesaplanan emisyon sınır değeri ısıl gücü ile çarpılarak, her bir yakıtın bireysel emisyon
sınır değeri ile sağladığı ısıl güç çarpılıp ikisinin çarpımı da tüm yakıtların sağladığı toplam ısıl girdiye bölünerek, yakıtağırlıklı emisyon sınır değerleri bulunur.
1.5.2.4. Yakıt-ağırlıklı emisyon sınır değerleri toplanır.
1.5.3. (1.5.2) alt bendine alternatif olarak aşağıda belirtilen ortalama kükürt dioksit emisyon sınır değerleri kullanılan
yakıt kombinasyonuna bağlı olmaksızın uygulanabilir.
1.5.3.1. Mevcut tesisler için: 1.000 mg/Nm3, rafineride bulunan bütün tesislerin ortalaması alınır,
1.5.3.2. Yeni tesisler için: 600 mg/Nm3, gaz türbinleri hariç rafineride bulunan bütün tesislerin ortalaması alınır.
1.5.4. (1.5.2) ve (1.5.3) alt bentlerinde belirtilen suretle hesaplanan değerler işletmeci tarafından yetkili mercie
bildirilir. Yetkili merci uygulamada mevcut tesislerden kaynaklanan emisyonların artışına neden olmayacak şekilde
değerlendirme yaparak hangi yöntemin uygulanacağına karar verir.
1.5.5. İki veya daha fazla yakıtı alternatif olarak kullanan çoklu ateşleme birimlerine sahip tesislerde her yakıt için 1.3
ve 1.4 alt bentlerinde belirtilen emisyon sınır değerleri uygulanır.
1.6. Atık gazın bacadan atılması şartları
1.6.1. 30/6/1987 tarihinden sonra kurulan, iki veya daha fazla bağımsız tesisin, teknik ve ekonomik faktörler de göz
önüne alınarak yetkili merci tarafından atık gazlarını aynı bacadan atmosfere verebilecekleri uygun bulunması durumunda, bu
tesis grubu tek bir birim olarak kabul edilir.
1.6.2. Yakma tesislerinin atık gazları bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen şartlara uygun olarak bir baca yardımı ile
kontrollü bir şekilde bertaraf edilerek sağlık ve çevreyi koruyacak şekilde salınır ve bu şartlar bu tesislerin izinlerinde
belirtilir.
1.7. Baca gazı arıtma donanımının arızası veya devre dışı kalması
1.7.1. Baca gazı arıtma donanımının arızası veya devre dışı kalması durumunda, 24 saat içinde normal çalışma
şartlarına dönüş sağlanamazsa, işletmeci kapasiteyi düşürür ya da işletmeyi durdurur ya da tesisi düşük kirlilik yayan yakıtlar
kullanarak işletir. İşletmeci her durumda yetkili mercii 48 saat içinde bilgilendirir. Hiç bir durumda 12 aylık bir süreç içinde
arıtmasız çalışma süresi 120 saati geçemez.
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1.7.2. Yetkili merci enerji talebinin aciliyet göstermesi veya arızanın yaşandığı tesisin yerine, kısıtlı bir süre faaliyet
gösterecek olan bir başka tesisin, genel emisyonlarda bir artışa yol açacak olması hallerinde, paragraf (1.7.1)’de belirtilen
süreleri uzatabilir. Ancak süre uzatımları birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçemez.
1.8. Ölçüm yöntemleri
1.8.1. İşletmeci her yakma tesisinin atık gazlarında SO 2 , NO x , CO, toz konsantrasyonlarını, emisyon sınır değerleri
belirlenmiş parametreleri bacada sürekli ölçüm cihazı kullanarak ölçer.
1.8.2. (1.8.1) alt bendinde belirtilen durumlara istisna olarak aşağıdaki durumlarda sürekli ölçüm gerekmeyebilir.

1.8.2.1. İşletim ömrü 10.000 çalışma saatinden az olan yakma tesisleri için,
1.8.2.2. Doğal gaz kullanılan kazanlarda veya gaz türbinlerinde SO 2 ve toz için,
1.8.2.3. Baca gazı arıtma tesisinin bulunmadığı ancak bilinen kükürt muhteviyatına sahip sıvı yakıt kullanan gaz

türbinleri veya kazanlarda SO 2 için,
1.8.2.4. Biyokütle kullanan kazanlar için, işletmecinin SO 2 emisyonlarının belirtilen emisyon oranlarını hiçbir şartta
aşmayacağını ispat ettiği durumlarda SO 2 için,
1.8.2.5. Sürekli ölçümün gerekli olmadığı durumlarda, en geç altı ayda bir aralıklı ölçümler yapılır. Periyodik
ölçümlerde 1.8.1 alt bendinde ve 1.8.2 alt bendinde belirtilen kirletici maddelerin miktarını belirlemek için yetkili merci
tarafından uygun bulunan standartlar kullanılır.
1.8.3. (1.8.1) alt bendine uygun olarak yürütülen sürekli ölçümler, ilgili proses işletme parametrelerinden oksijen
muhtevası, sıcaklık, basınç ve su buharını ihtiva eder. Egzoz gazı numuneleri emisyonlar ölçülmeden önce kurutulurlarsa su
buharı içeriğinin sürekli ölçümüne gerek yoktur.
1.8.4. (1.3) ve (1.4) bentlerinde belirlenen kükürt azaltım oranlarına uymakla yükümlü tesisler için birinci fıkrada
belirlenen SO 2 emisyon ölçümlerine dair gereklilikler uygulanır. Ayrıca yakma tesislerinde kullanılan yakıtın kükürt miktarı
izlenir.
1.8.5. Yetkili mercie, tesiste kullanılan yakıtın tipinde ya da tesisin işletme şartlarında önemli bir değişiklik olması
halinde bu durum bildirilir. Bunun sonucunda yetkili merci 1.8.1 ve 1.8.2 alt bentlerinde belirtilen izleme yükümlülüklerinin
yeterliliğine veya uyarlama gerektirip gerektirmediğine karar verir.
tutulur.

1.8.6. Sürekli ölçüm sistemleri yılda en az bir kere referans metotlar ile yapılan paralel ölçümler yoluyla kontrole tabi

1.8.7. CEN standartları yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.8.1 ve 1.8.6 nci alt bentler arasında belirtilen bütün
ölçümler, ilgili kirletici maddelerin örnekleme ve analizleri ve otomatik ölçüm sistemlerinin kalibrasyonuna yönelik referans
ölçüm yöntemleri gibi, bu standarda uygun olarak yürütülür. Şayet CEN standartları hazır değilse, ISO standartları veya
bunlara eşdeğer bilimsel kaliteye sahip veri sağlayan ulusal veya uluslararası standartlar uygulanır.
1.8.8. Her bir tek ölçüm sonucunun % 95 güven aralığı değerleri, emisyon sınır değerlerinin, aşağıda belirtilen
yüzdelerini aşamaz.

Kükürtdioksit

% 20

Azotoksitler

% 20

Toz

% 30

CO

% 10

Geçerli kılınan saatlik ve günlük ortalama değerler, ölçülen geçerli saatlik ortalama değerlerden yukarıda belirtilen
güven aralığı değerinin çıkarılması ile elde edilir. Bir gün içinde üç adetten fazla saatlik ortalama değerin sürekli ölçüm
sistemindeki arıza veya bakım sebebi ile geçersiz olduğu durumda o günün ölçümleri geçersiz kalır. Bir yıl içerisinde ondan
fazla günün benzer şartlardan dolayı geçersiz kalması durumunda yetkili merci işletmeciden sistemin güvenirliğini artırması
konusunda gerekli tedbirleri almasını talep eder.

300

337

1.8.9. İşletmeci, her yılın 31 Mart gününe kadar bir önceki takvim yılına ait 1.8.1 alt bendinde belirtilen
parametrelerin ölçüm sonuçlarını da içerecek şekilde sürekli, tekil ve diğer tüm ölçüm çalışmaları hakkında yetkili mercie
yazılı bildirimde bulunur. İşletmeci her yılın 31 Mart gününe kadar yetkili mercie 1.8.6, 1.8.7 ve 1.8.8 alt bentleri uyarınca
ölçüm teçhizatlarının kontrolleri ile ilgili olarak bildirimde bulunur.
1.8.10. İşletmeci 1.8.1 ve 1.8.2 alt bentleri uyarınca düzenlenecek raporları, ölçümlerin standartlara uygunluğuna ve
ölçüm ekipmanlarının kontrollerine ilişkin bilgi ve belgeleri en az 5 yıl süresince saklar.
1.9. Emisyonların değerlendirilmesi
Büyük yakma tesislerinde emisyonların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. (Ek-3’ün d bendinin 1 inci
fıkrası uygulanmaz.)
1.9.1. Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde
emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.

1.9.1.1. Geçerli günlük ortalamaların hiçbirinin ilgili değerleri aşmaması.
1.9.1.2. Yıl boyunca bütün onaylanmış saatlik ortalama değerlerin, ilgili değerlerin % 200 ünü aşmaması.
1.9.1.3. Geçerli ortalama değerler 1.8.8 alt bendinde belirtildiği şekilde tespit edilir. 1.7 bendinde de belirtilen

süreler ve başlatma ve sistem durdurma süreçleri göz önüne alınmaz.
1.9.2. Sürekli olmayan ölçümler veya standartlara uygun, izlemeye yönelik diğer ölçümlerin yapılmasının gerektiği
durumlarda, ölçüm serilerinden her birinin sonuçları veya yetkili merci tarafından belirlenen esaslara göre tanımlanan diğer
izleme neticelerinin emisyon sınır değerlerini aşmaması halinde emisyon sınır değerleri sağlanmış sayılır.

1.9.3. Kükürt giderme oranı, 1.8.1 alt bendinde belirtilen sürekli ölçümlerin sonuçları ve 1.8.4 alt bendinde belirtilen
kükürt muhtevası ölçümleri günlük ortalama değer olarak ilgili değeri aşmaması durumunda sağlanmış sayılır. Mezkûr
maddede belirtilen süreler ve başlatma ve sistem durdurma süreçleri göz önüne alınmaz.
1.10. Raporlama esasları
1.10.1. İşletmeci her bir tesis için aşağıdaki verileri Bakanlığın belirleyeceği formata uygun olarak yetkili mercie
rapor eder. Bu raporda,

1.10.1.1. SO 2 , NO x ve toplam partikül madde olarak toz için toplam yıllık emisyonlar,
1.10.1.2. Biyokütle, diğer katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, doğalgaz ve diğer gazlar olmak üzere beş yakıt kategorisine

ayrılmış olarak alt ısıl değerden hesaplanmak suretiyle toplam yıllık enerji girdisi,
bilgileri yer alır.

1.10.1.3. Bu rapor, 2011 yılının raporundan başlamak üzere, bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar gönderilir.
1.10.2. Yetkili merci raporları değerlendirerek raporların sonuçlarını ve rafineri emisyonlarını ayrıca gösteren yıllık
özetlerini her üç yılın sonunda rapor haline getirir.
1.11. İstisnalar
1.11.1. Yetkili merci, düşük kükürtlü yakıt kullanan bir tesisin, düşük kükürtlü yakıt açığı oluşması sebebiyle
emisyon sınır değerlerine uyamaması durumunda, kükürtdioksit emisyon sınır değerlerine uyma zorunluluğunu en fazla altı
ay süresince askıya alabilir.
1.11.2. Yetkili merci, gaz yakıt kullanan ancak gaz stoklarında meydana gelen ani bir sorun yüzünden başka yakıtlar
kullanmak zorunda kalan ve emisyon değerlerine uyabilmek için bir atık gaz arıtma tesisine ihtiyaç duyan tesislere, enerji
arzını korumak için önemli bir ihtiyaç olması durumu dışında 10 günü aşmamak kaydı ile emisyon sınır değerlerine uyma
zorunluluğundan muafiyet tanıyabilir. Bu durumların ortaya çıkması halinde yetkili merci, işletmeciler tarafından 48 saat
içinde her bir durum hakkında bilgilendirilir.
1.11.3. Yetkili merci yazılı müracaatı üzerine, mevcut gaz türbinleri ve aşağıda belirtilen maddelerin emisyonlarının
sınırlandırılmaları konusunda bu Yönetmelik hükümlerinden muafiyet tanıyabilir.

1.11.3.1. Karbonmonoksit,
1.11.3.2. Bacharach’a göre islilik derecesi.

1.11.4. Bir defaya mahsus bir ölçüm ile aşağıda yer alan, hidrojen florür (HF) ve hidrojen klorür (HCl) sınır
değerlerini sağladığını belgeleyen tesisler bu ölçümleri periyodik olarak yaptırmak zorunda değildir.
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Hidrojenklorür (HCl)

100 mg/Nm3

Hidrojenflorür (HF)

15 mg/Nm3

2.Anma Isıl Gücü 50 MW’ın Altında Olan Yakma Tesisleri
Tesislerde kullanılacak kazanlarda; buhar kazanı ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bu konuda ilgili TSE
standartları uygulanmalıdır. Kazanların ısı tekniği ve ekonomisi açısından TSE’nin ilgili standartlarına uygun olmalıdır.
Buhar kazanları işletme muayene ve bakımları TSE’nin ilgili standartlarına uygun olmalıdır. Kazanlarda ısı veriminde
DIN’in ilgili normlarına uygunluğu tesis sahibi tarafından belgelenecektir. Konvansiyonel yakma sistemlerinde atık yağ vb.
atık ve tehlikeli atıkların yakılması durumunda atıklar ve tehlikeli atıklarla ilgili düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
2.1. Katı yakıtlı yakma tesisleri
Baca gazında % 6 hacimsel oksijen esas alınır.
2.1.1. Toz emisyonları
2.1.1.2. Katı yakıtlı yakma tesislerinin baca gazlarındaki toz emisyonları aşağıdaki sınır değerleri aşmamalıdır.
Yakıt ısıl gücü ≤ 500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasına göre en çok 4 olmalıdır.
500 kW < yakıt ısıl gücü ≤ 5 MW olan tesislerde toz emisyonu 200 mg/Nm3 ün,
5 MW < yakıt ısıl gücü < 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm3 ün,
altında olmalıdır.
2.1.1.3.Paragraf (2.1.1.2)’de öngörülen emisyon sınırlandırmaları kurum üfleyicilerin çalıştığı sürelerde de geçerlidir.
2.1.2. Karbonmonoksit emisyonları
Baca gazları karonmonoksit emisyonları 200 mg/Nm3 ü aşmayacaktır.
2.1.3. Azotoksit (NO x ) emisyonları
Azot oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının düşürülmesi ve
benzeri teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
2.1.4. Kükürtdioksit emisyonu
Katı yakıt yakan tesislerin baca gazlarından çıkan kükürtdioksit emisyonu önlenmelidir. Burada kükürtdioksit ve
kükürt trioksit miktarları baca gazında kükürtdioksit üzerinden verilmiştir.
2.1.4.1. Katı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO 2 ve SO 3 emisyonu (eşdeğer SO2 olarak verilmiştir)
aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca bir kükürt arıtma tesisi gerekmez.
Yakıt ısıl gücü < 50 MW olan tesislerde baca gazında 2000 mg/Nm3,
2.1.4.2. Eğer paragraf (2.1.4.1.)’de verilen sınırlar aşılıyorsa kükürtdioksit emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 50
MW’a kadar olan tesislerde %10’a, yanma öncesi, yanma esnasında veya yanma sonrasında tatbik edilebilecek bir kükürt
tutma işlemi uygulanarak paragraf (2.1.4.1.) deki sınırların altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen (2.1.4.1.) deki sınır
değerlerini gerçekleştirmeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 50 MW kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10,
muhafaza edebilecek kükürt azaltımı tedbirleriyle çalıştırılabilir.
2.1.4.3. Belirli bir süre için bir tesis, tasarımında öngörülen kükürt oranlı kömür bulamaz ise ve baca yüksekliği bu
orandaki kükürt için uygun biçimde düzenlenmiş ise 2500 mg/Nm3 kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir. Bu tipteki
çalışma 6 (altı) ayı aşamaz.
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2.1.4.4. Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan arıtma tesisinin devreden çıkması durumunda
ilgililere bildirmek şartıyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçmeyen süre içinde
çalıştırılmasına izin verilebilir.
2.2. Petrol kokunun yakma tesislerinde kullanılması
Yakma tesislerinde enerji elde etmek için petrol koku kullanılması halinde; Petrol kokunun pülverize edildiği veya
yüklendiği bölgede, baca gazında en az %6 hacimsel oksijen baz alındığında; yanma gazlarının 0,3 saniye kalma süresi
içindeki bölgede fırın sıcaklığı en az 1000 0C olmalıdır. Yanma sonucu oluşan kükürtdioksit absorplanarak tutulmalıdır. Bu
şartların sağlanamadığı fırınlar bir son yanma bölümüne sahip olmalı ve destek brülörü ile donatılmalıdır. Bu tür enerji
üretim tesislerinin anma ısıl güçleri en az 5 MW olmalıdır.
Tesisten kaynaklanan emisyonlar için hacimsel oksijen oranı %6 alınarak hesaplanır.
2.2.1. Toz emisyonu
Atık gaz içindeki toz emisyonu 20 mg/Nm3 olmalıdır.
2.2.2. İnorganik toz emisyonları
İnorganik toz emisyonları aynı sınıftan çok sayıda bulunması halinde dahi toplamda aşağıda belirtilen atık gaz
içindeki kütle konsantrasyonlarını ve kütle debilerini aşmamalıdır.
I inci sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kütle konsantrasyonu
0,05 mg/m3,
II nci sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kütle konsantrasyonu
0,5 mg/m3,
III üncü sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin kütle konsantrasyonu
1 mg/m3,
değerini aşmamalıdır.
2.2.3. Karbonmonoksit emisyonu
Atık gaz içindeki CO emisyonu 150 mg/Nm3 kütle konsantrasyonunu aşmamalıdır.
2.2.4. Azot oksit emisyonu
Atık gaz içindeki NO ve NO 2 emisyonları için sınır değerler aşağıda NO 2 biçiminde gösterilen kütle
konsantrasyonlarını aşmamalıdır.
5 MW ≤ Yakma ısıl gücü < 10 MW olan tesislerde 500 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır
10MW ≤ Yakma ısıl gücü < 50 MW olan tesislerde 400 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
2.2.5. Kükürtdioksit emisyonu
Tesisten kaynaklanan SO 2 emisyonu 400 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
2.2.6. Organik emisyonlar
Atık gaz içindeki organik bileşikler Ek-1 de belirtilen sınır değerlere uygun olmalıdır.
2.2.7. Sürekli Ölçümler
5 MW ve üzeri ısıl gücü olan tesisler, toz, CO, SO 2 , NO X emisyonları için sürekli yazıcılı ölçüm cihazı ile
donatılmalıdır.
Yanma bölgesindeki sıcaklık sürekli yazıcılı ölçüm cihazı ile ölçülmeli ve diğer ölçümlerle birlikte kayıtlar muhafaza
edilmelidir.
2.2.8. Ek-1de belirtilen diğer esaslara uyulmalıdır.
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2.3. Biyokütlenin katı yakıt olarak kullanıldığı tesisler
2.3.1. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan yakıtların (biyokütle) kullanımına ilişkin esaslar aşağıda
belirlenmiştir.
2.3.1.1. Biyokütlenin (pirina, ayçiçeği kabuğu, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı ve anma ısıl gücü
500 kW’ın üzerinde olan zeytinyağı üretim tesisleri ve diğer yakma tesisleri (enerji üretim tesisleri, çimento ve kireç
fabrikaları ve benzeri) sekonder hava beslemeli yakma sistemi özelliğine sahip olmalıdır. Aşağıda verilen baca gazı emisyon
değerlerinin sağlanması zorunludur.

Tablo 5.1 Baca gazı emisyon değerleri
CO

NO

SO x

HCI

HF

PM

TOC

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

500kW-15 MW

460

-

200

-

-

375

-

15MW-50 MW

460

-

200

200

30

375

30

Kirletici parametreler

Çimento ve kireç fabrikalarının uyması zorunlu emisyon sınır değerleri ve esaslar ilgili bölümde belirtildiğinden
yukarıda belirtilen esaslar aranmayacaktır.
2.3.1.2. Baca gazında; %6 hacimsel oksijen ile 0 ºC ve 1 atm basınca tekabül eden normal şartlar ve kuru baz dikkate
alınır.
2.3.1.3. Zeytinyağı üretim tesisleri ve çay fabrikaları başta olmak üzere, biyokütlenin (pirina, ayçiçeği kabuğu, pamuk
çiğiti, çay lifi ve benzeri) yakıt olarak kullanılacağı tesislerde, uyulması zorunlu olan ve aşağıda sıralanan kriterlerin dikkate
alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda;
2.3.1.3.1. Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içeriğindeki nem oranı en fazla %15, yağ oranı (kuru bazda) en fazla
%1,5 ve kalorifik değeri en az 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) en fazla 1000 ppm, kül oranı en fazla %4 olmalıdır. Pirinayı
yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır. Gerekli
hallerde Valilik yetkililerince analiz yapılabilir veya yaptırılabilir.
2.3.1.3.2. Yakıt beslemeli, sekonder hava beslemeli, yakma sistemi özelliğine sahip olan anma ısıl gücü 500 kW’ın
altında olan tesislerde yakıt olarak kullanılabilir.
2.3.1.3.3. Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim tesislerinde
(yağhanelerde) 2.3.1.3.1’deki koşulları sağlayan pirinanın yakıt olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler, Tablo
5.1 de verilen emisyon sınır değerlerine tabi olmamakla birlikte, atık gazlarındaki islilik derecesi Bacharach skalasına göre en
çok dört olmalıdır.
2.3.1.3.4. Çevreyi rahatsız edici koku ve yağmur etkisiyle sızıntı suyu oluşmasını önlemek için, yakıt olarak
kullanılacak pirinanın kapalı alanlarda depolanması ve saklanması gerekmektedir.
2.3.1.3.5. Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren çay fabrikalarında çay lifinin yakıt
olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler, yalnızca Tablo 5.1 de verilen PM parametresine ait sınır değeri
sağlamakla yükümlüdürler.
2.4. Sıvı yakıtlı yakma tesisleri
Piyasaya arz edilen sıvı yakıtların kullanılması durumunda aşağıda belirtilen sınır değerler aşılamaz.
2.4.1. Toz emisyonlar: Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır;
2.4.1.1. Yakıt ısıl gücü 2 MW’a kadar olan tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach skalasına göre 2,
% 1,5 kükürt ihtiva eden fueloil (kalorifer yakıtı) ve yakıt biodizel yakanlarda 3 ü, 6 nolu fuel-oil yakanlarda 4 ü geçemez.
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2.4.1.2. Yakıt ısıl gücü 2 MW’ın üzerinde olan tesislerin baca gazındaki toz emisyonları, soğurulan sülfürik asit
çıkarıldıktan sonra ve hacimsel oksijen miktarı %3 esas alındığında aşağıdaki Diyagramda verilen sınır değerlerini aşamaz.
Kalorifer yakıtı ve yakıt biodizel % 1,5 kükürt ihtiva eden fueloil (kalorifer yakıtı) gibi değerlendirilir. Yakıt nafta
kullanılması halinde motorin için verilen değer uygulanır.

2.4.2. Karbonmonoksit emisyonu
Hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 150 mg/Nm3 ü aşamaz.
2.4.3. Kükürt oksitleri emisyonu;
2.4.3.1. Sıvı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO 2 ve SO 3 emisyonu (eşdeğer SO 2 olarak verilmiştir.)
aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca kükürt arıtma tesisi gerekmez.
2.4.3.1.1. Sıvı yakıt kullanan yakma tesislerinde, baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak, SO 2 emisyonu için
1700 mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.
Kükürt oranı % 1’den yüksek olan sıvı yakıt kullanılan tesislerde kükürtdioksit emisyonlarını azaltan baca gazı arıtma
tesisi kurularak SO 2 emisyonu için 1700 mg/Nm3 sınır değeri aşmaması sağlanır.
2.4.3.2. Eğer paragraf (2.4.3.1.)’de verilen sınırlar aşılıyorsa kükürt emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 50 MW’a
kadar olan tesislerde %10’a kadar düşürecek bir kükürt arıtma tesisi kullanarak paragraf (2.4.3.1.)’deki sınırların altında
kalınmaya çalışılır. Buna rağmen paragraf (2.4.3.1.)’deki sınır değerlerini gerçekleştiremeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 50
MW’a kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10 da muhafaza edebilecek arıtma tesisleriyle çalıştırılabilirler.
2.4.3.3. Eğer tesisin tasarımında öngörülen kükürt oranlı fueloil bulunamamış ve baca yüksekliği uygun ise, en fazla
altı ay gibi bir süre için, yetkililerin onayı ile, 3000 mg/Nm3 e kadar kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir.
2.4.3.4. Kükürtoksit emisyonunu yukarıdaki sınırlara kadar azaltmayı sağlayan arıtma tesisi devreden çıkarsa, tesis
birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yılı içinde toplam 240 saati geçmemek şartıyla çalıştırılabilir.
2.5. Gaz yakıtlı yakma tesisleri

Tablo 5.2. Yakma ısıl gücü 50 MW’ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri*
Kükürtdioksit

Karbonmonoksit

Azotdioksit

Toz

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Doğal Gaz, LPG, Rafineri gazı

100

100

800

10

Kok Fabrikası Gazı

800

100

100

Biyogaz

800

100

100

Yakıtlar
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*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.

2.6. Çift yakıt yakan tesisler
Çift yakıt yakan tesislerde yakıtlardan birisi tarafından sağlanan ısı enerjisi toplam sağlanan enerjinin %10 undan az
ise tek yakıtlı gibi ele alınır. Aksi takdirde emisyon sınır değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
2.6.1. Çoklu-yakıtlı ateşleme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yakıtı aynı anda kullanan tesisler için emisyon sınır
değerleri aşağıda verilen şekilde belirlenecektir.
2.6.1.1. Öncelikle, her yakıt ve kirletici için, yakma tesislerinin, yakıt ısıl gücü değerlerine tekabül eden emisyon
sınır değerlerini alarak,
2.6.1.2. İkinci olarak, yukarıdaki her emisyon sınır değerini, her bir yakıtın verdiği yakıt ısıl gücü değeri ile çarpıp,
çarpım değerini tüm yakıtların verdiği yakıt ısıl gücü değerlerinin toplamına bölmek suretiyle, yakıt-ağırlıklı emisyon sınır
değerlerini tespit ederek,
2.6.1.3. Üçüncü olarak, yakıt-ağırlıklı emisyon sınır değerlerinin toplanması ile,
bulunur.
2.6.2. Tesislerde kullanılan yakıtlardan birinin sıvı yakıt olması halinde kükürtdioksit emisyonu sınır değeri;
2.6.2.1. Yakıt ısıl gücü 50 MW’a kadar olan çoklu yakıtlı ateşleme ünitesi olan tesislerde kullanılan yakıtlardan
birinin sıvı yakıt olması hâlinde kükürtdioksit emisyonu konsantrasyonu baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak
1700 mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.
Yetkili merci, kükürtdioksit emisyonu için Ek-3 ün (d) bendinin 3 üncü paragrafında belirtilen saatlik kütlesel debi
aşılmasa dahi, yazıcılı cihazla sürekli ölçüm zorunluluğu getirebilir.
2.6.3. Çoklu-yakıtlı ateşleme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yakıtı dönüşümlü olarak kullanan tesislerde, her bir
yakıt için verilen değerlere tekabül eden emisyon sınır değerleri uygulanacaktır.
2.7. İçten yanmalı motorlar
İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda belirtildiği
şekilde sınıflandırılacak ve belirtilen sınır değerlere uyacaklardır.
Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya
elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500
saate kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu
tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır.
2.7.1. Gaz motorları
Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli olarak da adlandırılan gaz motorlarının emisyon sınırlamalarında baca gazında
hacimsel oksijen miktarı % 5 alınacaktır.
2.7.1.1. Toz emisyonu
Toz biçimindeki emisyonları 130 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.7.1.2. Karbonmonoksit emisyonu
Yakıt ısıl gücü 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu
1000 mg/Nm3, yakıt ısıl gücü 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) Baca gazındaki
karbonmonoksit emisyonu 650 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.7.1.3. Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
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Yakıt ısıl gücü 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazındaki azot oksit emisyonu 1000
mg/Nm3, yakıt ısıl gücü 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazındaki azot oksit
emisyonu 500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.7.1.4. Kükürtdioksit emisyonu
Baca gazındaki kükürtdioksit 60 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerler artırılır.
Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi %37 nin üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/37
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
2.7.2. Dizel motorlar
Dizel çevrimi, kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli olarak da adlandırılan dizel motorların emisyon sınırlamalarında
baca gazında hacimsel oksijen miktarı % 15 alınır.
2.7.2.1. Toz emisyonu
Toz biçimindeki emisyonları 75 mg/Nm3 değerini aşamaz. İslilik derecesi Bacharach skalasına göre 2’yi aşamaz.
2.7.2.2. Karbonmonoksit emisyonu
Baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 250 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.7.2.3. Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
Baca gazındaki azot oksit emisyonları 1000 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.7.2.4. Kükürt oksit emisyonu (kükürtdioksit cinsinden)
2.7.2.4.1. Sıvı yakıt kullanan motorlarda kükürt oksit emisyonları 900 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılacaktır.
Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 45 in üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/45
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi

344

307

Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
2.7.3. Çift yakıtlı motorlar
Sıvı yakıtla dizel motorunda çalışırken dizel motor, pilot ateşlemeli olarak gaz yakıt yakarken karbonmonoksit
emisyonu dışında gaz motor emisyon değerleri için getirilen sınır değerler sağlanır.
2.7.3.1. Karbonmonoksit emisyonu
Çift yakıtlı motorlarda doğal gaz çalışma motorunda, egzoz gazında % 5 O 2 baz alınarak atık gazdaki
karbonmonoksit emisyonu 1500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılır.
Çift Yakıtlı Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 40 ın üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/40
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
2.8. Gaz türbinleri
Gaz türbinleri aşağıda belirtilen sınır değerlere uyacaklardır. Emisyon değerlerinde atık gazdaki hacimsel oksijen
oranı %15 alınacaktır.
2.8.1. Partiküler madde
Yakıt ısıl gücü 10 MW ve 50 MW arasında olan gaz türbinleri için sürekli işletme esnasında islilik derecesi
Bacharach skalasına göre 3 (emisyon ölçüm raporunda bu değer esas alınarak değerlendirme yapılır), gerekli görülmesi
durumunda çalışmaya başlama sırasında ölçüm yapılır ve Bacharach skalasına göre 4 değerini aşamaz.
Yakıt ısıl gücü 10 MW’a kadar olan gaz türbinleri için islilik derecesi işletme şartlarında Bacharach skalasına göre 4
değerini aşamaz.
2.8.2. Karbonmonoksit emisyonu
Atık gazlardaki karbonmonoksit emisyonları sürekli işletme sırasında 100 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.8.3. Azot oksitler (azotdioksit cinsinden)
Yakıt ısıl gücü < 10 MW olanlarda 350 mg/Nm3,
10 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 50 MW olanlarda 300 mg/Nm3,
değerini aşamaz.
2.8.4. Kükürt oksit emisyonu (kükürtdioksit cinsinden)
Atık gazlardaki kükürtdioksit emisyonu 60 mg/Nm3 değerini aşamaz.
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Sıvı yakıt kullanılması halinde, kükürt oksit emisyonları 300 mg/Nm3 değerini aşmayacak şekilde düşük kükürtlü sıvı
yakıt kullanılacak, bu söz konusu değilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alınacaktır.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılacaktır.
Gaz Türbini veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 35 in üzerindeki motorlar için
K= Türbin mekanik verimi/35
Yeni Emisyon Sınır Değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 75 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/75
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
Kombine kapalı devre sistemleri toplam verim % 55 i geçen uygulamalar için
K= Kombine Çevrim Verimi/55
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri

3. Anma Isıl Gücü 50 MW ve Üzeri Olan Yakma Tesisleri İçin, Ek-5.A.1’deki Hüküm ve Sınır Değerlere Uyma
Zorunluluğu Olmaması Durumunda Uyulması Gereken Hüküm ve Sınır Değerler
Ek-5.A-1 kapsamındaki tesisler için, geçici Madde-7 kapsamında Ek-5.A-1’deki ilgili hüküm ve sınır değerler
yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki hüküm ve esaslar uygulanmaz.
Tesislerde kullanılacak kazanlarda; buhar kazanı ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bu konuda ilgili TSE
standartları uygulanmalıdır. Kazanların ısı tekniği ve ekonomisi açısından TSE’nin ilgili standartlarına uygun olmalıdır.
Buhar kazanları işletme muayene ve bakımları TSE’nin ilgili standartlarına uygun olmalıdır. Kazanlarda ısı veriminde
DIN’in ilgili normlarına uygunluğu tesis sahibi tarafından belgelenecektir. Konvansiyonel yakma sistemlerinde atık yağ vb.
atık ve tehlikeli atıkların yakılması durumunda atıklar ve tehlikeli atıklarla ilgili düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
3.1. Katı yakıtlı yakma tesisleri
Baca gazında % 6 hacimsel oksijen esas alınır.
3.1.1.Toz emisyonları
3.1.1.1. Katı yakıtlı yakma tesislerinin baca gazlarındaki toz emisyonları aşağıdaki sınır değerleri aşmamalıdır.
Yakıt ısıl gücü 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm3 ün,
Yakıt ısıl gücü >50 MW olan tesislerde baca gazındaki toz emisyonu 100 mg/Nm3’ ün
altında olmalıdır.
Yakıt ısıl gücü 50 MW ve üzerinde olan ve kömür ve odun dışında başka katı yakıtlar kullanan tesislerin atık
gazlarındaki toz halinde arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunların bileşiklerinin her biri 0,5 mg/m3 ü
geçmemelidir.
Cıva ve Talyum bileşikleri için bu değer 0,05 mg/m3 ü aşmamalıdır.
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3.1.1.2. Paragraf (3.1.1.1)’de öngörülen emisyon sınırlandırmaları kurum üfleyicilerin çalıştığı sürelerde de
geçerlidir.
3.1.2. Karbonmonoksit emisyonları
Baca gazları karbonmonoksit emisyonları 200 mg/Nm3 ü aşmayacaktır.
3.1.3. Azotoksit (NO x ) emisyonları
Azot oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının düşürülmesi ve
benzeri teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
Isıl kapasitesi 50 MW ve üzerinde olan tesislerde baca gazında;
3.1.3.1. Katı yakıt kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azotdioksit emisyonları (Azotdioksit üzerinden) 800
mg/Nm3 ü, aşamaz.
3.1.3.2. Yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak yakılıyorsa bu değer
1800 mg/Nm3 olarak alınır. Toz taşkömürü yakan kuru küllü tesisler için sınır değer 1300 mg/Nm3 dür.
3.1.4. Halojen bileşikleri emisyonları
3.1.4.1) 50 MW ≤ yakıt ısıl gücü ≤ 300 MW arasında olan tesislerde:
inorganik gaz halindeki klor bileşikleri: 200 mg/Nm3 ü,
inorganik gaz halindeki flor bileşikleri: 30 mg/Nm3 ü,
aşamaz.
3.1.4.2) Yakıt Isıl Gücü > 300 MW olan yakma tesislerinde;
inorganik gaz halindeki klor bileşikleri 100 mg/Nm3 ü (klorlu hidrojen üzerinden)
inorganik gaz halindeki flor bileşikleri 15 mg/Nm3 ü (hidrojen florür üzerinden)
aşamaz.
3.1.5. Kükürtdioksit emisyonu
Katı yakıt yakan tesislerin baca gazlarından çıkan kükürtdioksit emisyonu önlenmelidir. Burada kükürtdioksit ve
kükürt trioksit miktarları baca gazında kükürtdioksit üzerinden verilmiştir.
3.1.5.1. Katı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO 2 ve SO 3 emisyonu (eşdeğer SO 2 olarak verilmiştir)
aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca bir kükürt arıtma tesisi gerekmez.
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 100 MW olan tesislerde baca gazında 2000 mg/Nm3,
100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 300 MW olan tesislerde baca gazında 1300 mg/Nm3,
Yakıt ısıl gücü ≥ 300 MW olan tesislerde baca gazında 1000 mg/Nm3,
3.1.5.2. Eğer paragraf (3.1.5.1)’e verilen sınırlar aşılıyorsa kükürtdioksit emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 300
MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW üzerinde olan tesislerde ise %5 e kadar düşürecek, yanma öncesi, yanma
esnasında veya yanma sonrasında tatbik edilebilecek bir kükürt tutma işlemi uygulanarak paragraf (3.1.5.1) deki sınırların
altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen (3.1.5.1) deki sınır değerlerini gerçekleştirmeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW
kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10, yakıt ısıl gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt emisyon
derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek kükürt azaltımı tedbirleriyle çalıştırılabilir.
3.1.5.3. Belirli bir süre için bir tesis, tasarımında öngörülen kükürt oranlı kömür bulamaz ise ve baca yüksekliği bu
orandaki kükürt için uygun biçimde düzenlenmiş ise 2500 mg/Nm3 kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir. Bu tipteki
çalışma 6 (altı) ayı aşamaz.
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3.1.5.4. Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan arıtma tesisinin devreden çıkması durumunda
ilgililere bildirmek şartıyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçmeyen süre içinde
çalıştırılmasına izin verilebilir.
3.2. Petrol kokunun yakma tesislerinde kullanılması
Yakma tesislerinde enerji elde etmek için petrol koku kullanılması halinde; Petrol kokunun pülverize edildiği veya
yüklendiği bölgede, baca gazında en az %6 hacimsel oksijen baz alındığında; yanma gazlarının 0,3 saniye kalma süresi
içindeki bölgede fırın sıcaklığı en az 1000 0C olmalıdır. Yanma sonucu oluşan kükürtdioksit absorplanarak tutulmalıdır. Bu
şartların sağlanamadığı fırınlar bir son yanma bölümüne sahip olmalı ve destek brülörü ile donatılmalıdır.
Tesisten kaynaklanan emisyonlar için hacimsel oksijen oranı %6 alınarak hesaplanır.
3.2.1. Toz emisyonu
Atık gaz içindeki toz emisyonu 20 mg/Nm3 olmalıdır.
3.2.2. İnorganik toz emisyonları
İnorganik toz emisyonları aynı sınıftan çok sayıda bulunması halinde dahi toplamda aşağıda belirtilen atık gaz
içindeki kütle konsantrasyonlarını ve kütle debilerini aşmamalıdır.
I inci sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kütle konsantrasyonu
0,05 mg/m3,
II nci sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kütle konsantrasyonu
0,5 mg/m3,
III üncü sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin kütle konsantrasyonu
1 mg/m3,
değerini aşmamalıdır.
3.2.3. Karbonmonoksit emisyonu
Atık gaz içindeki CO emisyonu 150 mg/Nm3 kütle konsantrasyonunu aşmamalıdır.
3.2.4. Azot oksit emisyonu
Atık gaz içindeki NO ve NO 2 emisyonları için sınır değerler aşağıda NO 2 biçiminde gösterilen kütle
konsantrasyonlarını aşmamalıdır.
Yakma ısıl gücü ≥50 MW olan tesislerde 400 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
3.2.5. Kükürtdioksit emisyonu
Tesisten kaynaklanan SO 2 emisyonu 400 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
3.2.6. Organik emisyonlar
Atık gaz içindeki organik bileşikler Ek-1 de belirtilen sınır değerlere uygun olmalıdır.
3.2.7. Sürekli Ölçümler
Toz, CO, SO 2 , NO X emisyonları için sürekli yazıcılı ölçüm cihazı ile donatılmalıdır.
Yanma bölgesindeki sıcaklık sürekli yazıcılı ölçüm cihazı ile ölçülmeli ve diğer ölçümlerle birlikte kayıtlar muhafaza
edilmelidir.
3.2.8. Ek-1de belirtilen diğer esaslara uyulmalıdır.
3.3. Biyokütlenin katı yakıt olarak kullanıldığı tesisler
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3.3.1. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan yakıtların (biyokütle) kullanımına ilişkin esaslar aşağıda
belirlenmiştir.
3.3.1.1. Biyokütlenin (pirina, ayçiçeği kabuğu, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı zeytinyağı üretim
tesisleri ve diğer yakma tesisleri (enerji üretim tesisleri, çimento ve kireç fabrikaları ve benzeri) sekonder hava beslemeli
yakma sistemi özelliğine sahip olmalıdır. Tablo 5.11’de verilen baca gazı emisyon değerlerinin sağlanması zorunludur.

Tablo 5.11 Baca gazı emisyon değerleri**
Kirletici parametreler
≥ 50 MW

CO

NO

SO x

HCI

HF

PM

TOC

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

460

400

200

200

30

280

30

3.3.1.2. Baca gazında; %6 hacimsel oksijen ile 0 ºC ve 1 atm basınca tekabül eden normal şartlar ve kuru baz dikkate
alınır.
3.3.1.3. Zeytinyağı üretim tesisleri ve çay fabrikaları başta olmak üzere, biyokütlenin (pirina, ayçiçeği kabuğu, pamuk
çiğiti, çay lifi ve benzeri) yakıt olarak kullanılacağı tesislerde, uyulması zorunlu olan ve aşağıda sıralanan kriterlerin dikkate
alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda;
3.3.1.3.1. Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içeriğindeki nem oranı en fazla %15, yağ oranı (kuru bazda) en fazla
%1,5 ve kalorifik değeri en az 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) en fazla 1000 ppm, kül oranı en fazla %4 olmalıdır. Pirinayı
yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır. Gerekli
hallerde Valilik yetkililerince analiz yapılabilir veya yaptırılabilir.
3.3.1.3.2. Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim tesislerinde
(yağhanelerde) 3.3.1.3.1’deki koşulları sağlayan pirinanın yakıt olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler, Tablo
5.11 de verilen emisyon sınır değerlerine tabi olmamakla birlikte, atık gazlarındaki islilik derecesi Bacharach skalasına göre
en çok dört olmalıdır.
3.3.1.3.3. Çevreyi rahatsız edici koku ve yağmur etkisiyle sızıntı suyu oluşmasını önlemek için, yakıt olarak
kullanılacak pirinanın kapalı alanlarda depolanması ve saklanması gerekmektedir.
3.3.1.3.4. Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren çay fabrikalarında çay lifinin yakıt
olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler, Tablo 5.11 de verilen PM parametresine ait sınır değeri sağlamakla
yükümlüdürler.
3.4. Sıvı yakıtlı yakma tesisleri
Piyasaya arz edilen sıvı yakıtların kullanılması durumunda aşağıda belirtilen sınır değerler aşılamaz.
3.4.1. Toz emisyonlar: Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır.
3.4.1.1. Baca gazındaki toz emisyonları, soğurulan sülfürik asit çıkarıldıktan sonra ve hacimsel oksijen miktarı %3
esas alındığında aşağıdaki Diyagramda verilen sınır değerlerini aşamaz. Kalorifer yakıtı ve yakıt biodizel % 1,5 kükürt ihtiva
eden fuel oil (kalorifer yakıtı) gibi değerlendirilir. Yakıt nafta kullanılması halinde motorin için verilen değer uygulanır.
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3.4.1. Toz emisyonlar: Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır.
3.4.1.1. Baca gazındaki toz emisyonları, soğurulan sülfürik asit çıkarıldıktan sonra ve hacimsel oksijen miktarı %3
esas alındığında aşağıdaki Diyagramda verilen sınır değerlerini aşamaz. Kalorifer yakıtı ve yakıt biodizel % 1,5 kükürt ihtiva
eden fuel oil (kalorifer yakıtı) gibi değerlendirilir. Yakıt nafta kullanılması halinde motorin için verilen değer uygulanır.

3.4.1.3. Yakıt ısıl gücü, 50 MW ve üzerinde olan tesislerin kullandıkları fuel oil veya fuel oil dışındaki sıvı yakıtlarda
arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunların bileşikleri halindeki toz emisyonu (baca gazında %3 oksijen
miktarı üzerinden) 2 mg/Nm3 ü aşamaz.
3.4.2. Karbonmonoksit emisyonu
Hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 150 mg/Nm3 ü aşamaz.
3.4.3. Azot oksitleri emisyonu
Baca gazında hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı NO ve NO 2 emisyonları (NO 2 cinsinden) 800 mg/Nm3
değerini aşmamalıdır.
Azot oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının düşürülmesi gibi
teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
3.4.4. Kükürt oksitleri emisyonu
3.4.4.1. Sıvı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO 2 ve SO 3 emisyonu (eşdeğer SO 2 olarak verilmiştir.)
aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca kükürt arıtma tesisi gerekmez.
3.4.4.1.1. Sıvı yakıt kullanılan yakma tesislerinde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak SO 2 emisyonu
için 1700 mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.
Kükürt oranı % 1’den yüksek olan sıvı yakıt kullanılan tesislerde kükürtdioksit emisyonlarını azaltan baca gazı arıtma
tesisi kurularak SO 2 emisyonu için 1700 mg/Nm3 sınır değeri sağlanır.
3.4.4.1.2. Yakıt ısıl gücü 100-300 MW arasında olan tesislerde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak 1700
mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.4.4.1.3. Yakıt ısıl gücü 300 MW veya üzerinde olan tesislerde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak 800
mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.4.4.2. Eğer paragraf (3.4.4.1)’de verilen sınırlar aşılıyorsa kükürt emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 300 MW’a
kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW ve üzerinde olan tesislerde ise %5’e kadar düşürecek bir kükürt arıtma tesisi kullanarak
paragraf (3.4.4.1)’daki sınırların altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen paragraf (3.4.4.1)’deki sınır değerlerini
gerçekleştiremeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10, gücü 300
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MW dan büyük olanlar ise kükürt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek arıtma tesisleriyle
çalıştırılabilirler.
3.4.4.3. Eğer tesisin tasarımında öngörülen kükürt oranlı fuel oil bulunamamış ve baca yüksekliği uygun ise, en fazla
altı ay gibi bir süre için, yetkililerin onayı ile, 3000 mg/Nm3 e kadar kükürt oksitleri emisyonuna izin verilebilir.
3.4.4.4. Kükürt oksit emisyonunu yukarıdaki sınırlara kadar azaltmayı sağlayan arıtma tesisi devreden çıkarsa, tesis
birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yılı içinde toplam 240 saati geçmemek şartıyla çalıştırılabilir.
3.5. Gaz yakıtlı yakma tesisleri

Tablo 5.12.Yakma ısıl gücü 50 MW ile 100 MW arasındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri*
Kükürtdioksit

Karbonmonoksit

Azotdioksit

Toz

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Doğal Gaz, LPG, Rafineri gazı

100

100

800

10

Kok Fabrikası Gazı

800

100

100

Biyogaz

800

100

100

Yakıtlar

*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.

Tablo 5.13. Yakma ısıl gücü 100 MW ve üzerinde olan tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri *

Yakıtlar

Kükürtdioksit
mg/Nm3

Karbonmonoksit
mg/Nm3

Aldehitler

Azotdioksit

Toz

mg/Nm3

mg/Nm3

(Formaldehit olarak)
mg/Nm3

Doğal Gaz, LPG,
Rafineri gazı

60

100

500

10

20

Kok Fabrikası Gazı

800

100

500

10

20

Biyogaz

800

100

500

10

20

*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.

3.6. Çift yakıt yakan tesisler
Çift yakıt yakan tesislerde yakıtlardan birisi tarafından sağlanan ısı enerjisi toplam sağlanan enerjinin %10 undan az
ise tek yakıtlı gibi ele alınır. Aksi takdirde emisyon sınır değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
3.6.1. Çoklu-yakıtlı ateşleme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yakıtı aynı anda kullanan tesisler için emisyon sınır
değerleri aşağıda verilen şekilde belirlenecektir.
3.6.1.1. Öncelikle, her yakıt ve kirletici için, yakma tesislerinin, yakıt ısıl gücü değerlerine tekabül eden emisyon
sınır değerlerini alarak,
3.6.1.2. İkinci olarak, yukarıdaki her emisyon sınır değerini, her bir yakıtın verdiği yakıt ısıl gücü değeri ile çarpıp,
çarpım değerini tüm yakıtların verdiği yakıt ısıl gücü değerlerinin toplamına bölmek suretiyle, yakıt-ağırlıklı emisyon sınır
değerlerini tespit ederek,
3.6.1.3. Üçüncü olarak, yakıt-ağırlıklı emisyon sınır değerlerinin toplanması ile,
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bulunur.
3.6.2. Tesislerde kullanılan yakıtlardan birinin sıvı yakıt olması halinde kükürtdioksit emisyonu sınır değeri; 3.6.1’de
belirtilen yöntem ile hesaplanacaktır. SO 2 emisyonu sınır değeri hesaplamalarında Ek-5.A.3.4’de belirtilen sınır değerler
kullanılacaktır.
Yetkili merci, kükürtdioksit emisyonu için Ek-3 ün (d) bendinin 3 üncü paragrafında belirtilen saatlik kütlesel debi
aşılmasa dahi, yazıcılı cihazla sürekli ölçüm zorunluluğu getirebilir.
3.6.3. Çoklu-yakıtlı ateşleme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yakıtı dönüşümlü olarak kullanan tesislerde, her bir
yakıt için verilen değerlere tekabül eden emisyon sınır değerleri uygulanacaktır.
3.7. İçten yanmalı motorlar
İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda belirtildiği
şekilde sınıflandırılacak ve belirtilen sınır değerlere uyacaklardır.
Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya
elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500
saate kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu
tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır.
3.7.1. Gaz motorları
Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli olarak da adlandırılan gaz motorlarının emisyon sınırlamalarında baca gazında
hacimsel oksijen miktarı % 5 alınacaktır.
3.7.1.1. Toz emisyonu
Toz biçimindeki emisyonları 130 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.7.1.2. Karbonmonoksit emisyonu
Baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu (biogaz kullananlar da dahil) 650 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.7.1.3. Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
Baca gazındaki azot oksit emisyonu (biogaz kullananlar da dahil) 500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.7.1.4. Kükürtdioksit emisyonu
Baca gazındaki kükürtdioksit 60 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerler artırılır.
Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi %37 nin üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/37
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
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3.7.2. Dizel motorlar
Dizel çevrimi, kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli olarak da adlandırılan dizel motorların emisyon sınırlamalarında
baca gazında hacimsel oksijen miktarı % 15 alınır.
3.7.2.1. Toz emisyonu
Toz biçimindeki emisyonları 75 mg/Nm3 değerini aşamaz. İslilik derecesi Bacharach skalasına göre 2’yi aşamaz.
3.7.2.2. Karbonmonoksit emisyonu
Baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 250 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.7.2.3. Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
Baca gazındaki azot oksit emisyonları 1000 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.7.2.4. Kükürt oksit emisyonu (kükürtdioksit cinsinden)
3.7.2.4.1. Yakıt ısıl gücü 100 MW’a kadar olan sıvı yakıt kullanan motorlarda kükürt oksit emisyonları 900 mg/Nm3
değerini aşmayacaktır.
3.7.2.4.2. Yakıt ısıl gücü 100 MW ve üzerinde olan sıvı yakıtlar kullanan motorlarda kükürt oksit emisyonları 300
mg/Nm3 değerini aşmayacak şekilde düşük kükürtlü sıvı yakıt kullanacak, bu söz konusu değilse yeterli emisyon azaltma
tedbirleri alınacaktır.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılacaktır.
Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 45 in üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/45
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
3.7.3. Çift yakıtlı motorlar
Sıvı yakıtla dizel motorunda çalışırken dizel motor, pilot ateşlemeli olarak gaz yakıt yakarken karbonmonoksit
emisyonu dışında gaz motor emisyon değerleri için getirilen sınır değerler sağlanır.
3.7.3.1. Karbonmonoksit emisyonu
Çift yakıtlı motorlarda doğal gaz çalışma motorunda, egzoz gazında % 5 O 2 baz alınarak atık gazdaki
karbonmonoksit emisyonu 1500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılır.
Çift Yakıtlı Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
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Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 40 ın üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/40
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
3.8. Gaz türbinleri
Gaz türbinleri aşağıda belirtilen sınır değerlere uyacaklardır. Emisyon değerlerinde atık gazdaki hacimsel oksijen
oranı %15 alınacaktır.
3.8.1. Partiküler madde
Sürekli işletme esnasında islilik derecesi Bacharach skalasına göre 3 (emisyon ölçüm raporunda bu değer esas
alınarak değerlendirme yapılır), gerekli görülmesi durumunda çalışmaya başlama sırasında ölçüm yapılır ve Bacharach
skalasına göre 4 değerini aşamaz.
3.8.2. Karbonmonoksit emisyonu
Atık gazlardaki karbonmonoksit emisyonları sürekli işletme sırasında 100 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.8.3. Azot oksitler (azotdioksit cinsinden)
Atık gazlardaki azot oksit emisyonları 300 mg/Nm3, sınır değerini aşamaz.

Tablo 5.14. 22/07/2006 tarihinden sonra kurulan ve yakıt ısıl gücü > 50 MW olan gaz türbinlerinde azot oksitler
(azotdioksit cinsinden) emisyon sınır değerleri.*
mg/Nm3

Yakıtlar
Doğal gaz

75

Sıvı yakıtlar **

120

Gaz yakıtlar (doğal gazın dışındakiler)

120

*Baca gazında % 15 hacimsel oksijen baz alınır.
**Emisyon sınır
türbinlerine uygulanır.

değeri

yalnızca,

hafif

ve

orta

derecede

distile

edilmiş

yakıt

kullanan

gaz

3.8.4. Kükürt oksit emisyonu (kükürtdioksit cinsinden)
Atık gazlardaki kükürtdioksit emisyonu 60 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Sıvı yakıt kullanılması halinde, kükürt oksit emisyonları 300 mg/Nm3 değerini aşmayacak şekilde düşük kükürtlü sıvı
yakıt kullanılacak, bu söz konusu değilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alınacaktır.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt tüketimini ifade
eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar mekanik veya elektrik üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül
neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılacaktır.
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Gaz Türbini veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 35 in üzerindeki motorlar için
K= Türbin mekanik verimi/35
Yeni Emisyon Sınır Değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 75 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/75
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
Kombine kapalı devre sistemleri toplam verim % 55 i geçen uygulamalar için
K= Kombine Çevrim Verimi/55
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri ”

B) İKİNCİ GRUP TESİSLER: Atıkların Ortadan Kaldırıldığı Tesisler
1) Hurda Parçalama Tesisleri:
1.1) Döner tip hurda parçalama tesislerinin baca gazından atılan toz emisyonu 150 mg/Nm3 sınır değerini aşamaz.
1.2) Ek-1 de belirtilen ilgili hükümlere uyulmalıdır.
2) Atık geri kazanım ve nihai bertaraf tesisleri:
2.1) Tehlikeli atıkların yakılarak bertaraf edildiği nihai bertaraf tesislerinde,ilgili mevzuatta belirtilen hüküm ve sınır
değerleri,
2.2) Katı atıkların yakılarak bertaraf edildiği ve geri kazanıldığı tesislerde, ilgili mevzuatta belirtilen hüküm ve sınır
değerleri,
2.3) Atık geri kazanım tesislerinde ilgili mevzuatta belirtilen hüküm ve sınır değerleri,
sağlayarak Lisans İzni de almak zorundadır.
2.4) Atıkların ek yakıt olarak yakma tesisleri, çimento fabrikaları ve diğer endüstri tesislerinde kullanılması halinde
atıkların yakılması ile ilgili Bakanlığımız tarafından yayımlanan mevzuata uyulur.
2.5) Yukarıda belirtilen mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve esaslara tabidir.
C) ÜÇÜNCÜ GRUP TESİSLER :Toprak Ürünleri Tesisleri.
1) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri:
1.1. Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde, teknolojik uygulamalarda ilgili Türk Standartlarına, üretim
tekniklerinde toz emisyonun azaltılmasıyla ilgili olarak da yetkili mercilerce yayınlanan esaslara ve duyulara uyulmalıdır.
1.2. Taş çıkarma, kırma, patlatma işlemlerinde,
- Galeri usulü patlatma yapılmamalıdır.
- Gecikmeli patlatma yapılmalıdır.
- Açık, ayna ve basamak usulü çalışılmalıdır.
1.3. Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun kütlesel debisi
hesaplamalarında Ek-12.d’deki esaslara uyulmalıdır.
1.4. Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun toplam kütlesel debi değeri
Ek-2-Tablo 2.1’de belirtilen değerleri aşması halinde tesis etki alanında Ek-2’de belirtilen esaslara göre çöken toz
ölçümlerinin yapılarak Ek-2 Tablo 2.2 kapsamında değerlendirilmelidir .Ek-2 Tablo 2.2’de yer alan değerin %80 ininin
aşılması durumunda tesisin kapasitesi dikkate alınarak , kirliliğin aylara göre arttığı şartlarda yetkili merci tesis etki alanında
havada asılı partikül madde (PM 10) ölçümü yapılmasını isteyebilir. Bu işlemlerin yapıldığı tesislerde ayrıca, Ek-1’de verilen
ilgili esaslara da uyulmalıdır.
1.5. Tesiste patlama işleminin gerçekleştirilmesi durumunda; patlatmadan kaynaklanacak toz emisyonun kütlesel
debisi Ek-12.d deki esaslara uyularak eş zamanlı gerçekleştirilen diğer faaliyetlerden ayrı olarak hesaplanmalı ve Ek-2 Tablo
2.1de belirtilen değerler ile karşılaştırılmalıdır. Patlatmadan kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1’de
belirtilen değerleri aşması halinde çöken toz ve havada asılı partikül madde (PM 10) parametreleri için hava kalitesi
modellemesi yapılarak Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri hesaplanmalı ve kirletici parametrelerin dağılımı harita üzerinde
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gösterilmelidir. Yetkili mercii Hava Kalitesi Modelleme sonuçlarını esas alarak patlatma sayısı ve üretim miktarının
azaltılmasını veya uzun süreye yayılmasını isteyebilir.
1.6. Taş çıkarma ve kırma işlemi yapılan tesislerde, Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır. Tesis içi yollar
düzenli olarak temizlenmeli, tozumaya karşı önlem (sulama, süpürme, toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması vb)
alınmalıdır.
2) Şist, Kil ve Benzeri Maddelerin Patlatıldığı ve Öğütüldüğü Tesisler:
2.1) Şist, kil ve benzeri maddelerin patlatıldığı ve öğütüldüğü tesislerde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.
2.1.1) Ön kurutma ve patlatmada oluşan atık gazlardaki toz emisyon % 3 CO 2 esas alındığında 200 mg/Nm3 sınır
değerini aşmamalıdır.
2.1.2) Yardımcı organik patlatma maddelerinin eklendiği tesislerde, bu katkı maddeleri baca gazındaki yanıcı organik
maddelerin karbon oranını 20 mg/Nm3 sınır değeri üzerine çıkarılmamalıdır.
2.1.3) Organik yardımcı maddelerin kullanılması durumunda kurutucuların atık gazları değerlendirilmeye çalışmalı
veya son yakıcıya gönderilmelidir.
2.2) Ek-1’in (e) bendindeki hükümler taş ocaklarından ön kırıcılara giden yollara uygulanmaz.
2.3) Yukarıda belirtilen hususlar dışında Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
2.4) Kil patlatma tesislerinden büyük boyutlarda kükürt dioksit ve flor bileşikleri emisyonları ile organik
bileşiklerden oluşan emisyonlar meydana gelebilir.
3) Boksit, Dolomit, Feldspat, Alçı, Kizelgur, Manyezit, Mineral Boyalar, Midye Kabukları, Pegmatif Kumu, Kuvars,
Şamot, Curuf, Sabun Taşı, Talk, Tras ve Benzeri Maddelerin öğütüldüğü tesisler.
3.1) Bu uygulamalarda taş ocağı ile ön kırma tesisleri arasındaki yollara Ek-1’in (e) bendindeki esaslar uygulanmaz.
3.2) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
4) Dolomit, Manyezit ve Kömür Yakma Tesisleri:
4.1) Dolomit, manyezit ve kömür yakma tesislerinde, fırın baca gazında toz emisyonu 75 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır. Taş ocağı ile ön kırma tesisi arasındaki yollara Ek-1 in (e) bendinde verilen esaslar uygulanmaz. Ek-1 de verilen
diğer esaslara uyulmalıdır.
4.2) Fırın ve öğütme tesisleri bacalarındaki toz emisyonları ölçülmesi için teknik yönden uygunsa yazıcılı bir ölçü
cihazı konulmalıdır. Bu tesisler toz emisyonlarının yanı sıra kok gazı ile karbonmonoksit emisyonunun da meydana
gelebileceği dikkate alınmalıdır.
4.3) Dolomit, Manyezit ve Kömür Yakma Tesislerinde petrolkoku kullanılması halinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:
4.3.1) Dolomit ve Manyezit fabrikaları mevcut en iyi tekniklerin kullanıldığı fırınlara sahip olmalı,
4.3.2) Hacimsel oksijen miktarı % 7 alındığında atık gazdaki kükürt dioksit emisyon konsantrasyonu 400 mg/Nm3
değerini aşmamalı,
4.3.3) Atık gaz is oranı Bacharach skalasına göre 2 yi geçmemeli,
4.3.4) Petrol kokunun pülverize edildiği veya yüklendiği bölgede, baca gazında petrol kokunun yanması sonucu
oluşan yanmış gaz yanma bölgesinde 9000C en az 0,3 saniye kalmalı,
4.3.5) Bu tesislerde yukarıda belirtilen sıcaklık seviyesinin sürekli sağlandığının tespiti için sıcaklık yazıcılı cihazla
sürekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Söz konusu kayıt işlemi yukarıda belirtilen sıcaklık değerinin sağlandığını gösterecek
şekilde iki noktada, destek brülörü ile donatılan sistemlerde aynı zamanda fırına petrol koku yüklenen kesitte, birden fazla
fırın baca gazının toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde ayrıca baca gazı debisi de ölçülmelidir. Yakıt ve hammadde
yüklemesinin bilgisayar kontrolünde yapılması durumunda zamana göre sıcaklık değişimlerinin bilgisayar ortamında
kaydedilerek kontrol edilebildiği tesislerde ayrıca sabit yazıcılı cihaz takılması istenmeyebilir).
4.3.6) Hacimsel oksijen miktarı % 11 alındığında atık gazdaki yanıcı organik maddelerin içerisindeki karbon
emisyonu 50 mg/ Nm3 değerini aşmamalı,
4.3.7) Fırın baca gazındaki toz emisyonu 3 kg/saat'in altında 100 mg/Nm3, 3 kg/saat'in üzerinde ise 75 mg/Nm3
değerini aşmamalı,
4.3.8) Petrol kokunun toprakla karışmaması ve tozumaması için gerekli tedbirler alınmalı,
4.3.9) Tesis içi yol ve kırma eleme üniteleri için Yönetmelikte belirtilen hususlar sağlanmalıdır.
“5) Kireç Fabrikaları:
5.1) Kireç fabrikalarında katı, sıvı ve gaz yakıt kullanılması halinde aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.
Emisyon sınır değerleri baca gazında % 11 hacimsel oksijen esas alınarak verilmiştir.
5.1.1) Atık gazlardaki toz emisyonları:
Baca gazındaki toz emisyonu 100 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
5.1.2) Baca gazındaki kükürt dioksit emisyonu konsantrasyonu 300 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
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5.2) Ek-1’in (e) paragrafındaki esaslar, taş ocağı ile ön kırıcılar arasındaki yollarda uygulanmaz.
5.3) Kullanılan yakıt, hammadde, katkı maddeleri ve üretimden dolayı atık gazlarda; toz emisyonunda (Hg, Cd,Tl,
As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) Ek-1’de bu maddeler için belirtilen sınır değerler aşılmamalıdır.
5.4) Atık gaz is oranı Bacharach skalasına göre 2’yi geçmemelidir.
5.5) Tesis içi yol ve kırma eleme ünitelerinde ve atık toz kireç depolanmasında Ek-1’deki esaslara uyulmalıdır.
5.6) 01.01.2015 tarihinden itibaren; kireç fırını bacası, toz ve hacimsel debi emisyon konsantrasyonunu sürekli ölçüp
kaydeden bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır.
5.7) Kireç fabrikalarında petrol koku kullanılması halinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:
5.7.1) Kireç sanayinde Bakanlığın özelliğini belirleyerek kullanımına izin verdiği petrol koku kısmen veya tamamen
başkasına satılmaksızın, sadece kireç fırınlarında, parça halindeki kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilmelidir.
5.7.2) Kireç fabrikaları mevcut en iyi tekniklerin kullanıldığı fırınlara sahip olmalıdır.
5.7.3) Petrol kokunun pülverize edildiği bölgede, baca gazında petrol kokunun veya atık yağın yanması sonucu
oluşan yanmış gaz yanma bölgesinde 900 0C en az 0,3 saniye kalmalıdır.
5.7.4) Bu tesislerde yukarıda belirtilen sıcaklık seviyesinin sürekli sağlandığının tespiti için sıcaklık yazıcılı cihazla
sürekli kaydedilerek kontrol edilmelidir. (Söz konusu kayıt işlemi yukarıda belirtilen sıcaklık değerinin sağlandığını
gösterecek şekilde iki noktada, destek brülörü ile donatılan sistemlerde aynı zamanda fırına petrol koku yüklenen kesitte,
birden fazla fırın baca gazının toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde ayrıca baca gazı debisi de ölçülmelidir. Yakıt ve
kireç yüklemesinin bilgisayar kontrolünde yapılması durumunda zamana göre sıcaklık değişimlerinin bilgisayar ortamında
kaydedilerek kontrol edilebildiği tesislerde ayrıca sabit yazıcılı cihaz takılması istenmeyebilir.)
5.7.5) Hacimsel oksijen miktarı % 11 alındığında atık gazdaki yanıcı organik maddelerin içerisindeki karbon
emisyonu 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
5.7.6) Fırın baca gazındaki toz emisyonu 3 kg/saat’in altında 100 mg/Nm3, 3 kg/saat’in üzerinde ise 75
g/Nm değerini aşmamalıdır.
3

5.7.7) Petrol koku depolama alanının tabanı, petrol kokunun yayılımını önleyecek şekilde kaplanmalı ve tozumaya
karşı tedbirler alınmalıdır.
5.8) Ek-1’de verilen diğer esaslara uyulmalıdır.
5.9) Atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı kireç fabrikalarında Bakanlığımız tarafından yayımlanan mevzuata uyulur.
İlgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve esaslara tabidir.”
6) Alçı Kavurma Tesisleri:
6.1) Alçı kavurma tesislerinde kavurma sırasında meydana gelen atık gazdaki toz emisyonu 200 mg/Nm3 sınır değeri
aşmamalıdır.
6.2) Toz tutucuların kullanıldığı tesislerde atık gazdaki toz emisyonu 100 mg/Nm3 ü geçmemelidir.
6.3) Ek-1’in (e) bendindeki belirtilen sınırlamalar bu tesislerde taş ocağı ile ön kırma tesisi arasındaki yollarda geçerli
değildir.
6.4) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
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“7) Çimento ve/veya Çimento Klinkeri Üreten Tesisler:
7.1) Çimento üreten tesislerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
(Emisyon sınır değerleri; döner fırın ana bacası için baca gazında % 10 hacimsel oksijen, döner fırın yanma gazları
çıkışı olan diğer bacalarda da aşağıdaki emisyon sınır değerleri toz emisyonu haricinde % 10 hacimsel oksijen esas alınarak
uygulanır.
7.1.1) Atık gazlardaki toz emisyonları:
10/2/1993 tarihinden önce kurulmuş ve yeni üretim ünitesi ilaveleri yapılmamış olan mevcut tesislerde atık
gazlardaki toz emisyon değeri günlük ortalama değer veya örnekleme süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım saat
boyunca spot ölçümle);
1.6.2015 tarihine kadar, elektrikli toz filtreleri ile donatılmamış ise 75 mg/Nm3, elektrikli toz filtreleri ile donatılmış
ise 120 mg/Nm3,
1.6.2015 tarihinden itibaren 50 mg/Nm3 sınır değerini aşamaz.
10/2/1993 tarihinden sonra kurulmuş yeni tesisler ile mevcut tesislere yapılacak yeni üretim ünitesi ilaveleri için ve
atık gazlardaki toz emisyon değeri günlük ortalama değer veya örnekleme süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım
saat boyunca spot ölçümle) 50 mg/Nm3 ü aşamaz.
7.1.2) İşletmede; klinker üretim tesisleri en az 15 günlük klinker üretim kapasitesini, öğütme tesisleri en az 7 günlük
klinker tüketim kapasitesini depolamaya yeterli, kapalı depolama alanları mevcut olacaktır. Kış üretim dönemi üretim fazlası
gibi zorunlu sebepler nedeniyle üretim fazlası klinker malzemesi Ek-1’de yer alan açıkta depolanan yığma malzeme şartlarına
uygun olarak açıkta depolanabilir.
7.1.3) Çimento fırını (klinker döner fırın bacası), toz, NO x , hacimsel debi, sıcaklık, O 2 , SO 2 ,
CO emisyonkonsantrasyonunu sürekli ölçüp kaydeden bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır.
7.2) Klinker soğutucusu atık gazı olabildiğince tam olarak değerlendirmelidir.
7.3) Ek-1’in (e) paragrafındaki esaslar, taş ocağı ile ön kırıcılar arasındaki yollarda uygulanmaz.
7.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
7.5) Çimento fabrikasının talep etmesi halinde; yüksek kükürtlü petrol koku kullanan çimento fabrikalarında kükürt
oranı değişimi yakıt değişikliği kapsamında değerlendirilmez. Söz konusu işletmelerin kullanacakları yüksek kükürtlü petrol
koku için sürekli ölçüm yaptıkları parametrelerin on-line olarak izlenmesini sağlaması ve bu yakıtın yakılması sonucu
oluşan emisyon ve hava kalitesi değerlerinin ve ilgili sınır değerlerini sağladıklarına dair hava emisyonu konulu çevre izni
vermeye yetkili merciden uygun yazısı almaları zorunludur. Emisyon parametrelerini ölçtüren ve sınır değerleri sağlayan
işletmelerde, kükürt oranı yüksek petrol koku kısmen veya tamamen başkasına satılmaksızın, sadece çimento fırınlarında,
parça halindeki kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilerek kullanılabilir.
7.6) Baca gazındaki kükürt dioksit emisyonu günlük ortalama değer veya örnekleme süresi boyunca ortalama değer
olarak (en az yarım saat boyunca spot ölçümle) 300 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
7.7) Enerji kesilmesi ve dalgalanmaları, ani karbon monoksit yükselmeleri ile ilk ateşleme gibi zorunlu haller dışında,
tesisler filtreler devre dışı iken çalıştırılmayacaktır. Değerlendirmelerde elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan
sebeplerden dolayı oluşan duruşlardan sonra fırınların ve değirmenlerin tekrar devreye alınma süreleri hariç tutulacak, bu
durumlar aylık raporlar halinde belgelendirilecektir. Elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan sebepler birbirini
takip eden 72 saati veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçemez.
7.8) Kullanılan yakıt, hammadde, katkı maddeleri ve üretimden dolayı atık gazlarda; çimento fırını (klinker döner
fırın bacasında ve döner fırın yanma gazı çıkışı olan bacalarda, toz emisyonunda (Hg, Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co,Cu, Mn, Ni,
V) Ek-1’de bu maddeler için belirtilen sınır değerleri aşamaz. Söz konusu emisyon kaynakları dışında Ek-1.g uygulanmaz.
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7.9) Çimento fırını atık gazındaki azotoksit (azot dioksit cinsinden) emisyonu; günlük ortalama değer veya örnekleme
süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım saat boyunca spot ölçümle)
Yeni tesislerde 800 mg/Nm3;
Mevcut tesislerde;
01.01.2018 tarihine kadar, 1300 mg/Nm3;
01.01.2018 tarihinden itibaren 800 mg/Nm3
sınır değerini aşamaz.
Atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı çimento fabrikalarında Bakanlığımız tarafından yayımlanan mevzuata uyulur.
İlgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve esaslara tabidir.”
8) Tuğla ve Benzeri Kaba Seramik Ürünlerin Pişirildiği Tesisler:
8.1) Ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit klinker ve benzeri kaba seramik ürünlerin pişirildiği
tesisler aşağıdaki esaslara uyacaktır.
8.1.1) Baca gazlarındaki inorganik flor bileşikleri (Fˉolarak verilmiştir) hacimsel CO 2 miktarı % 3 esas alındığında
30 mg/Nm3 sınır değerini geçmemelidir. Tesisin bulunduğu topoğrafik durum zarar oluşma endişesini veriyorsa, (F olarak
verilen) inorganik gaz flor emisyonları baca gazında hacimsel % 3 CO 2 esas alındığında 5 mg/Nm3 sınır değerini
aşmamalıdır.
8.1.2) İnorganik gaz flor bileşiklerinin tutulması amacıyla toprak alkali metallerin kullanılması durumunda, baca
gazında % 3 hacimsel CO 2 miktarı esas alındığında toz biçimindeki emisyonlar 200 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.
8.1.3) Kükürt Oksitleri Emisyonları;
%0,12’den daha az kükürt oranına sahip hammadde kullanan tesislerde atık gazdaki SO 2 ve SO 3 emisyonları (SO 2
cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kütlesel debilerde 500 mg/Nm3,
%0,12 veya daha fazla kükürt oranına sahip hammadde kullanan tesislerde atık gazdaki SO 2 ve SO 3 emisyonları
(SO 2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kütlesel debilerde 1500 mg/Nm3 ü,
aşmamalıdır.
Emisyonları atık gaz temizleme üniteleri yoluyla azaltmak için bütün olasılıklar kullanılacaktır.
8.1.4) İnorganik Klorür Emisyonları;
Atık gazdaki gaz biçimindeki inorganik klorür emisyonları 3 kg/saat veya üzerinde ise, bu bileşiklerin atık gaz
içindeki konsantrasyonu (C1-) 30 mg/Nm3 ü aşmamalıdır.
8.1.5) Azot Oksit Emisyonları;
Atık gazdaki SO 2 nin 10 kg/saat ve üzerindeki kütlesel debilerinde, (NO 2 cinsinden) 500 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır.
8.1.6) Hammadde kazanım tesisleri ile hazırlama tesisleri arasındaki yollarda Ek-1’in (e) bendinde verilen esaslar
uygulanmaz.
8.1.7) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
8.1.8) Teknolojik uygulamalarda Türk Standartlar Enstitüsü’nün yayınladığı standartlara yoksa mevcut en iyi
tekniklere uyulmalıdır.
D) DÖRDÜNCÜ GRUP TESİSLER
1) Yüksek Fırınlar:
Pik demirin üretildiği yüksek fırınlarda, aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
1.1) Atık gazlardaki toz biçimindeki emisyon 30 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır. Eğer yüksek fırın gazı, baca
üstünde yakılıyorsa, toz emisyonu 75 mg/Nm3 sınır değerini aşamaz.
1.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
1.3) Eğer, yakıtın ihtiva ettiği kükürt cürufta tutulabiliyorsa ve ham demir kalitesi yönünden bir mahzur
bulunmuyorsa, kükürt oranı yüksek yakıtlar kullanılabilir.
1.4) Teknolojik uygulamalar ve toz emisyonlarının sınırlandırılması konusunda yayınlanan ilgili Türk Standartlarına
yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
2) Demir Dışı Metallerin Üretildiği , Kazanıldığı Tesisler:
Demir dışı metallerin kazanıldığı tesislerde (bakır cevherinden bakır üretimi yapan tesisler dahil) aşağıdaki esaslara
uyulmalıdır:
2.1) Hacimsel SO 2 içeriği % 2 ve üzerinde olan atık gazlar değerlendirilmelidir. Değerlendirmeden sonra SO 2 ve
SO 3 emisyonlarının değerlendirilmesi Ek-5.H.3’e göre yapılmalıdır
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2.2)Hacimsel SO 2 içeriği % 2 nin altında olan atık gazlarda, kükürtdioksit emisyonu 3 g/Nm3 le sınırlandırılmalıdır.
2.3) Kurşundan korunmak için tesislerin bacalarından atılan atık gazlardaki toz biçimindeki emisyon 30 mg/Nm3 sınır
değerini aşmamalıdır. Bu sınır değerleri sağlamak için toz ihtiva eden atık gazlar bir toz tutma sisteminden geçirildikten
sonra dış havaya atılmalıdır. Ayrıca, Ek-1’in (g) bendindeki verilen esaslar göz önünde tutulmalıdır.
2.4) Tesisin teknolojisi ile toz ve gaz biçimindeki emisyonların azaltılması ile ilgili uygulamalarda ilgili Türk
Standartlarına yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
2.5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır
E) BEŞİNCİ GRUP TESİSLER
1) Demir Sinterleme Tesisleri:
Demir sinterleme tesislerinde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
1.1) Sinter tesisi baca gazında toz emisyonu 50 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.
1.2) F- olarak verilen inorganik flor bileşiklerinin gaz biçimindeki emisyonları 10 mg/Nm3 sınır değerini
aşmamalıdır.
1.3) Tesisten kaynaklanan kükürt dioksit emisyonu % 16 hacimsel oksijen oranına göre 500 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır.
1.4) Üretim metotları yönünden diğer işlemler için daha az bir nem miktarı gerekli ise, depolama ve yüklemede toz
emisyonları önlenebiliyorsa, dış yüzey neminin % 10 un altında olması (kütlesel oran) halinde ince cevher açıkta
depolanabilir.
1.5) Tesis teknolojileri ile toz ve kükürt dioksit biçimindeki emisyonların azaltılması ile ilgili uygulamalarda
yayımlanan ilgili Türk Standartlarına yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
1.6) Ek-1’de verilen diğer esaslara uyulmalıdır.
2) Ham Fosfat Konsentrelerinin Sinterlendiği Tesisler:
Ham fosfat sinterleme tesislerinde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
2.1) Atık gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 100 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
2.2) Atık gazlardaki gaz biçiminde inorganik florür bileşikleri (F- olarak verilmiştir) emisyonları 10 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır.
2.3) Ek-1’in (b) bendinde verilen esaslar burada uygulanamaz. Gaz biçimindeki inorganik klor bileşikleri emisyonları
bu maddede verilen sınır değerlerinde tutulmalıdır.
2.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
F) ALTINCI GRUP TESİSLER
1) Kupol Ocakları:
Pik demirin ergitildiği kupol ocaklarında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.
1.1) Devreye alma sırasında kupol ocaklarından çıkan atık gazlar toplanıp bir toz arıtma tesisine gönderilmelidir.
1.2) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat ve üzeri olan kupol ocaklarında ergitme süresince meydana gelen atık gazlar
toplanıp toz arıtma tesisine gönderilmelidir.
1.3) Toz emisyon sınırları:
1.3.1) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat’e kadar olan tesislerde toz emisyonlar Diyagram 2’den elde edilen sınır
değerlerini aşmamalıdır.
1.3.2) Kapasitesi 14 ton/saat’in üzerinde olan kupol ocaklarında üretilen ton başına bacadan yayılan toz miktarı 0,150
kg’ı geçmemelidir.
1.4) Baca gazının ihtiva ettiği karbon monoksit gazı değerlendirilmeli, yakılmalı, eğer % 90 ve üzerindeki bir yanma
verimi ile yakılması mümkün olmuyorsa Ek-4’e göre atmosfere atılmalıdır.
1.5) Sistem teknolojisi ve toz emisyonlarının sınırlandırılması ile ilgili uygulamalarda yayımlanan ilgili Türk
Standartlarına ve /veya mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
1.6) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
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2) Çelik Üretilen Konverterler, Elektrikli Ark Ocakları, İndüksiyonla Ergitme ve Vakumlu Ergitme Tesisleri
Çelik üreten ark ocakları, konverterler, indüksiyonla ergitme ve vakumlu ergitme tesislerinde aşağıdaki esaslara
uyulmalıdır.
2.1) Bütün işletme şartlarında (doldurma, boşaltma, karıştırma ve kükürt alma işlemleri ve benzeri) atık gazlar
toplanmalı ve bir toz ayırma tesisine gönderilmelidir.
2.2) Atık gazların toz emisyonu 50 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır. Bu sınır değer 01/01/2012 dan itibaren 25
mg/Nm3 olarak uygulanacaktır. Hammadde olarak cevher kullanan ve entegre demir-çelik tesislerinde bulunan, çelik üreten
ünitelerden kaynaklanan toz emisyonu, Ek-1’in (g) bendinde verilen sınır değerleri sağlamak şartı ile 75 mg/Nm3 sınır
değerini aşmamalıdır.
2.3) Karbon monoksit emisyonu değerlendirilmeli, yakılmalı veya % 90 ve üzerinde bir yanma verimi ile
yakılamıyorsa Ek-4’e göre atmosfere atılmalıdır.
2.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır. Demir çelik ve/veya demirdışı vb hurda malzemenin, cevherin, atık
döküm kumu vb malzemenin depolandığı tesislerde, tozumaya karşı gereken önlemler alınmalıdır.
2.5) Üflemeli konverterler ve diğer çelik üreten tesisler ile ilgili teknoloji ve toz emisyonların azaltılmasıyla ilgili
çalışmalarda yayımlanan ilgili Türk Standartlarına ve mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
3) Elektrikli Cüruf Ergitme Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
3.1) Gaz biçimindeki inorganik flor bileşikleri (Fˉ olarak verilmiştir) emisyonları 1 mg/Nm3 sınır değerini
aşmamalıdır.
3.2) İnorganik flor hidrojenlerin tutulması amacıyla toprak alkali metallerinin kullanıldığı durumlarda atık gazlardaki
toz emisyonları, 75 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.
3.3) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
4) Çeliğin ve Demir Dışı Metallerin Isıl İşlem Gördüğü Tesisler (Tav Fırınları):
Bu tesislerde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
4.1) Atık gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
4.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
“4.3) %3 hacimsel oksijen düzeltmesi yapılarak;
Sıvı yakıt kullanan tesislerde kükürt dioksit emisyonu 1700 mg/Nm3 değerini,
Gaz yakıt kullanan tesisler ise 100 mg/Nm3 sınır değerini,
Yakıt olarak kok gazı kullanan tesislerde 800 mg/Nm3 değerini,
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geçmemelidir.
Çift yakıt (sıvı+gaz) kullanılan tesislerde ise %3 hacimsel oksijen düzeltmesi yapılarak kükürt dioksit emisyonu1700
mg/Nm3 değeri sağlanmalı ve sürekli yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı ile donatılmalıdır.”
4.4) Sıvı yakıt kullanan tesislerde islilik Bacharach skalasına göre 3’ü geçmemelidir.
5) Alüminyum Ergitme Tesisleri :
Bu tesislerde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
5.1) Atık gazların islilik derecesi Bacharach skalasına göre 2’nin altında olmalıdır.
5.2) Atık gazlardaki kuru ölçme metoduna göre belirlenen toz emisyonu 75 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
5.3) Rafine tesislerinin atık gazlarındaki klor emisyonu 3 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
5.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
6) Alüminyum Hariç Demir Dışı Metallerin ve Bileşiklerinin Ergitildiği Tesisler :
6.1) Tüm atık gazlardaki islilik derecesi Bacharach skalası’na göre 2’nin altında olmalıdır.
6.2) Kuru ölçme metoduna göre atık gazlarda belirlenen toz emisyonlar 75 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
6.3) Rafine tesisleri atık gazlarındaki klorür emisyonları 3 mg/m3, florür emisyonu 2 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
6.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
G) YEDİNCİ GRUP TESİSLER: Dökümhaneler:
Demir, temper, çelik dökümhaneleri ile demir dışı metallerin döküldüğü tesislerde aşağıda verilen esaslara
uyulacaktır.:
1) Toz ihtiva eden atık gazlar bir toz tutma sisteminden geçirildikten sonra dış havaya atılmalıdır.
2) Atık gazlardaki toz emisyonları kütlesel debisi 1 kg/saat’in altında olan tesisler 75mg/Nm3, 1 kg/saat ve üzerinde
olanlar ise 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
3) Kükürtlü katkıların kullanılarak magnezyum ve bileşiklerinin döküldüğü dökümhanelerden yayınlanan emisyonlar
Ek-4’e göre atmosfere atılmalıdır.
4) Maça üretimi, döküm ve soğutmadan oluşan organik gaz bileşikleri toplanmalı, mümkünse geri kazanılmalı ve
arıtma tesisine gönderilmelidir. Tesisten kaynaklanan organik gazlar için Ek-1’in (h) bendinde verilen ilgili esaslara
uyulmalıdır.
5)Bu tesisler ile ilgili teknoloji ve toz emisyonların azaltılmasıyla ilgili çalışmalarda yayımlanan ilgili Türk
Standartlarına ve mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
6) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
H) SEKIZINCI GRUP TESISLER : Asıt Üretım Tesıslerı:
1) Hidroklorik Asit Üretim tesisleri
Hidrojen ve klordan hidroklorik asit üreten tesislerde, atık gazlardaki HCl emisyonu 10 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır.
2) Nitrikasit Üretim Tesisleri
Bu tesislerde aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
2.1) Azot monoksit (NO) olarak verilen atık gazlardaki azot oksitin (NO x ) emisyonları Diyagram 3’de, Eğri 1’den
elde edilen sınır konsantrasyon değerlerini aşmamalıdır. Meteorolojik şartlarla soğutma suyu sıcaklığında artış nedenlerinden
atık gazlardaki NOx emisyonu, yıllık işletme süresinin %5’ini geçmemek kaydıyla Diyagram 3, Eğri 2’den elde edilen sınır
değerlerine ulaşabilir.
2.2) Yüksek konsantreli (derişik) nitrik asit üretilen tesislerde ise paragraf (2.1)’deki sınırlar yerine Diyagram 4’den
elde edilen sınır değerleri kullanılır.
2.3) Yukarıda (2.1) ve (2.2)’de belirtilen tesislerin atık gazları Ek-4’e göre renksiz bir biçimde atmosfere verilmelidir.
Bacadan atılan NOx emisyonların kullanımı veya zararsız hale getirilmesi mümkünse atık gazın rengi alkolik absorbsiyon
yoluyla giderilmelidir. Katalitik redüksiyon metodu ile NO x emisyonları organik yanıcı maddelerdeki toplam karbonla
birlikte 200 mg/Nm3 mertebesine düşürülebilir.
Eğer, baca gazındaki NO 2 konsantrasyonu aşağıdaki formül ile belirlenen değeri geçmiyorsa, genel olarak atık gazlar
renksiz kabul edilebilir.

6100.2,05
= mg / m 3
d

Burada d (cm) en büyük baca kesiti iç yarıçapını tanımlamaktadır.
2.4) Tesisler sürekli kaydedicili bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır.
3) Kükürtdioksit, Kükürttrioksit ve Sülfürik Asit Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulacaktır:
Bakır cevherinden bakır metali üretiminin yapıldığı tesislerde sülfürik asit üretimi de yapılması durumunda aşağıdaki
hüküm ve sınır değerlere uyulacaktır.
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3.1) Absorbsiyon veya sıvılaştırılma metodu ile %100 mertebeli kükürt dioksit üreten tesislerde son gaz alkali yıkama
tesisine veya sülfürik asit tesisine gönderilir.
Alkalik yıkama metodunda baca gazındaki SO 2 emisyonu 30 mg/Nm3 değerini, sülfürik asit üretiminde ise paragraf
(2)’de verilen değeri aşmamalıdır.
3.2) Kullanım gazında hacimsel SO 2 oranının %8 ve üzerinde olduğu kükürttrioksit ve sülfürik asit üretilen tesislerde
dönüşüm derecesi en az %99,5, işletmede arızalar meydana gelmesi esnasında ise, dönüşüm derecesi en az %99, kullanım
gazındaki hacimsel SO 2 miktarının %6-%8 arasında olduğu tesislerde ise dönüşüm derecesi %99’da tutulmalıdır. Burada ton
başına sülfürik asit üretiminde SO 3 emisyonu 0,4 kg’ı geçmemelidir.
3.3) Kullanım gazında hacimsel SO 2 oranının %6’dan düşük olduğu kükürttrioksit ve sülfürik asit üretilen tesislerde
veya üretim kapasitesinin 100 ton/saat’in altında olduğu ıslak katalizörlü tesislerde dönüşüm oranı en az %97,5’de
tutulmalıdır. Burada üretilen ton H 2 SO 4 başına SO 3 emisyonu 0,6 kg’ı geçemez.
3.4) Aerosol biçimindeki emisyonlar, aerosol ayırıcılar yardımı ile azaltılmalıdır.
3.5) Bu tesislerdeki SO 2 emisyonu ton başına sülfürik asit üretimi için 5 kg’ı geçmemelidir.
3.6) Kükürt trioksit SO 3 emisyonu; sabit gaz şartlarında 60 mg/Nm3 ve diğer durumlarda 120 mg/Nm3 ü aşamaz.

I) DOKUZUNCU GRUP TESİSLER:
1) Alüminyum Üretim Tesisleri:
1.1) Alüminyum oksit üreten tesislerde kalsinasyon fırını baca gazlarındaki toz biçimindeki emisyon 75 mg/m3
değerini aşmamalıdır.
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1.2) Alüminyum üreten tesislerde gaz biçimindeki inorganik florür bileşikleri (F- olarak verilmiştir.) aşağıdaki sınır
değerleri aşmamalıdır.
İç Astarlı Fırınlar (fırın atık gazlarının toplandığı ve temizlendiği) 1 kg/ton-Al
Açık Fırınlar (hava akımlı) 0,8 kg/ton-Al
Islak temizleme tesisinden geçirildikten sonra bacadan geçirilerek Ek-4’e göre atmosfere atılan atık gazlardaki Folarak verilen hidrojen florür emisyonları 2 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.
1.3) Alüminyum üreten tesislerde üretilen ton alüminyum başına baca gazlarından olan toz emisyonu (günlük
ortalaması) 5 kg’ı geçemez. Emisyon ölçümünde prozitesi 3µm olan memran filtre esas alınmalıdır.
1.4) Fırın atık gazının toplanması durumunda, fırın astarlarının açık olması halinde bile işletme esnasında emiş
ağzında atmosfer altı basınç meydana gelmelidir.
1.5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
1.6) Gaz biçimindeki florür bileşiklerinin fırın çıkışına yerleştirilen kuru toz tutucular ile tutulduğu astarlı fırınlarda
(1.2) ve (1.3) de kütlesel oran olarak belirtilen emisyon sınırlarının altına inilebilir.
1.7) Alüminyum üretim teknolojisi ve toz biçimindeki emisyonun azaltılmasıyla ilgili uygulamalarda yayınlanan
Türk Standartlarına uyulmalıdır.
2) Korund (α Alumina) Üretim Tesisleri:
2.1) Atık gazlardaki toz emisyonu aşağıdaki değeri aşmamalıdır:
Kalsinasyon Fırınları
: 75 mg/Nm3
Fırınlar
: 75 mg/Nm3
2.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
2.3) Tesis teknolojisi ve emisyonların indirilmesiyle ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına ve mevcut en iyi
tekniklere uyulmalıdır.
J) ONUNCU GRUP TESİSLER
1) Karpit Üretim Tesisleri
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1.1) Atık gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
1.2) Atık gazlarda bulunan karbon monoksit gazı değerlendirilmeli veya yakılmalıdır.
1.3) Tesis teknolojisi ve emisyonların azaltılmasıyla ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına ve mevcut en iyi
tekniklere uyulmalıdır.
2) Klor Üretim Tesisleri
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
2.1) Atık gazlardaki Cl 2 emisyonu normal işletme şartlarında 3 mg/Nm3 değerini, kısa süreli a
rızalarda ise 6 mg/Nm3’ü aşmamalıdır. Sıvı klor üretim tesislerinde ise Cl 2 emisyonu 6 mg/Nm3 sınır değerini
aşmamalıdır.
2.2) Klor Amalgam Yönteminin uygulandığı tesislerde havalandırma havasında civa emisyonu üretilen ton klor
başına 3 gram sınır değerini aşmamalıdır.
2.3) Tesis teknolojisi ve klor emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına ve mevcut en iyi
tekniklere uyulmalıdır.
3) Florür Üretim Tesisleri
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
3.1) Hidrojen florür kütlesel debilerinin 150 kg/saat ve üzerinde olduğu tesislerde, florlu hidrojenin atık gazlarla olan
emisyonu, Diyagram 5’den elde edilen sınır değerlerini aşmamalıdır.
3.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
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4) Hidroflorik Asit Üreten Tesisler
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
4.1) Hidrojen florür debisinin 150 kg/saat ve üzerinde olduğu asit üretim, doldurma ve artık hazırlama tesislerinde,
atık gazlardaki florlu hidrojen emisyonu Diyagram 5’ten elde edilen sınır değerleri aşmamalıdır.
4.2) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
5) Kükürt Üretim Tesisleri (Claus Tesisleri)
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
5.1) Claus tesislerinde dönüşüm derecesi en az %98 olacaktır. Claus tesisleri proses gazı kromotografi ile kontrol
edilmelidir.
5.2) Kükürtlü hidrojen ihtiva eden atık gazlar, bir son yanma bölümüne gönderilmelidir. Son yanma bölümünden atık
gaz çıkış sıcaklığı en az 8000C olacaktır. Atık gazlardaki kükürtlü hidrojen emisyonu 10 mg/Nm3 değerini geçmemelidir.
5.3) (5.1) ve (5.2)’nin dışında, doğal gazla çalışan Claus tesislerinde dönüşüm derecesi en az %97 olmalıdır. Son
yanma bölümünden atılan atık gazlardaki kükürtlü hidrojen emisyonu sınırlandırılmalıdır.
5.4) Son yanma uygulanması durumunda kükürtdioksit emisyonu 1 ton/saat ve üzerinde bekleniyorsa, son yanmaya
girmeden önce kükürtlü hidrojen elementel kükürt veya sülfirik asite dönüştürme gibi ilave metodlarla azaltılmalı veya son
yanmadan çıkan atık gazdan kükürt ayrıştırılmalıdır.
K) ONBIRINCI GRUP TESISLER : Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1) Zımparalama ve talaş taşıma çalışmalarında meydana gelen atık gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 75 mg/Nm3
değerini aşmamalıdır.
2) Talaş kurutma tesisleri atık gazlarındaki toz biçimindeki emisyon 150 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Tesislerde
islilik derecesi Bacharach skalasına göre en çok 3 olmalıdır.
3) Diğer tüm ağaç işleme tesisleri atık gazlarında toz biçimindeki emisyon değerler Diyagram 6’dan elde edilen sınır
değerlerini aşmamalıdır.
4) Sunta presleme tesislerinin atık gazlarındaki organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu 20 mg/Nm3 ile
sınırlandırılmalıdır.
5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
6) Tesislerin teknolojisi ve emisyonların sınırlandırılması konusundaki çalışmalarda ilgili Türk Standartlarına yoksa
mevcut en iyi tekniklere uyulmalıdır.
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L) ONİKINCI GRUP TESISLER :
1) Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri :
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1.1) 68 0F (20 ºC)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basınçlı olan ham petrol ve ara ürünlerin depolandığı
tanklar Ek-5.Y’deki esaslara uymalıdır.
1.2) Zehirli, keskin kokulu ve uçucu nitelik taşıyan maddelerin taşındığı veya işlendiği boru hatlarında ve bağlantı
ekipmanlarında(vana, flanş,ventil,pompa vb.) kaçak emisyonların azaltılması için gerekli sızdırmazlık tedbirleri (yüksek
kaliteli contalar kullanılması vb.) alınmalıdır.
1.3) Basınç tahliye ve blöf işlemlerinden açığa çıkan gaz ve buharla tehlike yaratmayacak biçimde fleyr sistemlerinde
yakılmalıdır. Acil durumlar dışında fleyr sisteminde yakılan gaz miktarının azaltılması için geri kazanım sistemleri
01/01/2018’e kadar tesis edilmelidir .
1.4) Proses tesislerinden, katalizörlerin rejenerasyonu, bakım ve temizleme işlemlerinden meydana gelen emisyonlar
yakılma yoluyla ortadan kaldırılmalı veya aynı etkinlikteki yıkama veya yoğuşturma yoluyla ayrıştırılmalıdır.
1.5) Tesisin işletmeye alınması, durdurulması ve benzeri gibi durumlarda çıkan gazların azaltılması ve
değerlendirilmesi için gerekli tedbirler 01/01/2018 yılına alınmalıdır.
1.6) H 2 S ihtiva eden gazlar Ek-4’e göre bacadan atılmadan önce kükürtlü hidrojen emisyonları kimyasal dönüşüm
uygulanarak veya yakılarak bertaraf edilmeli ve konsantrasyonları 10 mg/m3 sınırını sağlamalıdır. Hacimsel yüzde olarak
%0,4 ve üzerinde kükürtlü hidrojen ihtiva eden gazlar, kükürtlü hidrojen debisi 2 ton/gün üzerinde ise, Claus tesisi ilaveli
amin yıkama ve benzeri metodlarla değerlendirilmelidir.
1.7) Ham, ara ve diğer işlenmiş ürünlerin dolum ve boşaltım işlemlerinde açığa çıkan emisonların azaltılması için
01.01.2018 yılına kadar gerekli tedbirler alınmalıdır.
1.8) Proses suyu, önce gazı alındıktan sonra açık bir sisteme gönderilmelidir. Gazlar yıkama ve yakma yoluyla
ortadan kaldırılabilir. Yakma durumunda yanma gazları Ek-4’e göre atmosfere atılmalıdır.
1.9) (1.8)’e göre muamele gören kirli atık proses suları, kapalı su tasfiye sistemlerinde temizlenmelidir.
1.10) Numune alma işlemlerinde açığa çıkan emisonların azaltılması için 01/01/2018 yılına kadar gerekli tedbirler
alınmalıdır
1.11) Arıtma tesisinde biriken tortuların yanma odasında yakılmasında oluşan ve 9000C sıcaklıkta meydana gelen
gazlar, son yakma bölümünden geçirilerek yakılmalıdır.
1.12) Petrokimyasal işleme proseslerinin bulunmadığı rafinerilerden çıkan organik gaz ve buhar emisyonları işlenen
ham petrolün % 0,04’ünü geçemez.
1.13) Baca dışı kaynaklı uçucu organik emisyonların kütlesel debisinin hesaplanmasında Ek-12.a’da yer alan esaslara
uyulmalıdır.
1.14) Bu tesisler için Ek-1, Ek 2 ve Ek 5.Y’de yer alan hüküm ve sınır değerlere de uyulmalıdır.
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1.15) Sistem teknolojisi ve gaz biçimindeki emisyonların önlenmesiyle ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına ve
uluslararası standartlara uyulmalıdır.
2) Katalitik Kraking Tesisleri :
2.1) Katalitik Kraking için akışkan yataklı prosedür kullanılan tesislerde meydana gelen atık gazdaki emisyonlar
kataliz rejenere edildiğinde, aşağıdaki konsantrasyonlarını aşmamalıdır.
Partikül madde, 75 mg/Nm3,
NO ve NO 2 (NO 2 cinsinden) 800 mg/Nm3,
SO 2 ve SO 3 (SO 2 cinsinden) 1700 mg/Nm3,
2.2) Proses teknik tedbirlerini uygulama yoluyla azotoksitleri ve kükürtoksitleri emisyonlarını azaltmak için gerekli
tüm tedbirler alınmalıdır.
2.3)Hava kalitesi sınır değerlerinin aşılması durumunda tesisten kaynaklanan azot oksit ve kükürt dioksit
emisyonlarının kütlesel debi değerleri 6 ncı maddede yer alan hükümler çerçevesinde azaltılır.
2.4) Bu tesisler için Ek-1 ve Ek 2’de yer alan hüküm ve sınır değerlere de uyulmalıdır.

M) ONÜÇÜNCÜ GRUP TESISLER: Taş Kömürü Gazlaştırma Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1) Koklaştırma kamaralarının alttan ateşlenmesinde kükürtsüz veya kükürtten arındırılmış gaz kullanılmalıdır. Bu
ateşleme gazlarında kütlesel H 2 S konsantrasyonu 0,5 g/Nm3, diğer kükürtlü bileşiklerin konsantrasyonu ise 0,3 g/Nm3
değerini aşmamalıdır. Bu değerler saatlik ortalama değerler olarak ölçülmelidir.
2) Kok ocaklarının doldurulmasında çıkan gazlarda kısa sürelerde islilik derecesi Bacharach skalasına göre 3’ü
aşmamalıdır.
3) Taş kömürü gazlaştırma tesisleri baca gazı toz emisyonu 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
4) Yanmamış gazların kamaralardan sızmaları önlenmelidir.
5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
6) Koklaştırma kamaralarında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden korunması sağlanmalıdır.
7) Tesis teknolojileri ve emisyonların önlenmesiyle ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına uyulmalıdır.
N) ONDÖRDÜNCÜ GRUP TESİSLER: Bitümlü Yol Yapim Maddelerinin Üretildiği ve İşlendiği Tesisler, Asfalt
Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1) Atık gazlardaki toz emisyonu, yanma gazlarında %4 CO 2 esas alındığında 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
Asfalt betonun hazırlanması ve benzeri işlemlerde toz emisyonu 50 mg/Nm3 sınır değeri aşmamalıdır.
2) Atık gazlar en az 12 m yüksekliğindeki bir bacadan Ek-4’e göre atmosfere atılmalıdır.
“3) Karıştırıcı, depolar ve buhar şebekelerinden kaynaklanan buhar kaçakları önlenmelidir. Baca gazında bulunan
organik bileşikler Ek-1’de verilen organik buhar ve gaz emisyonları sınır değerlerini geçmemelidir.”
4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
5) Tesis teknolojileri ve emisyonların azaltılmasıyla ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına uyulmalıdır.
“6) Karıştırıcı ve depolarda, Türk Standartlarına uygun olarak izolasyon sağlanmalıdır.”
O) ONBESİNCİ GRUP TESİSLER: Grafit ve Benzeri Ürünlerin Üretildiği Tesisler:
Elektrodlar ve diğer aparatlar için yakma metodu ile grafit ve benzerlerini üreten bu tesislerde aşağıda verilen
esaslara uyulmalıdır:
1) Yanma gazlarında %7 CO 2 esas alındığında atık gazlardaki toz biçimindeki emisyon 150 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır.
2) Fırın atık gazlarında yanıcı organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu %8 CO 2 esas alındığında 250 mg/Nm3
değerini aşmamalıdır. Atık gazlardaki 700C’de ölçülen katran kökenli emisyonlar 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
3) Zift, katran veya diğer gazlaşabilen bağlayıcı ve akışkanlaştırıcı maddelerin yüksek sıcaklıkta işlendiği
karıştırıcıların atık gazları bir son yakıcı bölüme gönderilmelidir. Atık gazlarda, yanıcı organik maddelerdeki toplam karbon
emisyonları 100 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.
4) Baca gazları islilik derecesi Bacharach skalasına göre 2 olmalıdır.
5) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
P) ONALTINCI GRUP TESİSLER: Cam Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1) Cam üretim tesislerinde emisyon değerleri; fosil yakıtlarla ısıtılan cam ergitme fırınlarında, atık gazdaki hacimsel
oksijen miktarı %8, pota fırınları ile günlük tank fırınlarında hacimsel oksijen miktarı % 13 esas alınacaktır.
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2) Atık gazlardaki toz biçimindeki emisyonlar 7/10/2004 tarihinden önce faaliyete geçen tesislerde 150 mg/Nm3
değerini aşmamalıdır. Ancak 7/10/2004 tarihinden sonra kurulan tesislerde ve revizyonunu tamamlamış olan fırınlarda 75
mg/Nm3 sınır değeri uygulanacaktır.
3) Cam ergitme fırınlarının atık gazlarındaki florür (F-) olarak tanımlanan anorganik florür bileşikleri emisyonları
kütlesel debi değeri 0,15 kg/saat veya üzerinde ise, bu bileşiklerin gaz içindeki florür konsantrasyonu (F-) 15 mg/Nm3 sınır
değerini aşmamalıdır.
4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
5) NO ve NO 2 (NO 2 olarak ) emisyonları için; aşağıda verilen tablodaki sınır değerlere uyulması gerekmektedir.
Tablo 5.6 Cam fırınları NO ve NO 2 (NO 2 olarak ) emisyon sınır değerleri
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Emisyon kaynakları
mg/Nm3
mg/Nm3
Pota fırınları
1.200
1.200
Reküperatif fırınlar
1.200
1.400
Rejeneratif arkadan ateşlemeli fırınlar
1.800
2.200
Rejeneratif yandan ateşlemeli fırınlar
3.000
3.500
Günlük Tank
1.600
1.600
Cam ev eşyası üretiminde nitratlı bileşiklerin kullanımının belgelenmesi kaydı ile atık gaz içindeki NO ve NO 2 (NO 2 olarak)
emisyonları 5500 mg/Nm3 sınır değerini aşmamalıdır.
6) 7/10/2004 tarihinden önce kurulan ve revizyonunu tamamlamış tesislerde; mevcut en iyi teknikler göz önüne
alınarak atık gazdaki NO ve NO 2 emisyonlarının azaltılması çalışmaları yapılmalıdır.Bu konuda yapılan çalışmalar hakkında
her yıl sonu itibarıyla emisyon izni vermeye yetkili mercie bilgi verilmesi gerekmektedir..
7) Atık gazdaki SO 2 ve SO 3 emisyonları (SO 2 cinsinden) alevle ısıtılan;
Cam ergitme tesislerindeki % 8 hacimsel oksijen miktarı değerine göre; rejeneratif ve reküperatif fırınlarda 1800
mg/Nm3,
Pota fırınları ve günlük tanklarında % 13 hacimsel oksijen değerine göre; 1100 mg/Nm3,
sınır değerini aşmamalıdır.
R) ONYEDİNCİ GRUP TESİSLER: Kimyasal Gübre Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:
1) Azot oksitleri emisyonlarında 8 inci grup tesisleri (2) fıkrasındaki esaslara uyulacaktır.
2) Kükürtdioksit, kükürt trioksit emisyonlarında 8 inci grup tesisleri (3) fıkrasındaki esaslara uyulmalıdır.
3) Amonyak ihtiva eden gazlar yıkanır. Yıkama çözeltisi prosese geri döndürülür veya atık su kanalına verilir. Atık su
kanalına verildiği alıcı hava ortamdaki amonyak konsantrasyonu 30 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Atık gazlardaki NH 3
emisyonu da; 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
4) Atık gazlardaki F- üzerinden verilen gaz biçimindeki flor bileşikleri konsantrasyonu 10 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır. Bu konuda Ek-1’in (h ) bendi uygulanmaz.
5) Atık gazlardaki toz emisyonları 100 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
6) Gübre komplekslerindeki yakma ve gazlaştırma tesislerinde Ek-5’in ilgili gruplarındaki hüküm ve sınırlar
geçerlidir.
7) Yukarıda belirtilen hususlar dışında Ek-1’in ilgili esasları geçerlidir.
S) ONSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER Amonyak Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır
“1) Bu tesislerde oluşacak amonyak emisyonları Ek-1, Tablo 1.2.1 (İnorganik Buhar ve Gaz Emisyonları) de yer alan
IV. sınıf emisyonlardır.”
2) IV üncü sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu (5 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için) 200 mg/Nm3
değerini aşamaz.
Yukarıda yer alan sınır değerler 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
3)Yukarıda belirtilen hususlar dışında Ek-1’in ilgili esasları geçerlidir.
U) YİRMİNCİ GRUP TESİSLER: Bitki Koruma Aktif Maddeleri veya Pestisitlerin Üretildiği, Öğütüldüğü ve
Paketlendiği Tesisler:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır.
1) Azinfosetil, karbofuran, dinitro-o-kresol, paration-metil gibi yavaş çözünen ve kolayca biriken veya yüksek
toksitesi olan aktif maddeler ile bitki koruyucu aktif maddelerin veya pestisidlerin üretildiği tesislerin atık gazlarındaki toz
emisyonları 25 g/saat ve üzerinde ise partikül madde konsantrasyonu 5 mg/Nm3 ü aşmamalıdır.
2) Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.
V) YİRMİBİRİNCİ GRUP TESİSLER: Metal Yüzeylerin Boyandığı Tesisler:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır.
1) Otomotiv üretim ve motorlu araç üretim tesisleri
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1.1) Az çözücü içeren veya hiç çözücü içermeyen boyaların seçilmesi, etkin kaplama yöntemlerinin kullanılması,
özellikle sprey alanlarında atık gaz temizleme yöntemleri gibi uygulamalarla tesislerden kaynaklanan organik emisyonların
kütlesel debilerini azaltmak için uygun tedbirler alınmalıdır. Tesisler bu konudaki çalışmaları 01/01/2009 tarihine kadar
gerçekleştirmelidir.
1.2) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre veya bu yönetmeliğin yayım
tarihinden sonra yetkili mercie yapılan emisyon izni alma, tesiste değişiklik veya belge yenileme talebi vb başvurularda
yukarıda belirtilen emisyon azaltım tedbirlerini almış olan ve Tablo 5.9’da yer alan sınır değerleri sağladığını kütlesel bilanço
metoduna göre hazırlanmış rapor ile belgeleyen tesislerin dosyaları Tablo 5.9‘da yer alan sınır değerlere göre
değerlendirilecektir.
1.3) 01/01/2009 tarihine kadar yapılan emisyon izni alma, tesiste değişiklik veya belge yenileme talebi vb
başvurusunda bulunan işletmelerde yukarıda belirtilen emisyon azaltım tedbirleri alınmamış ve Tablo 5.9’da yer alan sınır
değerleri sağlayamayan tesislerde boyama ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan atık gazdaki organik buhar ve gaz
emisyonları Ek-1’in (h) bendinde verilen sınır değerleri sağlanmalıdır. Bu durum geçerli emisyon ölçüm raporu ile
belgelenmelidir. Bu kapsamda emisyon izni alan tesisler teyit ölçümlerine kadar Tablo 5.9’da yer alan sınır değerleri
sağlamalıdır.
1.4) 01/01/2008 tarihinden itibaren araç boyama endüstrisinde kütlesel bilanço metoduna göre Tablo 5.9’da yer alan
sınır değerlere uyulması gerekmektedir.
Tablo 5.9 Araç Boyama Endüstrisi için uyulması gereken sınır değerler kütlesel bilanço metoduna göre aşağıda yer
almaktadır.
İşlem (Yıllık Solvent
Üretim Sınırı
Tüketim Seviyesi Göre)
(Yıllık Üretim Miktarı)
Yeni Tesislerde
Mevcut Tesislerde
(ton/yıl)
Yeni Otomobil Boyama
( >15)

Yeni Kamyon Kabini
Boyama ( >15)
Yeni Van ve Kamyon
Boyama ( >15 )
Yeni Otobüs Boyama

>5000 adet

45 g/m2 veya
1,3/kg kasa + 33 g/m2

60 g/m2 veya
1,9/kg kasa + 41 gr/m2

≤ 5000 tek gövde veya >
3500 (şasi)
≤ 5000
> 5000
≤ 2500
> 2500
≤ 2000
> 2000

90 g/m2 veya
1,5 /kg kasa + 70 g/m2
65 g/m2
55 g/m2
90 g/m2
70 g/m2
210 g/m2
150 g/m2

90 g/m2 veya
1,5/kg kasa + 70 g/m2
85 g/m2
75 g/m2
120 g/m2
90 g/m2
290 g/m2
225 g/m2

1.5) Atık gazlardaki toz emisyonları 20 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
1.6) Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.
1.7) Kütlesel bilanço metoduna göre hazırlanacak raporda, Tablo 5.9’da istenen bilgilere ilave olarak tesiste bulunan
bacalardan kaynaklanacak emisyonların kütlesel debileri Ek-3 kapsamında değerlendirilmelidir.
1.8) Her yıl sonu itibariyle (31 Aralık) kütlesel bilanço metodu ile hazırlanacak rapor Yetkili mercie yılbaşını takip
eden 6 ay içinde sunulacaktır. Bu kayıtlar ve hesap metodu bilgisayar ortamında 5 yıl süreyle muhafaza edilmeli ve yetkili
otoritenin denetimine açık olmalıdır.
1.9) Kütlesel bilanço metoduna göre hazırlanacak raporlar Bakanlığın yetkili kabul ettiği kurum ve kuruluşlarca
hazırlanacak ve onaylanacaktır.
“1.10) Tablo 5.9’da yer almayan traktör, motosiklet ve zıhlı taşıyıcı ve benzeri araçları üreten tesislerdeki boyama ve
kurutma ve diğer ünitelerinden kaynaklanan atık gazdaki organik buhar ve gaz emisyonları Tablo 5.9’da yer alan sınır
değerlere tabi olmayıp Ek-1 Tablo 1.2.2’de yer alan sınır değerlere tabidir.”
“1.11) Toplam yıllık araç üretim sınırı Tablo 5.9’da yer alan miktarlardan daha az olan tesislerdeki boyama ve kurutma
ünitelerinden kaynaklanan atık gazdaki organik buhar ve gaz emisyonları Tablo 5.9’da yer alan sınır değerlere tabi olmayıp
Ek-1 Tablo 1.2.2’de yer alan sınır değerlere tabidir.”
2) Beyaz Eşyaların, Metal Yüzeylerin ve Ahşap Malzemelerin Boyandığı Tesisler:
“2.1) Tesisteki boyama, kurutma, diğer proses işlemlerinin gerçekleştiği ünitelerden kaynaklanan organik gaz ve buhar
emisyonları, Ek-1 Tablo 1.2.2’de yer alan sınır değerlere uygun olmalıdır.”
2.2) Atık gazlardaki toz emisyonu 20 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır
2.3) Bunların dışında, Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.
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Y) YIRMIIKINCI GRUP TESISLER:
1) Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır.
1.1. 68 0F (20 ºC)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basınçlı ürünlerin depolanmasında, nefesliklerden
kaynaklanacak kaçak emisyonların azaltılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sabit tavanlı tanklar kısa vadede güneşin
radyasyon enerjisinin %70’ini yansıtacak, uzun vadede de en az %50’sini yansıtacak boyalarla kaplanmalıdır. İçten ve dıştan
yüzer tavanlı tankların kenarları etkili contalarla teçhiz edilerek sızdırmazlıklar sağlanmalıdır.
1.2 01/01/2018 tarihinden itibaren 68 0F (20 ºC)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basınçlı ürünlerin
depolanmasında buhar geri kazanım ekimpanına bağlı sabit tavanlı tank veya içten/dıştan yüzerli tavanlı tanklar
kullanılmalıdır.
1.3. Tesis teknolojileri ve emisyonların önlenmesiyle ilgili çalışmalarda Türk Standartlarına uyulmalıdır.
Tank üzerinde bulunan numune alma noktalarının ve seviye ölçüm cihazlarının kapaklarının kapalı tutulması sağlanmalı ve
otomatik numune alma sistemine 01/01/2018’e kadar geçilmelidir.
1.4.Tankerlere dolum kollarından kaçak olarak ortama yayılan emisyonları toplayan buhar geri kazanım sistemi
01.01.2018’e kadar kurulmalıdır.
1.5.
Depolama tank nefesliklerinden, bağlantı ekipmanlarından ve tankerlere dolum işlemlerinden
kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonu kütlesel debi hesaplamalarında Ek-12.a’daki esaslara uyulmalıdır.
1.6. Ham petrol/petrol ve akaryakıtların depolandığı tesislerin içerisinde depolama bölgelerinde petrol ürünlerinin
depolandığı tankların etrafında, tank adalarının arasında, kara dolum bölgelerinde hava kalitesi ölçümleri yapılmalıdır.
İşletme sahası içi hava kalitesi ölçümlerinin Ek-2 Tablo 2.1’de verilen değerler ile karşılaştırma yapılmaksızın Ek-2’de yer
alan metodlara göre yapılmalı ve ölçülen konsantrasyonlar Ek-2 Tablo 2.3 kapsamında değerlendirilmelidir.
1.7.
Tesiste bulunan tüm depolama tankları nefesliklerinden, bağlantı ekipmanlarından (vana, flanş vb.) ve
tankerlere dolum işlemlerinden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik bileşik emisyonlarının toplam kütlesel debisinin
EK-2 Tablo 2.1’de yer alan kütlesel debi değerlerinin aşılması halinde Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alanında
yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçları Tablo 5.10’da yer alan sınır değerlere göre değerlendirilir. Analiz sonuçlarının Tablo
5.10’da değerlendirilmek üzere depolanan maddeler esas alınarak sınıf analizlerinin yapılması , Petrolhidrokarbonlarından
özellikle 1-3Bütadien, Metilterbütileter, n-hekzan, BTEX, 2-3Dimetilpentan, siklohekzan, n-heptan, n-octane, 2-3
dimetilheptan, i-propilbenzen parametrelerinin analiz sonuçlarının verilmesi gerekmektedir.
Tablo 5.10 Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri etki alanında uyulması gereken hava kalitesi sınır
Değerleri
Birim
UVS*
KVS**
1.
Ek-1 III. Sınıf
(µg/m3)
90
120
2.
Ek-1 II. Sınıf
(µg/m3)
50
75
3.
Ek-1 I. Sınıf
(µg/m3)
20
30
-Tabloda verilen konsantrasyon sınırları aşılmaması kaydıyla; I inci ve II nci sınıflara giren organik bileşiklerinin bir arada
bulunması durumunda toplam emisyon konsantrasyonu KVS için 75 ,UVS için 50 µg/m3, I nci ve III üncü veya II nci ve III
üncü sınıflara giren organik bileşiklerinin bir arada bulunması durumunda ve I nci, II nci ve III üncü sınıflara giren organik
bileşiklerinin bir arada bulunması durumunda toplam emisyon konsantrasyonu KVS için 140 µg/m3 UVS için 90
µg/m3sınırını aşamaz. I nci, II nci ve III üncü sınıflara giren organik bileşiklerinin bir arada bulunması durumunda toplam
emisyon konsantrasyonu KVS için 140 µg/m3 değeri için Ek-2 Tablo 2.2’deki kademeli azaltım değerleri uygulanır.
(*) İşletmelerin veya tesislerin etki alanında hava kalitesi ölçümlerinin pasif örnekleme metodu ile yapılması durumunda bu
sınır değerler uygulanır.
- İki ay süre ile yapılan hava kalitesi ölçümlerinin ortalaması, Tablo 5.10’da belirtilen Uzun Vade Sınır Değerin % 60’ının
üzerinde olması durumunda ölçüm süresi yetkili merci tarafından uzatılır ve örnekleme noktası sayısı artırılabilir.
-İki ay süre ile yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarının, Tablo 5.10’da belirtilen Uzun Vade Sınır Değerin (UVS) % 80’nin
üzerinde olması durumunda yetkili merci hava kalitesi ölçüm cihazları ile ölçüm yapılmasını isteyebilir. Ölçüm değerleri 1
saatlik ve günlük ortalamalar halinde verilir ve Tablo 5.10’da belirtilen Kısa Vade Sınır Değer (KVS) ile karşılaştırılır.
(**) İşletmelerin veya tesislerin etki alanında hava kalitesi ölçümlerinin hava kalitesi ölçüm cihazları ile yapılması
durumunda bu sınır değerler uygulanır.
2.
Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.
2) LPG, Doğalgaz/LNG gibi Yanıcı,Parlayıcı,Patlayıcı Gazların Dolum ve Depolama Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır.
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2.1. Tüplerin boyama işlemleri sırasında meydana gelen atık gazdaki toz emisyonu 20 mg/Nm3 değerini
aşmamalıdır.
2.2. Bağlantı ekipmanlarından ve tankerlere dolum işlemlerinden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonu
kütlesel debi hesaplamalarında Ek-12.b’deki esaslara uyulmalıdır.
2.3. Tesiste bulunan bağlantı ekipmanlarından (vana, flanş, emniyet ventili vb.) ve tankerlere dolum işlemlerinden
kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonların toplam kütlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması
halinde tesis etrafında Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri hesaplanmalıdır.
Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme alanı içinde Ek-2’de yer alan esaslara göre tesis etrafında
hava kalitesi ölçümlerinin yapılarak hava kalitesi ölçüm sonuçları Ek- 2 Tablo 2.2 kapsamında değerlendirilmelidir.
2.4. Emisyon izin dosyasına Ek-10 ve Ek-11’de yer alan belgeler dışında depolama tankları güvenlik sertifikaları ve
TSE tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi eklenmelidir.
2.5. Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.

3) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler gibi
çözücü maddeler) Depolandığı Tesisler:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır.
3.1. Depolama tank nefesliklerinden, bağlantı ekipmanlarından ve tankerlere dolum işlemlerinden kaynaklanan baca
dışı kaynaklı organik emisyonu kütlesel debi hesaplamalarında Ek-12.c’deki esaslara uyulmalıdır.
3.2. Tesiste bulunan tank nefesliklerinden, bağlantı ekipmanlarından (vana, flanş, emniyet ventili vb.) ve tankerlere
dolum işlemlerinden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonların toplam kütlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1’de
verilen değerleri aşması halinde tesis etrafında Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı
Değeri hesaplanmalıdır. Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme alanı içinde Ek-2’de yer alan
esaslara göre tesis etrafında hava kalitesi ölçümlerinin yapılarak hava kalitesi ölçüm sonuçları Tablo 5.10 kapsamında
değerlendirilmelidir. Analiz sonuçlarının Tablo 5.10’da değerlendirilmek üzere depolanan maddeler esas alınarak sınıf
analizlerinin yapılarak ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
3.3. Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.
Z) YİRMİÜÇÜNCÜ GRUP TESISLER: Maya Üretim Tesisleri:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır
Toplam karbon olarak organik madde emisyonu Ek-1’in (h) bendindeki değerleri geçmemelidir.
AA) YİRMİDÖRDÜNCÜ GRUP TESISLER: Bitkisel Ham Maddeden Katı ve Sıvı Yağ Üretim Tesisleri
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır:.
1) Atık gazlar; örneğin tohum silosu, tohum hazırlama, tostlama, kurutma, soğutma, kaba tahıl silosu, paketleme,
kaba tahıl yükleme gibi ortaya çıktığı yerde toplanmalı ve bir atık gaz temizleme tertibatına aktarılmalı ya da emisyonu
azaltmaya yönelik eşdeğer tedbirler alınmalıdır.
2) Kükürt oksit emisyonu;
Kokuyu azaltıcı biyolojik filtre kullanılıyorsa, aşağıda belirtilen kükürt oksit emisyonu hakkındaki sınır değerler
geçerli değildir Ancak; biyolojik filtre kullanılmıyorsa aşağıdaki belirtilen kükürt oksit emisyonu hakkındaki sınır değerler
geçerlidir.
Kükürt oksidi (kükürt dioksit ve kükürt trioksit), kükürt dioksit olarak gösterilir.
Kütlesel debisi
1,8 g/saat veya
Konsantrasyonu
0,35 mg/Nm3
değerlerini geçmemelidir.
3) Toplam toz;
Tohum kondisyonlama (havalandırma), tohum hazırlama, tostlama ve soğutma tesisi kurutucu bölümü, kaba tahıl
kurutma ve soğutma, paletleme gibi işlemler sırasında nemli toz emisyonu ortaya çıkması durumunda Ek-1’de yer alan
Diyagram 1 geçerlidir.
BB) YIRMIBEŞINCI GRUP TESİSLER Şeker Fabrikaları:
1) Şeker Pancarı Küspesi Kurutma Tesisi:
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulmalıdır.
Şeker pancarı küspesi kurutma tesisi dolaylı kurutma (buharla kurutma) tekniğine göre kurulmalı ya da emisyonu
azaltmaya yönelik eş değer tedbirler alınmalıdır. Tesisin kurutma ya da enerji santrali gibi birimlerde değişiklik olması
halinde orantılılık ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle dolaylı kurutma talep edilip edilmeyeceği gözden
geçirilmelidir.
1.1) Organik Maddeler:
Atık gaz içindeki toplam karbon olarak organik madde emisyonları 0,65 kg/saatlik kütle debisini geçmemelidir.
Organik madde emisyonları için Ek-1’deki sınır değerler geçerli değildir.
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1.2) Doğrudan kurutma yöntemli tesisler için atık gazlardaki emisyonlar için hacimsel O 2 miktarı % 12 alınarak
aşağıdaki kurallar esas alınır.
Koku emisyonu azaltmak amacıyla tambur giriş sıcaklığı 750°C’yi,
Atık gaz halindeki toz haldeki emisyonlar 60 mg/Nm3,
değerini aşamaz.
1.3) Kükürt dioksit ve azot oksit emisyonları için Ek-5.A’daki sınır değerler geçerlidir.
1.4) Bunların dışında, şeker fabrikalarında Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalıdır.
CC) YİRMİALTINCI GRUP TESİSLER Diğer Tesisler:
Ek 8’de emisyon iznine tabi tesisler arasında bulunmasına karşın yukarıdaki gruplarda yer almayan tesisler aşağıdaki
hüküm ve sınır değerlere tabidir.
1) Atık gazlarda bulunan toz şeklindeki emisyon, özel toz emisyonu değilse Ek-1, Diyagram 1’de yer alan sınır
değerini aşmamalıdır. Tesisten kaynaklanan özel toz emisyonları Ek-1’de yer alan özel toz sınır değerleri aşmamalıdır.
2) Atık gazlarda bulunan organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları Ek-1’de yer alan sınır değerleri
aşmamalıdır.
3) Baca gazı hızı ve yüksekliği Ek-4’e uygun olmalıdır.
4) Bunların dışında, Ek-1’deki ilgili esaslara uyulacaktır.

“DD) YİRMİYEDİNCİ GRUP TESİSLER: Selülozik elyaf (doğal elyaf) üretimi yapan tesisler.
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulur:
1) Karbon disülfür emisyonu değeri 500 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Bu konuda Ek-1 Tablo 1.2.2’deki sınır değer
uygulanmaz.
2) (1) numaralı bentte belirtilen hususlar dışında Ek-1’deki diğer ilgili esaslar selülozik elyaf (doğal elyaf) üretimi yapan
tesisler için de geçerlidir.”
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Ek-6
GENEL KURALLAR, BİRİMLER, SEMBOLLER, ÇEVİRMELER
1) Hava Kalitesi
Kütle Konsantrasyonu: Havanın birim hacminde hava kirleticinin kütlesidir. Birim g/m3, mg/m3 veya µg/m3 dir.
Çöken tozlar için konsantrasyon: Birim zamanda örtülen birim yüzeyde tozun kütlesidir. g/m2 gün, mg/m2 gün ve µg/m2 gün
birimleriyle verilir.
Hacim Konsantrasyonu: Havanın milyon hacmindeki hava kirleticinin hacmidir. Birim olarak ppm ile verilir.
µm: Mikrometre
1 µm = 0,001 mm
ng : Nanogram
1 ng = 0,001 µg
µg : Mikrogram
1 µg = 0,001 mg
1 ppm (parts per million)x M 103
RT/P

= µg/m3

mg : Miligram

1 mg = 0,001 g

M
R
T
P
V

:
:
:
:
:

Hava kirleticinin mol kütlesi hava kirleticinin mol kütlesi
Gaz sabiti: 0,08207 (lt.atm/mol 0K)
Mutlak sıcaklık (0K)
Atmosfer basıncı (atm)
Hacim (lt)
1 lt = 1 dm3
1 dm3 = 0,001 m3

C (mg/Nm 3 ) = C ( ppmV ) *

M
22,4

C (mg/N m3) : Normal şartlarda (00C ve 1 atm) kütle konsantrasyonu
C (ppmV) : Hacimsel konsantrasyon (milyonda bir birim)
M: Bir molekül gazın ağırlığı
2) Emisyonlar
Kütle Konsantrasyonu: Atık gazın birim hacmi başına yayılan hava kirleticinin kütlesidir. g/Nm3, mg/Nm3 birimleriyle
verilir.
a) Normal şartlardaki (00C ve 1 atm. de) atık gazda su buharından ileri gelen nem çıkartılarak, (kuru bazda)
b) Normal şartlardaki (00C ve 1 atm. de) atık gazda su buharı ile birlikte (ıslak bazda) hesaplanır.
Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınır değerleri kuru baz ve normal şartlar esas alınarak belirlenmiştir.
Kütlesel debi: Birim zamanda yayılan hava kirleticinin kütlesidir. kg/saat, g/saat, mg/saat birimleriyle verilir.
Ürün başına kütle: Elde edilen veya işlenilen ürün kütlesi başına yayılan hava kirleticinin kütlesidir. kg/ton, g/ton birimleriyle
verilir.
Baca Gazı: Bir baca üzerinden verilen katı, sıvı ve gaz halindeki emisyonları taşıyan atık gazlardır.
1 atm. = 1013 mbar, 1mbar = 0,001 bar = 100 Paskal
KJ/h :
Bir saatte kilo joule
MJ/h :
Bir saatte Mega joule 1 MJ = 1000 kJ
GJ/h :
Bir saatte Giga joule 1 GJ = 1000 MJ
TJ/h :
Bir saatte Tega joule 1 TJ = 1000 GJ
t:
ton
h:
saat
s:
saniye
m3/h : Bir saatte metreküp (Hacimsel Debi)
Isıl Güç (Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt miktarının yakıt alt ısıl
değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir. kW, MW birimleri ile verilir.
Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt: kg/saat
Alt Isıl Değer: kcal/kg
4,18 kJ : 1kcal
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1 saat (h): 3600 s
1000 KW: 1 MW
Kükürt Emisyon Derecesi: Bir yakma tesisinin kükürt emisyon derecesi,

Yayılan Toplam Kükürt Miktarı

x 100

Yakıtla Verilen Toplam Kükürt Miktarları

şeklinde tanımlanır.
1.3 Fazla Havada Karbondioksit ve Oksijen Dönüşümleri
Karbondioksit dönüşümü aşağıdaki formülle hesaplanır:
CO 2 %(ref)
x mg/Nm3 (ölçülen)
mg/Nm3 (ref.) =
CO 2 %(ölçülen)
mg/Nm3 (ref) : Düzeltilmiş kütle konsantrasyonu
CO 2 % (ref): Referans alınan karbon dioksit yüzdesi
CO 2 %(ölçülen): Baca gazında ölçülen karbon dioksit yüzdesi.
mg/Nm3 (ölçülen): Baca gazında ölçülen kütle konsantrasyonu
Oksijen dönüşümü aşağıdaki formülle hesaplanır:
mg/Nm3 (ref.) =
21-O 2 %(ref)
x mg/Nm3 (ölçülen)
21-O 2 %(ölçülen)
mg/Nm3 (ref) : Düzeltilmiş kütle konsantrasyonu
O 2 % (ref): Referans alınan oksijen yüzdesi
O 2 %(ölçülen): Baca gazında ölçülen oksijen yüzdesi.
mg/Nm3 (ölçülen): Baca gazında ölçülen kütle konsantrasyonu
Fazla hava hacminde karbon dioksit yüzdesi verilmişse, aşağıdaki formülle, hacimdeki yüzde oksijen dönüşümü hesaplanır:
O 2 % = 21 x CO 2 % (ölçülen)
CO 2 % ( max)
Fazla havasız yanma olduğu zaman farklı yakıtlar için, aşağıdaki verilen maksimum (max) karbondioksit değeri kullanılır:
Evsel Atık : 20 %
Kömür
: 19 %
Fuel-oil
: 18%
Dizel-oil
: 16%
Doğalgaz
: 12%
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Ek-9
EK DÜZENLEMELER
1) Aşağıdaki durumlarda, emisyonların çevreye olan zararlı etkilerinin önlenebilmesi için;
- Bir inceleme alanında hava kalitesi değerleri, sınır değerleri aşmışsa,
- Kanser yapıcı emisyonlar Ek-1’in (i) bendine göre sınırlandırılamıyorsa,
- Çevreye olan zararlı etkiler ek düzenlemeler getirilmeden önlenemiyorsa,
ek düzenlemeler getirilir.
2) Aşağıdaki durumlar için de hava kirliliğine karşı;
a) Ek-1’in (b), (g) ve (h) bentlerinde verilen emisyon sınır değerlerinin iki katına ulaşılmışsa,
b) Ek-5’de verilen sınır değerlerin 1,5 katına ulaşılmışsa veya atık gaz hacimsel debisi 100.000 m3/h’e kadar olan tesislerde
sınır değerlerin iki katına ulaşılması durumunda,
c) Ek-1 veya Ek-5’de verilen islilik dereceleri aşılmış ise,
d) Tesislerin gerçek baca yükseklikleri Ek-4’de öngörülen değerlerin %65’ inin altında ise,
Madde 15’e göre getirilecek ek düzenlemelerle emisyonların azaltılması, Ek-4’e göre atık gazların bacalardan yayılması
şartlarının iyileştirilmesi tedbirlerinden daha öncelikle uygulanması için,
ek düzenlemeler getirilir.

338

375

Ek-11
Emisyon Ölçüm Raporu Formatı
1) İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4
kapsamında yeri,
2) İşletmenin, işletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisin faaliyetinin açık bir şekilde anlatımı,
a) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisin genel yerleşim içindeki fotoğrafları ve/veya uydu fotoğrafları,
b) Her bir tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları
(plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek),
3) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisten kaynaklanan emisyonların bu Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve
Ek-5’e göre değerlendirilmesi,
4) İşletmede bulunan ve ölçüm yapılan her bir tesisten kaynaklanan emisyon parametreleri, kirletici emisyonların
nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,
5) İşletmede üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit,
taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.),
6) Kullanılan yakıtların yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri, (alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem
yüzdeleri ve ilgili diğer bilgiler),
7) İşletmede bulunan üretim proseslerinin toplam ısıl gücü, üretim prosesinde kullanılan yakıt cinsi ve miktarı,
8) İşletmede bulunan yakma kazanlarının (gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar)
sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri, toplam ve her bir
kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda
belirtilecektir) hakkında teknik bilgiler,
9) İşletmede bulunan her bir tesis için Yönetmelik Ek-4 kapsamında gerekli bilgiler ve değerlendirilmesi,
a) Ölçüm yapılan noktalar ve bacanın atmosfere çıkış noktasının ayrıntılı olarak görülebileceği şekilde
fotoğraflarının,
b) Abak kullanılması halinde hesaplamaların abak üzerinde gösterilmesi,
10) Emisyon oluşumunu azaltmak için her tesis için alınan tedbirler ile ilgili detaylı bilgiler,
11) Ölçüm sonuçları ve değerlendirilmesi,
12) Ölçüm cihaz çıktıları veya çıktı alınamayan cihazlar için cihazın bu özelliğini gösteren belgeler,
13) Ölçüm yapan kurum kuruluşların akreditasyon belgesi veya Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair
belgeler,
NOT Resmi evrakların resmi onaylı olması, resmi olmayan evrakların işletmeci (imza yetkisi olan) tarafından
onaylanması gerekmektedir. (Fotoğraflar dahil)
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Ek-12
İZNE TABİ TESİSLERDE BACA DIŞI KAYNAKLI EMİSYONUNUN KÜTLESEL DEBİSİNİN TESPİTİ
Baca dışı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin tespitinde:
a) Ham Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri
Ham Petrol ve Akaryakıt dolum ve depolama tesislerinde, organik emisyonlar;
• Tankerlere dolum işleminden,
• Bağlantı ekipmanlarından,
• Depolama tanklarının nefesliklerinden,
olmak üzere üç ana baca dışı kaynaktan oluşmaktadır.
1) Tankerlere dolum işlemi;
1.1. Ham Petrol ve Akaryakıt dolum ve depolama tesislerinde baca dışı organik emisyonların birincil kaynağı
tankerlere dolum işlemleridir. Boş tankerlere dolum yapılırken, tank çeperlerinde önceki dolum işleminden kalan ürünün ve
dolumu yapılan sıvının buharlaşması nedeniyle oluşan organik buharlar kontrolsüz olarak atmosfere yayılması azaltılmalıdır.
1.2. Ham Petrol ve Akaryakıt dolum işlemlerinden kaynaklanan organik emisyonların kütlesel debilerinin hesabında
aşağıdaki denklem kullanılmalıdır. Denklemdeki sabit sayı aşağıda belirtilen birimler esas alınarak bulunmuş olduğundan,
denklem kullanılırken birimlere dikkat edilmelidir.
L L = 12.46 SPM
T
L L = dolumu yapılan 1000 gal sıvı başına oluşan dolum kaybı (lb/103gal)
S = doygunluk faktörü
P = dolumu yapılan sıvının gerçek buhar basıncı (lb/inch2 , psia)
M = buharın moleküler ağırlığı (lb/lb-mole)
T = dolumu yapılan sıvının sıcaklığı ( 0R= 0F+460)

1.3. S doygunluk faktörü dolum işleminin tekniğine bağlı olup, tesiste dolum işleminin tekniği emisyon ölçüm
raporunda belirtilmelidir.
1.4. S doygunluk faktörü; dipten dolum işlemi için 0.6 , yüzeyden dolum işlemi için 1.45 olarak alınmalıdır.
1.5. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan organik emisyonun kütlesel debisi, 1.2 bendinde yer alan denklem
sonucu elde edilen değerin (lb/103gal), tesiste günde dolumu yapılan maksimum hacmin tesisin günlük çalışma süresine
bölünmesi ile elde edilen değerle (gal/saat) çarpılmasının ardından biriminin kg/saat cinsine çevrilmesi ile hesaplanmalıdır.
1.6. Tesiste farklı maddelerin tankerlere dolum işlemleri yapılıyorsa, her madde için tankerlere dolum işleminden
kaynaklanan organik emisyonun kütlesel debisi ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
1.7. Tesiste tankerlere dolum işleminden kaynaklanan organik emisyonlar buhar geri kazanım ekipmanı ile
toplanıyor ise organiklerin kontrollü durumdaki debisi, 1.2 bendinde yer alan denklem ile hesaplanan kontrolsüz durumdaki
kütlesel debinin (1-eff/100) ile çarpılmasıyla bulunmalıdır. Kontrol verimliliği (eff) tankerler ve buhar geri kazanım ünitesi
hattının yıllık sızdırmazlık testinden geçirildiği durumda 90, diğer durumlarda 70 alınmalıdır.
2) Bağlantı ekipmanları;

2.1. Akaryakıt dolum ve depolama tesislerinde, organik emisyonların ikincil kaynağı tesiste bulunan bağlantı
ekipmanlarındaki kaçaklardır. Bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan kaçak organik emisyonların kütlesel debisinin
hesaplanmasında Tablo 12.1’de yer alan emisyon faktörleri kullanılmalıdır.
2.2. 68 0F’daki buhar basıncı 0,044 psia değerine eşit veya küçük olan akımlar için Tablo 12.1’de yer alan ağır sıvı

emisyon faktörlerinin, 68 0F’daki buhar basıncı 0,044 psia değerinden büyük olan akımlar için Tablo 12.1’de yer alan hafif
sıvı emisyon faktörleri kullanılmalıdır.

2.3. Emisyon ölçüm raporunda, tesiste depolanan ürünlerin buhar basınçları hakkında detaylı bilgiler verilmelidir.
2.4. Tesiste ağır sıvı ve hafif sıvı niteliğinde olan maddeler birlikte depolanması durumunda, bağlantı
ekipmanlarından kaynaklanan kaçak organik emisyonların kütlesel debisi, bu maddelerin taşındığı hatlar üzerindeki bağlantı
ekipmanları esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Tablo 12.1 Akaryakıt dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman tipi
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Akım

Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
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Gaz
Hafif Sıvı
Ağır Sıvı
Hafif Sıvı
Ağır Sıvı
Gaz
Gaz
Tümü
Tümü
Tümü

Vana
Pompa Kaçakları
Kompresör Kaçakları
Basınç Tahliye Vanaları
Flanş
Giriş-Çıkış Hattı
Numune alma Noktaları

0,0268
0,0109
0,00023
0,114
0,021
0,636
0,16
0,00025
0,0023
0,015

2.5 Ham Petrol ve Gaz tesislerinde bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan kaçak organik emisyonların kütlesel
debisinin hesaplanmasında Tablo 12.2’de yer alan emisyon faktörleri kullanılmalıdır.
2.6 API gravitesi 20 0’den küçük olan akımlar için Tablo 12.2’de yer alan ağır petrol emisyon faktörleri, API
gravitesi 20 0’den büyük olan akımlar için Tablo 12.2’de yer alan hafif petrol emisyon faktörleri kullanılmalıdır.
2.7 Emisyon ölçüm raporunda tesiste depolanan petrolün API gravitesi hakkında bilgi verilmelidir.
2.8 Tesiste gaz, ağır petrol ve hafif petrolün birlikte depolanması durumunda bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan
kaçak organik emisyonların kütlesel debisi, bu maddelerin taşındığı hatlar üzerindeki bağlantı ekipmanları esas alınarak ayrı
ayrı hesaplanmalıdır.
Tablo 12.2 Ham Petrol ve Gaz tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman tipi
Vana
Pompa Kaçakları
Flanş

Giriş-Çıkış Hattı

Basınç Tahliye Vanaları

Kompresör kaçakları

Akım

Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)

Gaz
Ağır Petrol
Hafif Petrol
Gaz
Hafif Petrol
Gaz
Ağır Petrol
Hafif Petrol
Gaz
Ağır Petrol

0,0045
0,0000084
0,0025
0,0024
0,013
0,00039
0,00000039
0,00011
0,002
0,00014

Hafif Petrol

0,0014

Gaz
Ağır Petrol
Hafif Petrol
Gaz
Ağır Petrol
Hafif Petrol

0,0002
0,0000075
0,00021
0,0088
0,000032
0,0075

3) Depolama tanklarının nefeslikleri;

3.1. Ham Petrol ve Akaryakıt dolum ve depolama tesislerinde, depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan
organik emisyonu konsantrasyonu anlık olarak ölçülmeden, kütlesel debileri EPA TANKS yazılımı kullanılarak
hesaplanmalıdır.
3.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik veriler ilgili olarak Tablo 12.3 doldurulmalıdır.
3.3. EPA TANKS yazılımı tesiste bulunan her bir tank için ayrı ayrı kullanılmalıdır.
3.4. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
3.5. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık mahsül hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
Tablo 12.3 TANKS yazılımı için meteorolojik veriler
METEOROLOJİK VERİLER
Günlük Ortalama Sıcaklık (F)
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Atmosferik Basınç (Psia)
Ay

Günlük En Yüksek
Sıcaklık (F)

Günlük En Düşük
Sıcaklık (F)

Günlük Ortalama
Güneşlenme
Şiddeti(btu/ft2gün)

Ortalama Rüzgar Hızı
(mph)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık

b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri
Bu tür tesislerde baca dışı organik emisyonların kaynakları, tankerlere yapılan dolum işlemi ve bağlantı
ekipmanlarındaki kaçaklardır.
1) Tankerlere dolum işlemi;

1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi esas alınmalıdır.
2) Bağlantı ekipmanları;
2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
Ekipman tipi

Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)

Vana

0,0056

Emniyet Ventili

0,104

Giriş-Çıkış Hattı

0,0017

Flanş

0,00083

c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;

1) Bağlantı ekipmanları;
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1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Gaz
0,00597
Vana

Pompa Kaçakları
Kompresör Kaçakları

Hafif Sıvı

0,00403

Ağır Sıvı

0,00023

Hafif Sıvı

0,0199

Ağır Sıvı

0,00862

Gaz

0,228

Basınç Tahliye Vanaları

Gaz

0,104

Flanş

Tümü

0,00183

Giriş-Çıkış Hattı

Tümü

0,0017

Numune alma Noktaları

Tümü

0,015

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
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Kontrolsüz

Kontrollü

Birim

Patlatma

0,080

-

Sökme

0,025

0,0125

Yükleme

0,010

0,005

Boşaltma

0,010

0,005

Birincil Kırıcı

0,243

0,0243

İkincil Kırıcı

0,585

0,0585

Üçüncül Kırıcı

0,585

0,0585

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

0,7

0,35

kg/km-araç

Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün

kg/ton
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“Ek-1

İşletmeler
Atmosferik Basınç
(Psia) İçin Hava Emisyonu Esas ve Sınır Değerleri
Günlük Ortalama
Ortalama Rüzgar
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Çevre
sınırlaması getirilmemişse
Ek-1 Hızı
de verilen
Ay iznine tabi bir tesis için Ek 5 de herhangi bir emisyon
Güneşlenme
(mph)
Sıcaklık
(F)
Sıcaklık
(F) mecburidir.
2
emisyon sınırlarına ve Ek-4
de belirtilen
esaslara
uyulması
Şiddeti(btu/ft gün)
Sanayi
Ocak tesislerinde bulunan ve ısıl güçleri 1 MW olan ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri emisyon
iznine tabi
Şubatolmamakla birlikte bu Yönetmelikte yer alan emisyon sınır değerlerini sağlayacak şekilde faaliyet
göstermek
Martzorundadır. Isıl gücü  1 MW olan ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri, Isınmadan Kaynaklanan

Hava Kirliliğinin
Kontrolü hakkındaki mevzuatın hüküm ve sınır değerlerine tabidir.
Nisan
İşletmelerde, özel toz, buhar ve kanserojen madde analizi yapılacak parametreler tesislerin kullanmış
olduğu Mayıs
hammadde, tesislerde gerçekleşen reaksiyonlar ve prosesleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Emisyon
Haziran
kaynağında
yapılan ölçüm sonucu belirlenen toplam toz emisyon miktarı 0,1 kg/saatin altında ise bu tesislerde
Temmuz
özel toz
analizi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
İşletmelerde yapılması gereken, özel toz, buhar ve kanserojen madde analiz sonuçlarının ve
Ağustos
değerlendirmelerinin
çevre iznine esas emisyon ölçüm raporunda yer alması gerekmektedir. Yetkili merci
Eylül
tarafından ayrıca talep edilmedikçe, söz konusu analiz sonuçlarının ve değerlendirmelerin çevre iznine esas
Ekim
emisyon ölçüm raporu dışında sunulmasına gerek yoktur.
Kasım

Aralık
İşletmelerde:
Yıllık
a)
İs:
1) Atık gazlardaki isliliğin derecesi, katı yakıtlı tesislerde Bacharach skalasına göre 3 (üç) veya daha
küçük olmalıdır.
2) Sıvı yakıt yakan tesislerin atık gazlarındaki islilik derecesi Bacharach skalasına göre motorin
yakanlarda
fazlave2 Depolama
(iki), fuelTesisleri
oil yakanlarda en fazla 3 (üç) olması gerekir.
b) Gazen
Dolum
b) Toz şeklinde emisyon:
tür tesislerde
dışı toz
organik
emisyonların
kaynakları,
yapılan dolum
işlemi ve bağlantı (g)
1)BuAtık
gazlarda baca
bulunan
şeklindeki
emisyon
aşağıdatankerlere
ikinci fıkrasında
sınırlandırılmamışsa,
ekipmanlarındaki
kaçaklardır.
bendindeki sınırlar
ile Diyagram 1 deki sınırları aşamaz.
1) Tankerlere dolum işlemi;

1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi esas alınmalıdır.
2) Bağlantı ekipmanları;
2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
Ekipman tipi

Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)

Vana

0,0056

Emniyet Ventili

0,104

Giriş-Çıkış Hattı

0,0017

Flanş

0,00083

2) İşletmelerde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi
2.1) Çapı 5 milimetre ve daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve
öğütme işlemleri; sabit tesislerde ve kapalı alanlarda (kamyonların malzeme boşalttığı ilk kırma ünitesi hariç)
gerçekleştiriliyorsa, baca ile atılan toz emisyonları, aşağıda verilen sınır değerleri sağlamak zorundadır. Bu
c) sırasında
Organik kimyasal
ketonlar,
asitler,
asetatlar,aşılmamak
eterler
işlemler
çıkan tozmaddelerin
emisyonu(alkoller,
özel tozaldehitler,
içeriyoraromatikler,
ise Ek-1 inaminler,
(g) bendinde
yer
alan esterler,
sınır değerler
gibi
çözücütoz
maddeler)
depolandığı
tesisler; sınır değerler geçerlidir. Aynı ünitede çok sayıda baca varsa, bacaların atık
kaydıyla
emisyonu
için aşağıdaki
gazlarının kütlesel debileri toplanarak değerlendirilir.
1) Bağlantı ekipmanları;
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Doldurma,
ayırma,
eleme,
taşıma,depolandığı
kırma vetesislerde
öğütmebulunan
işlemleri
sabitflanşlar
tesislerde
ve kapalı
alanlarda
1.1. Organik
kimyasal
maddelerin
vanalar,
ve depolama
tanklarının
girişgerçekleştirilmesi
halinde
ortaya
çıkan gazlarla
(baca ile)
atılan
emisyonları
sınır
değerleri:
çıkış hatları gibi çeşitli
bağlantı
ekipmanlardan
kaynaklanan
baca
dışı toz
organik
emisyonların
kütlesel
debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.

toz emisyonları

200 mg/Nm3

toz emisyonları Vana
Hafif Sıvı
(2,5 kg/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)Ağır Sıvı

1000,00403
mg/Nm3

Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
(1,5kg/saat veya altındaki emisyon debileri için)
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü
(kg/saat.kaynak)
3
toz emisyonları
150 mg/Nm
0,00597
(1,5kg/saat –2,5 kg/saat arası emisyon debileri için)Gaz

Hafif Sıvı

0,00023
0,0199

Çapı 5 milimetreden
daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve
Pompa Kaçakları
Ağır Sıvı
0,00862
öğütme işlemleri; sabit tesislerde ve açık alanlarda gerçekleştiriliyorsa;
EK-2 Tablo 2.1
de yer alan değerler
Kompresör
Kaçakları yerlerden toz emisyonlarının
Gaz
0,228için EK-2 (g) de
dikkate alınmaksızın
baca dışındaki
kaynaklandığı tesisler
belirtilen esaslaraBasınç
göre Tahliye
işletmeVanaları
sahası içinde hakim rüzgar Gaz
yönü de dikkate alınarak ölçülen
0,104çöken toz miktarı
aylık ortalama değer olarak 450 mg/m2 -gün değerini aşamaz.
Flanş
0,00183
Bu amaçla, basınçlı
pülverize su veya kimyasal toz Tümü
bastırma sistemleri kurulması
gibi gerekli tedbirler
alınmalı ve üretim süresince
alınan
Toz emisyonu su 0,0017
kullanılarak önlenecek
Giriş-Çıkış
Hattıtedbirlerin sürekliliği sağlanmalıdır.
Tümü
ise toz kaynağı olan ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme sistemi eş zamanlı olarak devreye
alma
Noktaları Kimyasal toz bastırma
Tümüsisteminde kullanılacak maddeler
0,015
girmeli ve üretimNumune
süresince
çalışmalıdır.
insan ve çevre
sağlığına toksik etki göstermemelidir.
Çöken
toz emisyonu
tespiti
Ek-2 nin (h) bendi çerçevesinde yapılır. Tesisin bulunduğu bölgede toz
2) Depolama
tanklarının
nefeslikleri;
emisyonuna neden olan diğer tesisler var ise bu tesislerin katkı değerleri de aynı ölçüm metodu ile belirlenir.
Kurulduğu
birtesislerdeki
yıldan az depolama
süreli faaliyet
gösteren
tesislerdekaynaklanan
hava kalitesini
sağlamaya
2.1. Sözyerde
konusu
tanklarının
nefesliklerinden
organik
bileşiklerinyönelik
kütlesel
tedbirler
deyazılımı
yer alan,
basınçlıhesaplanması
pülverize su
veya kimyasal toz bastırma sistemleri kurulması vb. diğer
debisinin(EK-1
TANKS
kullanılarak
gerekmektedir.
EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
tedbirler)2.2.
alınmalıdır.
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara
ait tüm
bilgiler incelenip
onaylandıktan
sonra verilmelidir.
işlemlerinin
yapıldığı
tesislerden
kaynaklanan
toz emisyonunun
önlenmesi; kimyasal toz bastırma sistemi veya
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.

basınçlı pülverize su kullanılması ile de gerçekleştirilebilir. Bu durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak
toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz konsantrasyonu değeri (PM 10) en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;

işlemlerinin
kapalı alanlarda yapıldığı tesislerden kaynaklanan ve baca ile atılan toz emisyonları 75 mg/Nm 3
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
sınır
değerini
debisi Tablo geçemez.
12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tane
boyutu Yükleme, Nakliye, Boşaltma,
olan maddelerin
doldurma,Ek-1
ayırma,
eleme, önlemlerin
taşıma, kırma,
2) Sökme,
Depolama işlemlerinde
de belirtilen
(Sulama,öğütme
Kapalı
işlemlerinin
yapıldığıkullanılması,
baca dışındaki
yerlerden
toz emisyonlarının
kaynaklandığı
EK-2 Tablo
2.1 de
taşıma sistemlerinin
Malzemenin
Nemli
Tutulması, Savrulma
Yapılmadantesisler
Yüklemeiçin;
Boşaltılması
vb.) alınması
bu işlemlerden
kaynaklananEK-2
toz emisyonu
kütleselesaslara
debisi Tablo
12.6 da yer
alaniçinde
kontrollü
emisyon
faktörleri
yerdurumunda
alan değerler
dikkate alınmaksızın
(g) belirtilen
göre işletme
sahası
hakim
rüzgar
yönü
hesaplanmalıdır.
de kullanılarak
dikkate alınarak
ölçülen çöken toz miktarı aylık ortalama değer olarak 450 mg/m 2 -gün değerini aşamaz.
TabloÜretim
12.6: Toz
Emisyonu
Kütlesel
Debi Hesaplamalarında
Kullanılacak Emisyon
Faktörleri
süresince
alınan
tedbirlerin
sürekliliği sağlanmalıdır.
Toz emisyonu
su kullanılarak ö nlenecek ise
toz kaynağı olan ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme sistemi eş zamanlı olarak devreye girmeli
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü maddelerBirim
ve üretim
süresince çalışmalıdır. Kimyasal toz bastırma
sisteminde kullanılacak
insan ve çevre
sağlığına toksik etki göstermemelidir
Patlatma
0,080
Çöken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi çerçevesinde
yapılır. - Tesisin bulunduğu bölgede toz
emisyonuna neden olan diğer tesisler var ise bu tesislerin katkı değerleri de aynı ölçüm metodu ile belirlenir.
Sökme
0,025 tesislerde 0,0125
Kurulduğu yerde bir yıldan az süreli faaliyet gösteren
hava kalitesini sağlamaya yönelik
tedbirler (EK-1 de yer alan, basınçlı pülverize su veya kimyasal toz bastırma sistemleri kurulması vb. diğer
Yükleme
0,010
0,005
tedbirler)
alınmalıdır.
Boşaltma
kg/ton
2.3) Çapı 1 (bir) milimetreden küçük tane boyutlu 0,010
maddelerle üretim0,005
yapan (doldurma,
ayırma, eleme,
taşıma, kırma, öğütme işlemleri) makineler, atmosfere kontrolsüz (kaçak) emisyon yayılımını engelleyecek
Birincil
Kırıcımekanlarda çalıştırılır. Bu tesislerden kaynaklanan
0,243
şekilde
kapalı
tozlar 0,0243
toplanıp, toz ayırma sisteminden
3
geçirilir. Bu tesislerden baca ile atılan toz emisyonu 75 mg/Nm sınır değerini geçemez. Bu boyutta toz
İkincil Kırıcı
emisyonu
yayan maddelerin şayet üst yüzeydeki nem oranı 0,585
en az %10 olacak0,0585
şekilde tesis donatılmamışsa, çapı
1 (bir) milimetreden küçük öğütülmüş, tozlu maddelerin taşınması, kapalı sistemlerle yapılır ve kapalı alanlarda
ÜçüncülBoşaltma
Kırıcı
0,585 karşı tedbir0,0585
depolanır.
ve paketleme tesislerinde toz emisyonlarına
alınır.
Nakliye
toplam
mesafesi)
0,7
kg/km-araç
2.4) (gidiş-dönüş
Demir çelik
ve/veya
demir dışı vb. hurda malzemenin,
cevherin, 0,35
atık döküm kumu
vb. malzemenin
açıkta depolandığı tesislerde, depolama sahası etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
aşamaz. Bu değer
için EK-2 Tablo
2.2 de yer alan
miktarı
aylık ortalama değer olarak 650 mg/m2 -gün değerini
KVS azaltım takvimi uygulanır. Bu depolama tesislerinde tozuma karşı (c) bendinde yer alan önlemlerden uygun
olanlar alınır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yetkili merci tarafından 6 ncı madde gereği ilave
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tedbirlerin alınması istenir Ek-2 de yer alan eşik değerlerin aşılması halinde tesis etki alanında havada asılı
Atmosferik
Basınç (Psia)
partikül madde ölçümü
de yapılır.
Günlük Ortalama

Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
c)Ay
Açıkta depolanan
yığma malzeme: Günlük En Düşük
Güneşlenme
(mph)
Sıcaklık (F)
2
Açıkta depolanan Sıcaklık
yığma (F)
malzeme, hurda
malzeme, tozlaşabilir
ürün
yada
hammadde
hava kalitesi
Şiddeti(btu/ft gün)
standartlarını
Ocak sağlamak şartıyla açıkta depolanabilir. Bu amaçla aşağıda bazı örnekleri verilen tedbirler alınır.
-Araziye
rüzgarı kesici levhalar yerleştirir, duvar örülür veya rüzgarı kesici ağaçlar dikilir,
Şubat
-Konveyörler
ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının
Mart
üstü kapatılır,
Nisan
-Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır,
Mayıs
-Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm den fazla olan maddelerle kapatılır,
Haziran
-Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu sağlamak için gerekli donanım kurulur.
Temmuz

d) Toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması:
Ağustos

Toz
Eylülyapan yanma ve üretim artıklarının taşınmasında taşınan malzemenin tozumayı önleyecek derecede
nemli olmaması halinde kapalı taşıma sistemleri kullanılır. Bunların açıkta depolanmasında (c) bendindeki
Ekim
tedbirler alınır. Depolama işlemi tamamlanan sahalar toprakla örtülüp üstü yeşillendirilir.
Kasım

Aralık
e)
Tesis içi yolların durumu:
Yıllık içi yollar düzenli olarak temizlenmeli, tozumaya karşı her türlü önlem alınmalı (sulama, süpürme,
Tesis
toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması vb.) ve yollar bitümlü kaplama malzemeleri (asfalt vb.)
ve/veya beton malzemelerle kaplanmalıdır.

Filtrelerin
b) f)Gaz
Dolum veboşaltılması:
Depolama Tesisleri

Toz biçimindeki emisyonu tutan filtrelerin boşaltılmasında toz emisyonunu önlemek için toz, kapalı
tür tesislerde
baca dışısırasında
organik nemlendirilir.
emisyonların kaynakları, tankerlere yapılan dolum işlemi ve bağlantı
sistemleBu
boşaltılır
veya boşaltma

ekipmanlarındaki kaçaklardır.

g) Atık gazlardaki özel toz emisyonları için sınırlar:

1)
Tankerlere
dolum
işlemi; göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate
Tesisin
üretim
prosesine

alınarak tesis en yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülür.

1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
vanası açılarak
olarak
hacmi sınıflandırılan
ve kütlesi matematiksel
olarak
hesaplanmalıdır.
Tablo atmosfere
1.1.1 ve kontrolsüz
Tablo 1.1.2
de yayılan
I, II vegazın
III olarak
özel toz
emisyonları,
aynı sınıftan birden

fazla madde bulunması durumu dahil, bunların toplam konsantrasyonları aşağıdaki değerleri aşamaz.

1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
İnorganik toz emisyonları için emisyon sınır değerleri (Tablo 1.1)
çalışma süresi esas alınmalıdır.
I’inci 2)
sınıfa
giren inorganik toz emisyonu
0.20 mg/Nm3
Bağlantı ekipmanları;

(1g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama
3 tanklarının giriş-çıkış
II’incigibi
sınıfa
giren
inorganik
toz emisyonu
mg/Nmdebisi
hatları
çeşitli
bağlantı
ekipmanlarından
kaynaklanan baca dışı organik emisyonların 1kütlesel
Tablo 12.4 de yer
(5g/saat
veya
üzerindeki
emisyon
debileri için)
alan
emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
3
III’üncü
inorganik
toz emisyonu
5 mg/Nm
max
2.2.sınıfa
Gaz giren
depolama
tanklarında
nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı
kullanılmamalıdır.
(25g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)

Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri

Tablo 1.1.1 İnorganik toz emisyonunda özel maddeler
I. sınıf maddeler
II. sınıf maddeler
III. sınıf maddeler
Emisyon Faktörü
(kg/saat.kaynak)
-Arsenik ve bileşikleri Ekipman tipi
-Bakır (kokulu gaz)
-Antimon
ve bileşikleri
-Civa ve İnorganik civa bileşikleri
-Cam yünü elyaf
-Bakır ve bileşikleri
-Cüruf yünü elyafı (fiberler) Vana
-Kobalt (füme) ve kobalt bileşikleri
- Baryum
0,0056 ve bileşikleri
-Demir pentakarbonil
-Krom III Klorür (CrCI3)
- Çinko klorür (kokulu gaz)
-Gümüş ve bileşikleri Emniyet Ventili -Kurşun ve inorganik kurşun
-Floresan
0,104
bileşikleri
-Kadmiyum ve bileşikleri
-Florürler
-Kristobolit
-Kurşun molibdat
-Kalay ve inorganik kalay bileşikleri
Giriş-Çıkış Hattı
0,0017
-Kuvarz, solunabilen
-Rodyum ve bileşikleri (suda
-Kalsiyum florür
-Platin bileşikleri
çözünemeyen)
-Kalsiyum Oksit
Flanş
0,00083ve bileşikleri (2.3.1’de sözü
-Radyum bileşikleri
-Selenyum ve bileşikleri
-Krom
-Seramik fiberler
-Taş yünü fiberler
edilen Cr (VI) bileşikleri dışında)
-Silika elyaflar, özellikle Kristabolit
-Tellür ve bileşikleri
-Mangan (kokulu gaz) ve mangan
ve tridimit, ve solunabilen kuvarz
bileşikleri
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
-Talyum
ve
bileşikleri
-Palladyum ve bileşikleri
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
-Tridimit
-Platin ve suda çözünemeyen Platin
-Vanadyum
bileşikleri,
özellikle
bileşikleri
1) Bağlantı ekipmanları;
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Vanadyum1.1.
oksitler,
halajenürler
-Potasyum
ferrisiyanür
Organik
kimyasal ve
maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar,
flanşlar ve
depolama tanklarının girişsülfatlar,
ve vanatlar
-Potasyum
hidroksit
çıkış hatları
gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların
kütlesel
debisi Tablo 12.5 de yer
-Siyanürler
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
-Sodyum hidroksit
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar-Tantal
için ortalama emisyon faktörleri
-Vanadyum,
Vanadyum
alaşımları ve
Ekipman tipi
Akım
Emisyon
Faktörü
(kg/saat.kaynak)
Vanadyum
Karpit
Gaz
0,00597
-Yitriyum
Vana
Hafif Sıvı
0,00403
- Yitriyum oksit
0,00023

Ağır Sıvı

0,0199

Hafif Sıvı

Pompa Kaçakları
Organik toz emisyon maddeleri
için sınır değerleri (Tablo 1.2)Ağır Sıvı
Kompresör
I’inci sınıfa giren organik
toz Kaçakları
emisyonu
(0,1kg/saat veya Basınç
üzerindeki
emisyon
debileri için)
Tahliye
Vanaları
Flanşorganik toz emisyonu
II’inci ve III’üncü sınıfa giren

Atık gaz emisyon debisi
0,5 kg/saat
Giriş-Çıkış
Hattı den küçük olanlar için

Gaz

0,00862

10 mg/Nm3 0,228

Gaz

0,104

Tümü

0,00183

Tümü

50 mg/Nm30,0017

alma
Noktaları
Tümü
Atık gaz emisyonNumune
debisi 0,5
kg/saat
eşit veya büyük olanlar için
(filtre çıkışı)

10 mg/Nm3 0,015

Tablo 1.1.2 Organik toz emisyonunda özel maddeler
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
I. sınıf maddeler
II. sınıf maddeler
III. sınıf maddeler
-Antrasen 2.1. Söz konusu tesislerdeki-Naftalin
-Benzoik
asit
metil ester
depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik
bileşiklerin kütlesel
-Bifenil
-Polietilen glikol
-Metil benzoat
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması
gerekmektedir.
-Difenil 2.2. EPA TANKS yazılımında -Antrasen
aminler,
benzokinon,veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
tesisin bulunduğu
yere1-4
ait meteorolojik
-Difenil
eter verilen meteorolojik verilerinnaftalin
dosyasında
dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
-Difenilmethan-2,4-di-isosiyanat
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
-MAA
(Maleik
asit anhidrit)
tarafından
tanklara
ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
- Maleik anhidrit
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
-MDI (Difenil-2-metan)
-Metil-2,4-fenil-diizosiyanat
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
-Metil-2,6-fenil-diizosiyanat
-Nitro-kresoller
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
-Nitrofenoller
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
-Nitrotoluenler
taşıma
sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
-Ftalik
anhidrit
durumunda
bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
-TDI
(2-metil-1,4-fenilenkullanılarak hesaplanmalıdır.
diizosiyanat)
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
-Toluen-2,4-diizosiyanat
-Toluen-2,6-diizosiyanat
Kaynaklar

Kontrolsüz

Kontrollü

Birim

Toplam emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili merci yerleşim bölgelerinde
Patlatma
0,080
kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne
bağlı olarak, aşağıda verilen özel toz emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1/3 oranında
Sökme
0,025
0,0125
azaltabilir.
Yükleme

0,010

0,005

Boşaltma

0,010

0,005

h) Atık
gazlardaki gaz ve buhar emisyonları için sınırlar:
Birincil
Kırıcı
0,243

0,0243

Tablo 1.1 ve Tablo 1.2 de bulunmayan toz emisyonundaki özel maddeler etkilerine en yakın sınıfa dahil
edilecektir. Etkilerine göre gruplanması mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmelidir.
kg/ton

Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate
alınarak
ölçülecektir. 0,0585
İkinciltesis
Kırıcıen yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar
0,585
Toplam emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili merci yerleşim bölgelerinde
kurulacak
veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik,
ve mevcut kirlilik yüküne
Üçüncülolan
Kırıcı
0,585 topografik durumuna
0,0585
bağlı olarak, aşağıda verilen gaz ve buhar emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1/3 oranında
azaltabilir.
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün

1) İnorganik Klor Emisyonu
Gaz biçimindeki klor ve inorganik klor bileşiklerinin emisyonları 0,3 kg/saat veya üzerinde ise, atık gaz
içerisindeki (C1 -) konsantrasyonu 30 mg/Nm3’ü aşamaz.

380

347

2) İnorganik Flor Emisyonu
Atmosferik
(Psia)flor bileşiklerinin emisyonları, 0,15 kg/saat veya üzerinde ise, atık gaz
Gaz biçimindeki
flor veBasınç
inorganik
içerisindeki (F-) konsantrasyonu 5 mg/Nm3’ü aşamaz.
Günlük Ortalama
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
En Düşük
3)Ay
İnorganik ve Organik
Buhar ve GazGünlük
Emisyonları
Güneşlenme
Sıcaklık (F)
Tablo 1.2.1’de I, II,Sıcaklık
III ve (F)
IV olarak, Tablo
1.2.2’de I, II,Şiddeti(btu/ft
III olarak, 2gün)
sınıflandırılan, atık(mph)
gazlarda bulunan
inorganik/organik
bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları, aynı sınıftan birden fazla bileşik bulunsa
Ocak
dahi bunların
Şubat toplam emisyonları, aşağıdaki değerleri aşamaz.
Mart

İnorganikNisan
Buhar ve Gaz Emisyonları sınır değerleri (Tablo 1.2.1)
I’inci sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
Mayıs
(10g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)
Haziran
II’inci sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
(50g/saat
veya üzerindeki emisyon debileri için)
Temmuz
III’üncü
sınıfa
Ağustos giren inorganik bileşiklerin emisyonu
(300g/saat veya üzerindeki emisyon debileri için)
Eylül
IV’üncü sınıfa giren inorganik bileşiklerin emisyonu
Ekim veya üzerindeki emisyon debileri için)
(5 Kg/saat

1 mg/Nm3
5 mg/Nm3
30 mg/Nm3
200 mg/Nm3

Kasım

Tablo 1.2.1.
Aralıkİnorganik buhar ve gazlar
I. sınıf
II. sınıf
III. sınıf
IV. sınıf
Yıllık
-Arsenik trihidrür (Arsin) -Bor triklorür
-Klorürler ve bileşikleri
-Amonyak
-Klordioksit
-Bor triflorür
(HCl olarak hesaplanır)
-NO X (NO 2 olarak
hesaplanır)
-Siyanojen klorür
-Brom ve bileşikleri (HBr -Diklorosilisyumdihidrit
olarak hesaplanır)
-Diboran (B2H6)
-Nitrik asit (duman)
-SO X (SO 2 olarak
b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri
hesaplanır))
-Fosgen
-CI2 (gaz)
-Silisyum tetraklorür
-Fosfin (Fosfor trihidrit)
-Flor ve bileşikleri
-Kükürt hekzaflorür
Bu tür tesislerde baca dışı organik emisyonların kaynakları, tankerlere yapılan dolum işlemi ve bağlantı
(HF olarak hesaplanır)
-Triklorsilan
ekipmanlarındaki kaçaklardır. -Germanyum hidrür
-Hidrojen Siyanür (HCN)
1) Tankerlere dolum işlemi;
-Hidrojen İyodür
-Hidrojen sülfür
1.1. Tankerlere dolum-Azot
işleminin
ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
triflorür
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz
olarakasit
yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
-Fosforik
-Silisyum tetraflorür
1.2. Tankerlere dolum-Silisyum
işleminden
kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
tetrahidrür
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
-Sülfürik asit
çalışma süresi esas alınmalıdır.
2) Bağlantı ekipmanları;

Organik2.1.
Buhar
Gaz Emisyonları
sınır değerleri
(Tablo
1.2.2)vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
Gazvedolum
ve depolama için
tesislerindeki
emniyet
ventilleri,
3
I’inci
sınıfa
giren
organik
bileşiklerin
emisyonu
mg/Nm
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların 20
kütlesel
debisi Tablo 12.4 de yer
(0,1
kg/saat
veya
üzerindeki
emisyon
debileri
için)
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
II’inci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu
100 mg/Nm3
(2 kg/saat
veya
üzerindeki
emisyon
debileri
için)
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
III’üncü sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu
150 mg/Nm3
(3 kg/saat
veya
üzerindeki
emisyon
debileri çeşitli
için) ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
Tablo
12.4 Gaz
dolum
ve depolama
tesislerindeki
Tablo 1.2.2 Organik buhar ve gazlar

Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
I. sınıf
II. sınıf
III. sınıf
-Asenaften
- Asetik asit
-Aseton
Vana
0,0056 etilesteri
-Asenaftilen
-Asetik metil esteri (Metil - Asetikasit
asetat)
-Akrilikasit
-Asetikasit n-butil esteri
-Asetik vinil esteri (Vinil -Asetik0,104
-Akrilikasit etilesteriEmniyet Ventili
ester
asetat)
-Akrilikasit metilesteri
-Asetilen
-Asetonitril
-Akrolein (propenal)Giriş-Çıkış Hattı
-Alkilalkoller
0,0017
-Alkoletilen-oksit-fosfat
-Alkillendirilmiş kurşun bileşikleri
-1-Brombütan
esteri(c12/c14
-Amino benzen
-Bromklormetan
Flanş
0,00083
monomerleri, dimerleri ve -1-Brompropan
-Amino etan (etil amin)
trimerlerinin karışımı)
-Amino metan (metil amin)
-Ter-bütanol
-6-Aminohekzanoik asit
-sec- amil asetat
-2-Bütanon
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller,
aldehitler, aromatikler, aminler,-iso-Bütilasetat
ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
(dimer)
-Anilin
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
-6-Aminohekzanoik asit
- Asetaldehit
-n-Bütilasetat
-Asetik anhidrit
(monomer)
-Bütilstearat

1) Bağlantı ekipmanları;
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-Aziridin1.1.
(etilen
imin)kimyasal maddelerin depolandığı
-6-Aminohekzanoik
asit
Organik
tesislerde bulunan
vanalar,
flanşlar ve depolama tanklarının giriş-Benzal
klorür
(trimer)
çıkış hatları
gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan
kaynaklanan baca dışı organikDekametilsiklopentasiloksan
emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
-Benzilbütilftalat
-i- Amilasetat
(d5)
-Benzilklorür
-n- Amilasetat
-Diasetonalkol
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı
içineter
ortalama emisyon faktörleri
-Benzo(g,h,i)perilen
-Anisol tesislerdeki çeşitli ekipmanlar
-Dibütil
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
-Benzotriklorür
-Benzaldehit
-2,2-diklor-1,1,1-trifloretan
-Bisfenol A
-Benzilalkol
-1,2-diklor-1,1,2-trifloretan
Gaz
0,00597
-2,2 bis(4-hidroksifenil)propan
-Bisiklo(4,4,0)dekan
-1,2-Dikloretilen0,00403
Vana
Hafif Sıvı
-Bromdiklormetan
-Bütanal
-Diklormetan
Ağır Sıvı
0,00023
-Bütilakrilat
-n- bütanol
-Dodesilmaleat
Hafif Sıvı
0,0199
-1,2 diaminmetan Pompa Kaçakları
-i- bütanol
-Dietileter
Ağır
Sıvı
0,00862
-2,4-dibromfenol
-2- bütanol
-Diizobüten
- Dietilamin
-sec- bütanol
-Diizopropileter 0,228
Kompresör Kaçakları
Gaz
-Di-izobütilftalat
-bütildiglikol
-2,3-dimetilbütan
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
-1,2 diklorbenzen
-bütilglikol
-Dimetileter
Flanş
Tümü
0,00183
-1,1 dikloretilen
-bütilglikolasetat
-1,2-Etandiol
- Diklorofenoller
-bütilglikolat
-Etanol
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
- Dimetilamin
-3-bütoksi-1-propanol
-Etanolamin
-N,N dimetilanilin
-1-bütoksi-2-etilasetat
-Etilasetat
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
-Dimetilizopropilamin
-1-bütoksi-2-propanol
-Etilklorür
-Dimetilmerkaptan
-2-bütoksietanol
-Etilen
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
-Di(2-metilpropil)ftalat
-2-(2-bütoksi-etoksi)-Etilenglikol
-1,4-dioksan
etanol
-Etilformiat
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden
kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
-Dinonilftalat
-2-(2-bütoksi-etoksi)-Etilmetilketon
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması
gerekmektedir.
-Distearildimetil-amonyum
bisülfat tesisin
etilasetat
-Etin
2.2. EPA TANKS yazılımında
bulunduğu yere ait meteorolojik
veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
-Distearildimetilmetasülfat
-Bütil
laktat
-Gliserol
dosyasında verilen amonyum
meteorolojik
verilerin dışında,
meteorolojik
verilerle ilgili olarak
Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
TANKS yazılımının verdiği -Gilkol
çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
- Etanal 2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA
-n-bütilmetakrilat
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan
-Etilakrilat
-Bütil alkol sonra verilmelidir. -Hekzafloraetan
ait son beş yıllık ürün hareketini
gösterir bilgiler verilmelidir.
-Etilamin2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise
-n-bütilaldehit
-Hekzametilsiklo-trisiloksan
-Etilenimin
-Dekahidronaftalin
(d3)
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma
Tesisleri;
-Etilpropenoat
-Dekalin
-Hidrokarbonlar, olefinik
- Fenol
-Di(2-etilhekzil)ftalat
-Hidrokarbonlar, parafinik
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma
tesislerinde
gerçekleştirilen işlemlerden
kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
-Fenantren
-1,4Diklorbenzen
-4-Hidroksi-4-metil-2debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
- Formaldehit
-1, 1 -Depolama
Dikloretan
pentanon
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma,
işlemlerinde Ek-1
de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
- Formik
Asit
-1,2diklorpropan
-İzobütanol-2-amin
taşıma sistemlerinin
kullanılması, Malzemenin
Nemli
Tutulması, Savrulma Yapılmadan
Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
- Furaldehit
Dietanolamin
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz -emisyonu
kütlesel debisi Tablo -İzobüten
12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
- Furfurol
-Dietilbenzen
-İzobütilen
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında
Faktörleri
-Glioksal
(1,2-;1,3-;1,4-Kullanılacak
izomerleri)Emisyon
-İzobütilmetilketon
-Heksafloropropen
-Dietilkarbonat
-İzobütilstearat
-1,6
Hekzandiizosiyanat
-DietilenglikolKontrolsüz
bütileter
-İzo-dekanol
Kaynaklar
Kontrollü
Birim
- Hekzametilendiizosiyanat
-Dietilenglikol
-İzo-propanol
-İzopropil-3-klorfenilkarbomat
monoetileter
-2-İzopropoksipropan
Patlatma
0,080
-İzopropilfenilkarbamat
-Dietiloksalat
-İzopropil asetat
Sökme
0,0125
-Kaprolaktam
-1,1- difLoreten 0,025
-Karbontetraflorür
-Karbontetraklorür
-1,3- dihidroksi benzen
-Kloroetan
Yükleme
0,005
-Ketilpridinyumklorür
-Diizobütilketon0,010
-Sıvı parafin
-Klorasetaldehit
-Diizopropilbenzen
-MEK (2-bütanon)
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
-Klorasetikasit
-N,N- dimetilasetamit
-Metanol
-2-kloretanal
-Dimetilaminoetanol
-3-Metil-2-bütanon
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
-Kloroform
-N,N- dimetilformamit
-4-metil-2-pentanon
-Klormetan (metil klorür)
-2,6- dimetil-heptan-4-on -2-metil-2-propanol
Kırıcı
0,0585
-klor toluen
- İkincil
-Dioktilftalat 0,585
-Metilsiklohekzan
-Krezoller =hidroksi toluen
-Dipropilenglikol
-Metilenklorür
Üçüncül Kırıcı
0,0585
-Merkaptanlar
monometileter 0,585
-Metiletilketon
-Metil metakrilat
-DOP
-Metilizobütilketon
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,35
kg/km-araç
-Metanal
-2-Etoksietanol 0,7
-Metilizopropilketon
-Metil-(2-metil)-propinoat
-2-Etoksietilasetat
-2-metilpropen
Depolama
2,9
kg toz/ha gün
-Metilakrilat
-Etoksipropilasetat5,8
-Metilpropilketon
-Metilamin
-Etil laktat
-n-Metilprolidon
-2-Metilanilin
-Etilsilikat
-MIBK (4-metil-2-
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-2-metilbromür
-Etil- -hidroksipropionat pentanon)
Atmosferik Basınç (Psia) -Etilbenzen
-Metilklorür
-Alifatik hidrokarbonların
-Metiletilketonperoksit
-Etildiglikol
Günlük karışımı
Ortalama
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
-Metilmetakrilat
-Etilenglikol
monoetileter
-Oktaflorpropan
Ay
Güneşlenme
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
-Metilfenoller
-Etilenglikol
-OktametilsikloŞiddeti(btu/ft gün)
-Metilpropenoat
monometileter
tetrasiloksan(d4)
Ocak
-2-Metoksietilasetat
-Fenoksietanol
-Penta-eritrol ve c9-c10
Şubat
- Nitrobenzen
-Fenoksipropanol
uçucu asit esterleri
Mart
-Organostannic bileşikler
-Formik asit metilesteri
-Pentan
Nisan
-Organik kalay bileşikleri
-Furfurilalkol
-2-Pentanon
Mayıs
-Perasetik
asit
-2-Hidroksimetilfuran
-3-Pentanon
Haziran
-Piperazin
-2,2’-İmindietanol
- Petrol (benzin)
Temmuz
-Piridin
-İsokumol
-Mineral Petrol yağları
-Propenal
-İzoforon
-Pinenler
Ağustos
-Propenoik
asit
-İzo-oktil/nonil-fenil-Potasyum oleat
Eylül
-n-propilamin
polİglikol eter ( 5 etilen
-2-Propanol
Ekim
-Tehylheksilkrilat
oksit kısımları ile)
-Propanon
Kasım
-Terfenil
-İzopropenilbenzen
-n-propenol
Aralık
-1,1-dimetiletilhidroperoksit
-İzopropilbenzen
-i-Propilasetat
Yıllık
-1,2,3,4-tetrabrommetan
-Limonen
-Silikon yağı
-1,1,2,2-tetrakloretan
-Karbon disülfür
-Siklohekzan
-Terpinol
-Tetraklormetan
- hintyağı etoksilat (15
-Tetraflormetan
-Tiyoalkoller
etilen oksit kısımları ile)
-Tridekanol (izomerlerin
-Tiyobismetan
-2-Klor-1,3-bütadien
b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri
karışımı)
- Tiyoeterler
-Klorbenzenler
Bu tür tesislerde baca dışı organik
emisyonların kaynakları, tankerlere
yapılan
dolum işlemi ve bağlantı
-Tridesil
alkol
-o-toluidin
- -2-klorpren
ekipmanlarındaki
-Triflormetan
Tribrommetankaçaklardır.
- -2-klorpropan
-2,4,4-Trimetil-1-penten
2,4,6-tribromfenol
- - Ksilen
1) Tankerlere dolum işlemi;
-Trimetilbromat
Trietilamin
- -2,4-Ksenol (2,4-Beyaz alkol
Trifenilfosfat
- dimetilfenol)
1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından
vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
1,1,2-Trikloretan
- -Kümen
vanası
açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan
gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
Triklorfenoller
- -1-metoksi2-propanol
Triklormetan(Kloroform)
- -1-metoksi-2-propilasetat
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan
baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
Ksenoller
-2-metoksietanol
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
-3-metoksietoksietanol
çalışma süresi esas alınmalıdır.
-2-metoksipropanol
2) Bağlantı ekipmanları;
-2-metoksipropilasetat
-Metoksipropilasetatlar
2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki
emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
-5-metil-2-hekzanon
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan
baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
-1-metil-3-etilbenzen
-N-metilasetamit
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı
bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
-Metilasetat
-Metilbenzen
Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki-Metilkloroform
çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
-Metilsiklohekzanon
-Metilformat
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
-Metilglikol
-Metilizoamilketon
Vana
0,0056
- -metilstiren
-Metil-tartar-bütileter
Emniyet Ventili
0,104
(MTBE)
-Aromatik hidrokarbon
Giriş-Çıkış Hattı
0,0017
karışımları
-Monoetileter asetat
Flanş
0,00083
-1,2- pentadiol
-Perkloretilen
-Propanal
-1,2- propandiol
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
-Propanoik asit
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
-Propanaldehit
1) Bağlantı ekipmanları;
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-Propioniktesislerde
asit
1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı
bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-n-propilasetat
çıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan
kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
-n-propilbenzen
-Propilenglikol

Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı
tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
-Resorkinol
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
-Siklohekzanol Akım
-Siklohekzanon Gaz
0,00597

Hafif Sıvı
0,00403
Sorbitalhekzaoleat,etoksilat
Ağır Sıvı
0,00023
-Stiren
Hafif
Sıvı
0,0199
-Tetrakloretilen
Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
-Tetraetil ortasilikat
-Tetrahidrofuran Gaz
Kompresör Kaçakları
0,228
-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
-Tetralin
Flanş
Tümü
0,00183
-1,2,3,4-Tetrametilbenzen
-1,2,3,5-Tetrametilbenzen
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
-1,2,4,5-Tetrametilbenzen
-Toluen
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
-1,1,1-Trikloretan
-Trikloretilen TRI
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
-Trietanolamin
-Trietilen
tetraminnefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama
tanklarının
-Trimetil
benzen
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması
gerekmektedir.
-Bitkisel
yağ,yere
sülfatı
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin
bulunduğu
ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
-Vinil
asetat verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında,
meteorolojik
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA
TANKS
yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
-Vinil
benzen
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan
sonra verilmelidir.
-Viniliden florür
Vana

2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.

d) Taş
çıkarma,
ve Sınıflandırma
Tesisleri;
Tablo 1.2.1,
Tablo
1.2.2Kırma
de bulunmayan
organik
maddeler etkilerine en yakın sınıfa dahil edilecektir.
Etkilerine göre gruplanması mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmelidir.

1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisii)Tablo
12.6yapıcı
da yer ve
alan
emisyon aromatik
faktörleri hidrokarbonlar
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Kanser
Polisiklik
(PAH) için emisyon sınırları:
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
Tesisin
üretimkullanılması,
prosesine Malzemenin
göre bu emisyonların
oluşma
ve atmosfere
edilme
periyodu
taşıma
sistemlerinin
Nemli Tutulması,
Savrulma
Yapılmadandeşarj
Yükleme
Boşaltılması
vb.)dikkate
alınması
alınarak
tesisbuenişlemlerden
yüksek kapasitede
çalışırken
bu emisyonlar
ölçülmelidir.
durumunda
kaynaklanan
toz emisyonu
kütlesel debisi
Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
Toplamhesaplanmalıdır.
emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili merci yerleşim bölgelerinde
kullanılarak
kurulacak
olan
mevcut
tesislerde,
yörenin; meteorolojik,
topografik
Tablo 12.6:
Tozveya
Emisyonu
Kütlesel
Debi Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon durumuna
Faktörleri ve mevcut kirlilik yüküne

bağlı olarak, aşağıda verilen kanser yapıcı madde emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1 /3
oranında
azaltabilir.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
Atık gazlarda bulunan kanser yapıcı maddeler prensip olarak en düşük düzeyde tutulur. Bu konuda işyeri
atmosferlerinde
(açık ortam hariç) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
da dikkate alınır.
Patlatma
0,080
-

Tablo 1.3.1’de I, II ve III olarak sınıflandırılan ve Tablo
Sökme
0,025 1.3.2’de verilen
0,0125kanserojen maddeler ve polisiklik
aromatik hidrokarbonlar (PAH) için aynı sınıftan birden fazla madde bulunması durumu dahil, bunların toplam

konsantrasyonları
aşağıdaki değerleri aşamaz.
Yükleme

0,010

0,005

Boşaltmamaddeler ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)
0,010için sınır değerler
0,005
Kanserojen
(Tablo 1.3.1 ve kg/ton
1.3.2)
Birincil
Kırıcı giren maddeler
I’inci sınıfa

(0,5 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için)
II’nci Kırıcı
sınıfa giren maddeler
İkincil
(5 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için)
III’üncüKırıcı
sınıfa giren maddeler
Üçüncül
(25 g/saat ve üzerindeki emisyon debileri için)
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0,243
0,585
0,585

0,0243

0,10 mg/Nm3
0,0585

1 mg/Nm3

0,0585

5 mg/Nm3

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

0,7

0,35

kg/km-araç

Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün
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Tablo 1.3.1. Kanserojen maddeler
Atmosferik Basınç (Psia)
Günlük Ortalama III. sınıf
I. sınıf
II. sınıf
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay
Güneşlenme
-Benzo(a)antrasen
-3,3’-Diklora-(1,1’-bifenil)
-Akrilonitril
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
-Benzo(a)piren
-3,3-Diklorbenzidin (+tuzları) Şiddeti(btu/ft
-Benzengün)
-Benzo(j)florenten
-Dietil sülfat
-1,3-bütadien
Ocak
-Benzo(k)florenten
-Dimetil sülfat
-Bütadien
Şubat
-Berilyum
ve bileşikleri
-1,2-Epoksietan
-1-Klor-2,3-epoksipropan
Mart
-Cr(VI) bileşikleri
-Etenoksit
(Epiklorhidrin)
Nisan
-Dibenzo(a,h)-antrasen
-Etilenoksit
-Kloreten
Mayıs (+ tuzları)
-2-Naftilamin
-Nikel ve bileşikleri
-1,2-Dibrometan
Haziran
-2-Nitropropan
-1,2-dikloretan
-1,2-Epoksipropan
Temmuz
-Hidrazin (+tuzları)
Ağustos
-Propen oksit
Eylül
-Propennitril
Ekim
-Propilen oksit
-Vinil
Kasım
klorür
Aralık
Yıllık

Tablo 1.3.2.
Polisiklik aromatik hidrakarbonlar (PAH)- I. sınıf Kansorejen Maddeler
b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri
-3,6-dimetil-fenantren
-Benzo(b)floren
-Dibenzo(a,i)piren
-3-metilklorantren
-Benzo(e)piren
-Dibenzo(a,i)antrasen
Bu tür tesislerde baca dışı organik emisyonların kaynakları, tankerlere yapılan dolum işlemi ve bağlantı
-5-metilkrisen
-Benzo(g,h,i)perilen
-Dibenzo(a,l)piren
ekipmanlarındaki kaçaklardır.
-7H-dibenzo-(c,g)karbazol
-Benzo(j)florenten
-Dibenzo(a,h)akridin
-Asenaften
-Benzo(k)florenten
-Florenten
1) Tankerlere dolum işlemi;
-Asenaftilen
-Krisen
-Floren
-Antrasen
-Koronen
-İnden(1,2,3-c,d)piren
1.1. Tankerlere dolum işleminin -Dibenzo(a,e)piren
ardından vana ile son çıkış noktası arasında
kalan ve dolum hattındaki tahliye
-Benzo(a)antrasen
-Naftalin
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
-Benzopiren
-Dibenzo(a,h)antrasen
-Fenantren
-Benzo(b)florenten
-Dibenzo(a,h)piren
-Piren
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)

hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
Tablo 1.3.1,
Tablo
1.3.2 bulunmayan maddeler etkilerine en yakın sınıfa dahil edilecektir. Etkilerine göre gruplanması
çalışma
süresi esas
alınmalıdır.
mümkün
kimyasal
yapısına en yakın gruba dahil edilmelidir.
2) değilse
Bağlantı
ekipmanları;

derece
2.1.j) Aşırı
Gaz dolum
vetehlikeli
depolamamaddeler:
tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
listelenen
maddeler, ortamda
kalıcı
birikim
gösterdiğinden,
bacaTablo
gazındaki
emisyon
hatları gibiAşağıda
çeşitli bağlantı
ekipmanlarından
kaynaklanan
bacavedışı
organiketkisi
emisyonların
kütlesel debisi
12.4 de
yer
alan
emisyon faktörleri
kullanılarak
konsantrasyonu
aşağıdaki
sınır hesaplanmalıdır.
değerlere uygun olmalıdır ve verilen sınır değerleri sağlayacak gerekli her türlü
önlem alınmalıdır.
2.2.Poliklor
Gaz depolama
tanklarında nefeslik
ekipmanı
bulunmadığından
TANKS (PCDF)
yazılımı kullanılmamalıdır.
dibenzodioksinler
(PCDD)
ve Poliklor
dibenzofuranlar
0,1 ng/Nm 3

Tablo 12.4Aşağıda
Gaz dolum
depolama
tesislerindeki
çeşitli
ekipmanlar
için kaçak
emisyon faktörleri
3 seviyesini
yervealan
her bir
grup için 0,1
ng/Nm
geçmeyecek
şekilde gerekli her türlü önlem

alınmalıdır.
Polibrom dibenzodioksinler (Ölçülebiliyorsa)
Ekipman tipi
Polibrom dibenzofuran (Ölçülebiliyorsa)
Poliklor bifeniller (PCB)
Vana
Polihalojen dibenzodioksinler
(Ölçülebiliyorsa)
Polihalojen dibenzofuranlar (Ölçülebiliyorsa)
Emniyet Ventili

Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
0,0056
0,104

Tehlikeli atıkların yakılarak bertaraf edildiği nihai bertaraf tesislerinde dioksin (PCDD) ve furan
Giriş-Çıkış Hattı
0,0017
(PCDF) türevleri için 06/10/2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların
Yakılmasına İlişkin Yönetmelik”te yer alan sınır değerler geçerlidir.”
Flanş

0,00083

c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;

1) Bağlantı ekipmanları;
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“Ek-2

1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
emisyon
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
(1)alan
Mevcut
vefaktörleri
yeni kurulacak
tesislerin
etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD)’nin dağılım

modellemesi kullanılarak hesaplanması, tesis etki alanında hava kalitesinin ölçülmesi ve ölçüm metotlarının
Tablo 12.5 Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
belirlenmesi
aşağıdaki
esaslara
göre yapılır:
Ekipman tipi

Akım

Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)

Flanş

Tümü

0,00183

(a) İşletmelerden atmosfere verilen emisyonların saatlik
tesisler için bacalardan
Gazkütlesel debileri; mevcut 0,00597
ölçülerek, baca dışı kaynaklar
emisyon
faktörleri kullanılarak
tespit edilir.
Vanaile yeni kurulacak tesisler için
Hafif
Sıvı
0,00403
(b)Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Tablo 2.1 de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında
Ağır Sıvı
0,00023
emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık
Hafif Sıvı
0,0199
olarak hesaplanır. Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
(c) Mevcut tesis için aylık olarak hesaplanmış Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin (HKKD) en yüksek
olduğu farklı inceleme
alanlarında
en az iki istasyon
Kompresör
Kaçaklarıher bir inceleme alanında
Gaz bir istasyon olmak üzere
0,228
kurularak bir ay süre ile sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri yapılır. Kirliliğin aylara bağlı ol arak değiştiği ve
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
arttığı bölgelerde yetkili merci ölçüm zamanını belirler.
(d) (1) Kurulması planlanan tesislerde; kütlesel debisi Tablo 2.1 deki eşik değeri aşan parametreler için;
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
tesis etki alanında bu yönetmelik Ek-2 Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması
gerekmektedir. Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
(2) Mevcut tesislerde; kütlesel debisi Tablo 2.1 deki eşik değeri aşan parametreler için; tesis etki
alanında Tablo
2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak; tesis etki
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
alanındaki hava kalitesi değerleri Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin aşması durumunda;
mevcut tesisler,
havakonusu
kalitesi
katkı değerleri
2.2 denefesliklerinden
yer alan havakaynaklanan
kalitesi sınır
değerlerinin
%60’ını
2.1. Söz
tesislerdeki
depolamaTablo
tanklarının
organik
bileşiklerin
kütlesel
aşmamak
tesis etki
alanındahesaplanması
ölçüm cihazlarıyla
hava kalitesini sürekli izleyerek faaliyet gösterebilir.
debisininkoşuluyla,
TANKS yazılımı
kullanılarak
gerekmektedir.

2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin

İşletmeler
ve/veya
bu Yönetmelik
ve/veya Hava
Kalitesi
Yönetimi Yönetmeliği
dosyasında
verilen faaliyetlerin,
meteorolojik verilerin
dışında, meteorolojik
verilerle
ilgili Değerlendirme
olarak Tablo 12.2ve
doldurulmalıdır.
Emisyon
ölçümtemiz
raporunda,
EPA TANKS
yazılımının
verdiği
çıktı raporu
formatta ve tesis yetkilisi
gereğince2.3.
hazırlanan
illerin
hava eylem
planlarında
belirtilen
tedbirleri
alması‘Özet’
zorunludur.
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. 2.1
Emisyon
ölçüm
raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
Tablo
Kütlesel
Debiler

Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
Emisyonlar
saatleri için kütlesel debiler (kg/saat)
Bacadan
Baca Dışındaki Yerlerden
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
Toz
10
1
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
Kurşun 2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama0.5
0.05
işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin
(Sulama, Kapalı
Kadmiyum
0.01 Savrulma Yapılmadan Yükleme0.001
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması,
Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
Talyum
0.01debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü
0.001 emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Klor
20
2
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Hidrojen
klorür ve Gaz Halde
20
2
İnorganik Klorür Bileşikleri
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Hidrojen
florür ve Gaz
2
0.2 Birim
Halde İnorganik Florür Bileşikleri
Patlatma
Hidrojen
Sülfür
4 0,080
0.4
Karbon Monoksit
500
50
Sökme
0,025
0,0125
Kükürt Dioksit
60
6
Azot
Dioksit
[NO
40
4
x (NO2 cinsinden)]
Yükleme
0,010
0,005
Toplam Organik Bileşikler
30
3
Not:
Tablodaki
emisyonlar
İşletmenin
tamamından
(bacaların
toplamı)
yayılan
saatlik
kütlesel
debilerdir.
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
(e) Hava
hesaplanır.
Birincil
KırıcıKirlenmesine Katkı Değerleri, aşağıdaki faktörler
0,243 ele alınarak
0,0243

1) Tesis etki alanındaki topografik yapının etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca yükseklikleri göz önüne
alınır.
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
2) Tesis etki alanındaki binaların etkisi göz önüne alınır. Eğer bacalar, bina veya kulelere bina veya kule
yüksekliklerinin
yüksekliği binadan
1,7 kat, soğutma kulesinden 1,5
Üçüncül Kırıcı 4 katından daha az uzaklıklarda ise: baca 0,585
0,0585
kat fazla olduğu takdirde, binaların etkisi ihmal edilir.
3) Çok
zayıf rüzgarların
hüküm sürdüğü şartların sık ortaya
çıktığı durumlar
alınır.
Nakliye
(gidiş-dönüş
toplam mesafesi)
0,7
0,35 göz önünekg/km-araç
4) Hesaplamalar, tesis etki alanı dahilinde ortaya çıkan emisyonların, bir kimyasal veya fiziksel
değişmeye
uğramadığı kabul edilerek yapılır.
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
5) Emisyonların yayılması hesaplanırken, her bir durum için yayılma şartlarının sabit olduğu kabul edilir.
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(f) Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanacağı ve Hava Kalitesinin Ölçüleceği Alanın
Atmosferik Basınç (Psia)
Belirlenmesi:
1) İşletmenin Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD)
hesaplanmasında veya hava kalitesi
Günlük Ortalama
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
ölçümlerinin
dikkate alınır.
Ay yapılmasında tesis etki alanı, inceleme alanı ve tepe noktaları
Güneşlenme
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
2) Tesis Etki Alanı;
emisyonların merkezinden
itibaren Şiddeti(btu/ft
bu yönetmelikte
Ek-4
de verilen
esaslara göre
gün)
tespit edilmiş
Ocak baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarıçapa sahip alan, tesis etki alanıdır. Zeminden itibaren
h+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 2
emi Şubat
km olanMart
kare şeklindeki alandır. Baca dışı emisyon kaynaklarının (alan kaynak) yüzey dağılımı 0,04 km 2’den
büyükse, tesis etki alanı, alan kaynak karenin ortasında olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 km olan kare
Nisan
şeklindeki alandır. Emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının tespitinde tesis etki alanı esas alınır.
Mayıs
3) İnceleme Alanı; tesis etki alanı içinde kenar uzunlukları 1 km olan kare şeklindeki alanlardır.
Haziran
Kirlenme
hakkında kararın verilemediği özel durumlarda inceleme alanının kenar uzunlukları 500 metre olarak
alınır. Temmuz
4) Emisyon kaynağının kuzeyinden itibaren saat yönünde 10 derecelik ardışık açılarla emisyon
Ağustos
kaynağına
çizilen R yarıçapındaki çemberin kare şeklindeki inceleme alanı içinde kalan yayı kestiği noktalar
Eylül
tepe noktası olarak kabul edilir.
Ekim
5) Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD), tesis etki alanı içinde her bir inceleme alanındaki tüm tepe
Kasım
noktalarında ve bütün yayılma durumları için hesaplanan değerin aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Hava
Aralık katkı değeri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden saatlik meteorolojik verilerin alınabilmesi halinde
kirlenmesine
saatlik, Yıllık
yoksa günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır.
(g) Toplam Kirlenme Değeri (TKD): tesis etki alanı içinde hesaplanmış Hava Kirlenmesine Katkı Değeri
(HKKD) ile Ölçüm veya hesapla bulunan Uzun Vadeli Değerin (UVD) toplamından, yeni kurulacak tesisler için
teşkilb)edilir.
Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri
TKD= HKKD+UVD

Bu tür tesislerde baca dışı organik emisyonların kaynakları, tankerlere yapılan dolum işlemi ve bağlantı
ekipmanlarındaki
kaçaklardır.
(ğ) Emisyon
Kaynakları ve Kütlesel Debi:

1) Modelde yer alacak emisyon kaynakları, hava kirleticilerinin tesisten atmosfere yayıldığı yerlerdir.
1) Tankerlere
işlemi;
Emisyonlarını
bir dolum
baca üzerinden
atmosfere veren tesislerin, bacaları nokta kaynak, baca dışından veya çok
sayıda birbirine yakın küçük bacaların bulunduğu alanlardan atmosfere verilen kirletici kaynaklar, alan kaynak,
1.1.kirletici
Tankerlere
dolum çizgi
işleminin
ardından
vana
ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
hareketli
kaynaklar
kaynak
olarak
nitelendirilir.
vanası açılarak
atmosfere kontrolsüz
yayılan
gazın hacmi
ve kütlesi
matematiksel
olarak hesaplanmalıdır.
2) Emisyonların
kütleselolarak
debisi,
İşletme
şartlarında
emisyon
kaynaklarından
açık havaya verile n hava
kirleticilerinin ortalama saatlik kütlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonların kütlesel debilerinde bir saatten daha
1.2. Tankerlere
dolum
kaynaklanan
baca dışı
kaynaklı organik
emisyonun
kütlesel
debisi debi
(kg/saat)
kısa periyotlarda
azalan
veyaişleminden
artan salınışlar
oluyorsa
bu salınışların
ortalaması,
saatlik
kütlesel
olarak
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
belirlenir.
Emisyonlarını
baca
dışındaki
yerlerden
veren
tesisler
ile
yeni
kurulacak
tesislerin
kütlesel
debileri
çalışma süresi esas alınmalıdır.
emisyon
kullanılarak bulunur.
2) faktörleri
Bağlantı ekipmanları;
h) Tesis
Alanında
Havatesislerindeki
Kalitesininemniyet
Ölçümü,
Hesaplanması
ve Ölçüm
Süresi: tanklarının giriş-çıkış
2.1.
Gaz Etki
dolum
ve depolama
ventilleri,
vanalar, flanşlar
ve depolama
1) çeşitli
Mevcut
tesislerde;
tesis etkikaynaklanan
alanında, uluslararası
kabulemisyonların
görmüş vekütlesel
yaygın debisi
olarakTablo
kullanılan
hatları gibi
bağlantı
ekipmanlarından
baca dışı organik
12.4 dedağılım
yer
alan
emisyonmetotlar
faktörleri ve
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
modelleri,
Ek-2 de yer
alan esaslar çerçevesinde, inceleme alanlarının tepe noktaları için hesaplanan

hava kirlenmesine katkı değerlerinin (HKKD) en yüksek olduğu farklı inceleme alanlarında her bir inceleme
2.2.birGaz
depolama
tanklarında
bulunmadığından
alanında
istasyon
olmak
üzerenefeslik
en azekipmanı
iki istasyon
kurularakTANKS
bir ay yazılımı
süre ilekullanılmamalıdır.
sürekli olarak hava kalitesi
ölçümleri yapılır. Kirliliğin aylara bağlı olarak değiştiği ve arttığı bölgelerde yetkili merci ölçüm zamanını
Tablo
12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
belirler.
2) Yeni kurulacak tesislerde, tesis etki alanında, Ek-2 de yer alan esaslar çerçevesinde esaslar
çerçevesinde, hava kirlenmesine katkı değeri bulunur. Ayrıca tesis etki alanında mevcut tüm önemli kirleticiler
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
de dikkate alınarak hesap veya ölçüm yolu ile uzun vadeli değer (UVD) bulunur. Yeni kurulacak tesisler için;
tesis etki alanı içinde hesaplanmış hava kirlenmesine katkı değeri (HKKD) ile ölçüm veya hesapla bulunan uzun
Vana
0,0056 merci; kurulacak tesisin etki
vadeli değerin (UVD) toplamından,
toplam kirlenme değeri (TKD) bulunur. Yetkili
alanında bulunan kirletici kaynak yoğunluğuna bağlı olarak, gerekirse 1 (bir) ay süre ile bir istasyonda hava
Emniyet Ventili
0,104
kalitesi ölçümleri yaptırabilir.
3) Hava kalitesi ölçümlerinde Pasif Örnekleme Metodu kullanılması halinde; modelleme sonuçlar ına
Hattı
göre hesaplanan HavaGiriş-Çıkış
Kalitesine
Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme 0,0017
alanında 2 (iki) ay süre için en az 4
adet pasif örnekleme noktası seçilir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu diğer inceleme alanlarında da, en az iki
Flanş her bir inceleme alanında 2 adet pasif örnekleme
0,00083
inceleme alanı olmak kaydıyla
noktası seçilir. Hava kirliliğinin
yoğun olduğu inceleme alanlarında pasif örnekleme yeri ve sayısı, işletmenin kapasitesi ve kirletici emisyon
yüküne bağlı olarak (işletmede bulunan bacaların yüksekliği, kütlesel debileri, kirleticilerin dağılım yönleri ile
bölgede
bulunan yerleşim alanları da göz önüne alınarak) belirlenir. Yetkili merci tarafından örnekleme yeri,
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
sayısı
ve/veya
süresidepolandığı
arttırılabilir.”
gibi
çözücü
maddeler)
tesisler;
1) Bağlantı ekipmanları;
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4) 1.1.
Çöken
toz ölçümü
tesis
inceleme
alanı içinde
en vanalar,
az 2 (iki)
ölçümvenoktasında,
hakim rüzgar
Organik
kimyasalsırasında;
maddelerin
depolandığı
tesislerde
bulunan
flanşlar
depolama tanklarının
girişyönü
dikkate
alınarak
yapılır.
Aynı bölgede
toz emisyonuna
nedenemisyonların
olan başkakütlesel
kaynakların
da bulunması
çıkışdehatları
gibi çeşitli
bağlantı
ekipmanlardan
kaynaklanan
baca dışı organik
debisi Tablo
12.5 de yer
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
durumunda
ölçüm
noktası
sayısı hesaplanmalıdır.
tesis dışındaki diğer kaynakların katkılarının belirlenmesi için attırılabi lir.
Ölçüm süresi birer aylık 2 (iki) ölçüm olup, toplam 2 (iki) aydır. Aylık olarak bulunacak değerler gün sayısına
Tablo 12.5
kimyasal
maddelerin
tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
bölünerek
birOrganik
günde çöken
ortalama
toz depolandığı
miktarı hesaplanır.
Ekipman
tipi kural olarak yer seviyesinden,
Akım 1,5 - 4,0
Emisyon
(kg/saat.kaynak)
5) Hava kalitesi
ölçümleri
metreFaktörü
arasındaki
yüksekliklerde,
binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe Gaz
tutularak yapılır. Ormanda 0,00597
yapılan ölçümler, ağaç
yüksekliğinden daha yukarıda
Vanayapılmalıdır.
Hafif Sıvı
0,00403
6) Ölçme Metotlarının kabul edilebilirlikleri, TSE tarafından standartlaştırıldıktan ve Bakanlıkça tebliğ
Ağır Sıvı
0,00023
edildikten sonra tescil edilir. İlgili TSE Standardı mevcut değilse, güvenilirliği Bakanlıkça kabul edilen DIN,
Hafif Sıvı
0,0199
EPA normlarına uygun
metot
standartları tatbik edilir. Metotlar tebliği ile ilan edilir.
Pompa
Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
7) Tesis etki alanında hava kalitesi ve emisyon ölçümleri, akredite edilmiş veya Bakanlıkça uygun
bulunan laboratuvarlara
sahipKaçakları
olan özel veya kamu kurum/kuruluşları
tarafından yapılır. 0,228
Kompresör
Gaz
Basınç Tahliye Vanaları

Gaz

0,104

Flanş

Tümü

0,00183

“Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri

YIL
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
Süre
Birimi
20192024
2014 2015
2016
2017 2018
2023
ve sonrası
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
Saatlik
(bir yılda 24
500
470
440
410
380
350
350
2) Depolamadefadan
tanklarının
fazlanefeslikleri;
aşılmaz)
3
2.1.
Söz konusu
tesislerdeki µg/m
depolama
tanklarının
nefesliklerinden
kaynaklanan
SO
24 saatlik
2
250
225
200
175
150 organik
125 bileşiklerin
125 kütlesel
debisinin TANKS yazılımıUVS
kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
60
60
60
60
60
60
60
2.2. EPA TANKS
tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
**Yıllıkyazılımında
ve kış
dosyasında verilen meteorolojik
dönemi (1verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
20 yazılımının
20
20 çıktı20raporu 20
20
20 yetkilisi
2.3. Emisyon ölçüm
raporunda, EPA TANKS
verdiği
‘Özet’ formatta
ve tesis
Ekim-31
tarafından tanklara ait tümMart)
bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
Saatlik
(bir
yılda 18
NO
300
290
280
270
260
250
200*
d)2 Taş çıkarma,
Kırmafazla
ve Sınıflandırma
Tesisleri;
defadan
µg/m3
aşılmaz)
1) Taş çıkarma, kırma
gerçekleştirilen
kaynaklanan
yıllık ve sınıflandırma tesislerinde
60
56
52 işlemlerden
48
44
40* toz emisyonu
40 kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer24
alan
emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
saatlik
Havada Asılı
2) Partikül
Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
(bir yılda 35
Madde sistemlerinin
(PM 10)
µg/m3Nemli 100
taşıma
kullanılması, Malzemenin
Tutulması,
Yükleme
Boşaltılması
vb.)
90Savrulma
80 Yapılmadan
70
60
50
50 alınması
defadan fazla
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
aşılmaz)
kullanılarak hesaplanmalıdır.
60 Kullanılacak
56
52
44
40
40
Tablo 12.6: Toz EmisyonuYıllık
Kütlesel Debi Hesaplamalarında
Emisyon 48
Faktörleri
Pb
Yıllık
µg/m3
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
maksimum
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
mg/m3
günlük 8
CO
16
14
12
10
10
10
10
saatlik
Patlatma
0,080
ortalama
Parametre

Cd
Sökme
HCl
Yükleme
HF
Boşaltma

H2SKırıcı
Birincil
Toplam Organik
İkincil
Kırıcı
Bileşikler
(karbon cinsinden)
Üçüncül Kırıcı
Çöken toz

UVS
KVS
UVS
Saatlik
KVS
Saatlik
KVS
Saatlik
KVS

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

KVS
mg/m2gün
UVS
Nakliye (gidiş-dönüş
toplam mesafesi)
Pb ve
UVS
Çöken bileşikleri
Depolama
mg/m2gün
Cd ve
tozda
UVS
bileşikleri
Tl ve
UVS
bileşikleri

380

0.02

0.02
0.02
0,025
150
150
60
0,010 60
30
30
50,010 5
100
100
0,243 20
20

0.02
0.02
0,0125
150
150
600,005 60
30
30
5 0,005 5
100
100
200,0243 20

0.02

280
280
0,0585
70
70
0,0585390
390

280

280

70

70

250

280
280
0,585
70
70
0,585 390
390
210
210
0,7
250
250

210
210
0,35
250
250

390
390
210
210
kg/km-araç
250
250

3,75

5,8
3,75

2,9
3,75
3,75

kg toz/ha gün
3,75
3,75

150
60
30
5
100
20
280
70
390
210

5

5

3,75
5

5

5

0,02

150
150
60
60
30
30
5 kg/ton 5
100
100
20
20

5

5
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Benzen ile ilgili sınır Atmosferik
değer hava Basınç
kalitesi(Psia)
yönetmeliğinde olmasına rağmen söz konusu tabloda yer almamaktadır.
*Sınır değer 2024 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır.
Günlük Ortalama
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
** Eko sistemin
korunması”
Ay
Güneşlenme
Sıcaklık (F)

Sıcaklık (F)

Şiddeti(btu/ft2gün)

(mph)

ı) Petro
Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryakıt Depolama işletmelerinin içinde bulunan
Ocak
tesislerin
etrafında yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçları Tablo 2.3.’e göre değerlendirilir.
Şubat
Mart

1) İki ay süre ile yapılan hava kalitesi ölçümlerinin ortalaması, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sınır
Nisan
Değerin % 60’ının üzerinde olması durumunda ölçüm süresi yetkili merci tarafından uzatılır ve
Mayıs
örnekleme noktası sayısı artırılabilir.
Haziran
2) İki ay süre ile yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarının, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sınır Değerin
Temmuz
(UVS) % 80’nin üzerinde olması durumunda yetkili merci hava kalitesi ölçüm cihazları ile ölçüm
Ağustos
yapılmasını isteyebilir. Ölçüm değerleri 1 saatlik ve günlük ortalamalar halinde verilir ve Tablo 2.3 de
Eylül
belirtilen Kısa Vade Sınır değer (KVS) ile karşılaştırılır.
Ekim

Tablo Kasım
2.3 Petro Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryakıt Depolama işletmelerinin içinde bulunan
tesislerinAralık
etrafında (tank adaları, dolum kolları, rafinerileri oluşturan tesislerin arasında vb.) uyulması istenilen hava
kalitesi sınır
Yıllıkdeğerleri
Parametre

Sınır değer [µg/m3]
UVS*
KVS**
b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri
Toplam Organik Bileşikler (Karbon cinsinden)
500
800
ve bağlantı
Benzen Bu tür tesislerde baca dışı organik emisyonların kaynakları, tankerlere
75 yapılan dolum işlemi 120
ekipmanlarındaki
kaçaklardır.
Toluen
75
120
Ksilen
75
120
1) Tankerlere dolum işlemi;
Olefinler
75
120
Etil Benzen
75
120
Tankerlere
dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında
kalan ve dolum hattındaki
Kumol 1.1.
(İzopropil
Benzen)
5
20 tahliye
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
Trimetil Benzen
5
10
Merkaptan
1 emisyonun kütlesel debisi2 (kg/saat)
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik
Tetra etil-tetra 1.1
metil
kurşun hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum
1 günlük
hesaplanırken,
bendinde
tanker sayısı ve tesisin

çalışma süresi esas alınmalıdır.
2) Bağlantı ekipmanları;
(*) İşletmelerinin
içinde bulunan tesislerin etrafında (tank adaları, dolum kolları, rafinerileri oluşturan tesislerin

arasında vb.) hava kalitesi ölçümlerinin pasif örnekleme metodu ile yapılması durumunda bu sınır değerler uygulanır.
2.1. Gaz dolum
ve depolama
emniyet ventilleri,
vanalar,dolum
flanşlarkolları,
ve depolama
tanklarının
giriş-çıkış
(**) İşletmelerinin
içinde
bulunan tesislerindeki
tesislerin etrafında
(tank adaları,
rafinerileri
oluşturan
tesislerin
hatları
gibivb.)
çeşitlihava
bağlantı
ekipmanlarından
bacaölçüm
dışı organik
emisyonların
kütlesel
debisi Tablo
yer
arasında
kalitesi
ölçümlerinin kaynaklanan
hava kalitesi
cihazları
ile yapılması
durumunda
bu 12.4
sınırdedeğerler
alan
emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
uygulanır.”

“

2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.

A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri
1. Büyük Yakma Tesisleri
1.1. Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz
yakıtların kullanıldığı yakma
tesislerini
kapsar.
Ekipman
tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
1.2. Büyük yakma tesisleri için verilen hüküm ve esaslar aşağıdaki tesisler hakkında uygulanmaz.
1.2.1. Yakma ürünlerinin
doğrudan ısıtma, kurutma veya başka maddeler
Vana
0,0056 ve malzemelerin muamele
edilmesi için kullanıldığı tesisler, tav fırınları ve ısıl işlem fırınları,
1.2.2. Atık gazların
yakılarak
Emniyet
Ventili arıtılması için tasarlanan ancak bağımsız yakma
0,104 tesisleri olarak işletilmeyen
tesisler gibi yakma sonrası tesisler,
1.2.3. KatalitikGiriş-Çıkış
parçalayıcı
katalizörlerinin rejenerasyonu için kullanılan
tesisler,
Hattı
0,0017
1.2.4. Kükürt üretim tesisleri,
1.2.5. Kimya sanayiinde
Flanş kullanılan reaktörler,
0,00083
1.2.6. Kok batarya fırını,
1.2.7. Yüksek fırın sobaları (Cowpers),
1.2.8. Bir araç, gemi veya uçağın tahriki için kullanılan herhangi bir teknik cihaz,
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
1.2.9. Kıyıdan açıkta platformlarda kullanılan gaz türbinleri,
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
1.2.10. Dizel, benzin veya gaz ile çalıştırılan içten yanmalı motor kullanılan tesisler,
Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri

1) Bağlantı ekipmanları;
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1.2.11.
Bu Yönetmeliğin
4 üncü depolandığı
maddenin tesislerde
(d) bendinde
tanımı
yapılan
biyokütle
dışındaki
atıkların
1.1. Organik
kimyasal maddelerin
bulunan
vanalar,
flanşlar
ve depolama
tanklarının
girişçıkış hatları
çeşitli bağlantı
ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
yakılması
içingibi
kullanılan
tesisler.
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
1.3. Yeni
tesislerin
işletilmesi
için gereklilikler
1.3.1. Katı Yakıtlar İçin Emisyon Sınırları
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı
tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Katı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak
baca gazında % 6 hacimsel oksijen (O2 ) esas alınarak
Ekipman
tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılamaz.
Gaz

Vana

Yakıt türü

Yakıt Isıl Gücü

Hafif Sıvı

Pompa Kaçakları

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MWAğır Sıvı
ısıl gücü≥100 MW
KompresörYakıt
Kaçakları
Gaz
50
MW
≤
Yakıt
ısıl
gücü
<100
MW
Gaz
Petrol koku Basınç Tahliye Vanaları
Yakıt ısıl gücü≥100 MW
Flanş
Tümü
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW
Giriş-Çıkış
Biyokütle
100 MWHattı
≤ Yakıt ısıl gücü <300 MWTümü
Yakıt
ısıl gücü≥300 MW
Numune alma
Noktaları
Tümü
Katı yakıt

0,00597

Hafif Sıvı Emisyon Sınır Değerleri
0,00403 (mg/Nm3 )
Ağır Sıvı
0,00023
NO2

Toz

SO2

50
30
20
20

850
200
400
200
200
200
200

(NO0,0199
ve NO2)
400
0,00862
200
0,228
400
0,104
200
0,00183
400
0,0017
300
200
0,015

CO

150
200
150
200

1.3.1.1.
SO2 parametresi
yukarıda belirtilen değerlerin, kullanılan katı yakıttaki yüksek kükürt içeriği
2) Depolama
tanklarınıniçin
nefeslikleri;
nedeniyle önlemler alınarak arıtma tesisi kurulmasına rağmen sağlanamadığı durumlarda aşağıda belirtilen
esaslar uygulanır.
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
1.3.1.1.1.
Isılyazılımı
gücü 100
MW ilahesaplanması
300 MW arasında
olan tesisler için 300 mg/Nm 3 SO2 emisyon sınır değeri
debisinin
TANKS
kullanılarak
gerekmektedir.
2.2. en
EPA
yazılımında
tesisin
bulunduğu
yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
aşılamaz veya
azTANKS
% 92 oranında
kükürt
giderme
sağlanır.
3 SO emisyon sınır
dosyasında
verilenIsıl
meteorolojik
verilerin
meteorolojik
ilgiliiçin
olarak400
Tablomg/Nm
12.2 doldurulmalıdır.
1.3.1.1.2.
gücü 300
MWdışında,
ve üzerinde
olanverilerle
tesisler
2
2.3.
Emisyon
ölçüm
raporunda,
EPA
TANKS
yazılımının
verdiği
çıktı
raporu
‘Özet’
formatta ve tesis yetkilisi
değeri aşılamaz ve en az % 95 oranında kükürt giderme sağlanır.
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
1.3.1.2.
Petrol koku
yakıldığı durumlarda aşağıda mg/Nm3 olarak ifade edilen emisyon sınır değerleri
2.4. Emisyon
ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
ayrıca uygulanır.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;

Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum,
Talyum
bileşikleri,
1) Taşveçıkarma,
kırmatalyum,
ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisiAntimon
Tablo 12.6
yer alan emisyon
faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
veda
bileşikleri,
antimon,
2) Sökme,
Yükleme, arsenik,
Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
Arsenik
ve bileşikleri,
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
Kurşun ve bileşikleri, kurşun,
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
Krom ve
bileşikleri, krom,
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Kobalt
ve
kobalt,Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Tablo 12.6: Toz bileşikleri,
Emisyonu Kütlesel
Bakır ve bileşikleri, bakır,
Manganez ve bileşikleri, manganez,
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
Nikel ve bileşikleri, nikel,
Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum,
Patlatma
0,080
Kalay ve bileşikleri, kalay
Sökme

0,025

0,0125

Birincil Kırıcı

0,243

0,0243

İkincil Kırıcı

0,585

0,0585

olarak ifade edilir. Bu emisyonlar için toplam olarak 0,5 mg/Nm 3 emisyon sınır değeri aşılmaz.
Yükleme
0,005
1.3.1.3. Benzo(a)piren için 0,001 mg/Nm3 emisyon0,010
sınır değeri aşılmaz.
1.3.2. Sıvı yakıtlar için emisyon sınırları
Boşaltma
0,010
0,005 oksijen (O
kg/ton
Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca
gazında % 3 hacimsel
2 ) esas alınarak
aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılamaz.

Üçüncül KırıcıYakıt Isıl Gücü
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW

Depolama

100 MW≤ Yakıt ısıl gücü<300 MW
Yakıt ısıl gücü≥300 MW

380

Toz
50
30

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
NO2
0,585
0,0585
SO2
(NO ve
CO
NOkg/km-araç
0,7
0,35
2)
850
400
5,8
kg toz/ha gün
400-200 2,9
80
(lineer azalma)
200
200
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1.3.2.1. Arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel olarak ifade edilecek nikel ve bileşikleri,
Atmosferik
Basınç
(Psia) ve bileşikleri olan ağır metaller için toplam olarak 1 mg/Nm 3 emisyon
vanadyum olarak ifade
edilecek
vanadyum
Günlük Ortalama
sınır değeri aşılamaz.
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay Gaz yakıtlar için emisyon sınırları
Güneşlenme
1.3.3.
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
3
Şiddeti(btu/ft
gün)
Gaz yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm olarak baca gazında
% 3 hacimsel
oksijen (O2 ) esas alınarak
Ocak
aşağıdaki
emisyon sınır değerleri aşılamaz.
Şubat
Mart

YakıtNisan
türü

Yakıt Isıl Gücü

Mayıs

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
NO2
Toz
SO2
CO
(NO ve NO2)

Haziran
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <300
Genel
Durum
Temmuz
MW
Doğal
gaz, fuel gaz,
5
35
LPG,Ağustos
vb.
Yakıt ısıl gücü≥300 MW
Yüksek
fırın gazı
10
200
Eylül
Demir-çelik
sanayinde
Ekim
ortaya
çıkan ve başka
400*
Kasım
yerlerde
de
30
Aralık
200**
kullanılabilecek olan
Yıllık
gazlar
Sıvılaştırılmış gaz
5
5
Kok fırınında oluşan
30
400
düşük
kalorili
gazlar
b) Gaz
Dolum
ve Depolama Tesisleri
Yüksek
fırınlarda
tür tesislerde
yapılan
oluşanBudüşük
kalorili baca dışı organik emisyonların kaynakları, tankerlere
10
200 dolum
ekipmanlarındaki
kaçaklardır.
gazlar
*

150
100

100
200

işlemi ve bağlantı

Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar

** Tankerlere dolum işlemi;
1)
Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar

1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
1.3.4. Gaz türbinleri için emisyon
sınırları
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak
yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
3

Gaz türbinlerinde mg/Nm olarak baca gazında % 15 hacimsel oksijen (O2) esas alınarak aşağıdaki
emisyon
değerleridolum
aşılamaz.
1.2.sınır
Tankerlere
işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)

hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi esas alınmalıdır.
Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
2) Bağlantı ekipmanları;

Yakıt türü

SO2

NO2

CO

İslilik (Bacharach)

ve NO
2)
2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri,(NO
vanalar,
flanşlar
ve depolama tanklarının giriş-çıkış

Genel
olarak
yakıtlar
11,7dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
hatları
gibi
çeşitligaz
bağlantı
ekipmanlarından kaynaklanan baca
alan
emisyon faktörleri
Sıvılaştırılmış
gaz kullanılarak hesaplanmalıdır.
1,7

120
Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar
117
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar
67
100
Doğal
11,7 için kaçak
50emisyon faktörleri
Tablo
12.4gaz
Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar
Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)
120
2 (sürekli çalışma)
Sıvı yakıtlar
120 Faktörü (kg/saat.kaynak)
Ekipman tipi
Emisyon
4 (başlama)
Vana

0,0056

Giriş-Çıkış Hattı

0,0017

Flanş

0,00083

1.3.4.1. NO2 için emisyon sınır değerleri, ISO şartlarına göre (288,15 K sıcaklık, 101,3 kPa basınç ve %
60 bağıl nem) % 70 in üzerindeki işletme yükü için geçerlidir.
Emniyet Ventili
0,104
Ancak,
Toplam verimi % 75 den fazla olan bileşik ısı ve güç sistemlerinde kullanılan gaz tribünleri için

(mg/Nm3 )
75

Kombine çevrim santrallerinde kullanılan ve yıllık ortalama toplam elektrik verimi % 55’den
fazla olan gaz türbinleri için
75
Mekanik tahrik için gaz türbinleri için
75
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
Yukarıdaki
kategorilerden
hiçbirine
girmeyen
ancak
verimliliği
%
35
den
(ISO
temel
yük
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
durumuna göre belirlenecek) fazla olan tek çevrim gaz türbinleri için
50*η/35
1) Bağlantı ekipmanları;

358
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1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış 1.3.4.2.
hatları gibi
çeşitli
bağlantı ekipmanlardan
baca dışıkullanılabilir.
organik emisyonların
kütlesel
debisi Tablo
12.5 de yer
Gaz
türbinlerinde
yalnızca gazkaynaklanan
veya sıvı yakıtlar
Sıvı yakıt
kullanılması
durumunda
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
sadece
hafif veya
dizel yakıtlar
kullanılabilir
veya kükürtdioksit emisyonlarının azaltılması için eşdeğer önlemler

alınır.

Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
1.3.4.3. Acil durumlar için kullanılan ve yılda 500 saatten daha az işletilen gaz türbinleri NO x ve CO sınır
Ekipman tipi muaftırlar. Bu tip tesislerin
AkımişletmecisiEmisyon
(kg/saat.kaynak)
değerlerine uyum mecburiyetinden
her yılınFaktörü
31 Ocak
tarihine kadar bir
Gaz
0,00597
önceki yıla ait aylık işletim saatlerini ve acil durumda tüketilen gaz miktarları ile acil durum sıklık bilgilerine

Vana mercie sunmakla yükümlüdür.
Hafif Sıvı
0,00403
(yıl/gün) ilişkin kayıtları yetkili
1.4. Mevcut tesislerin işletilmesi için gerekliliklerAğır Sıvı
0,00023
1.4.1. Katı yakıtlar için emisyon sınırları
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Katı yakıtlı yakma
tesislerinde mg/Nm3 olarak baca
% 6 hacimsel oksijen
(O2 ) esas alınarak
Ağırgazında
Sıvı
0,00862
aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılamaz.
Kompresör Kaçakları

Gaz

0,228

0,104 (mg/Nm3 )
Emisyon Sınır Değerleri
Flanş
Tümü
0,00183
NO2
Yakıt türü
Yakıt Isıl Gücü
Toz
SO2
CO
(NO ve NO2)
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
2000
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100MW
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
100
600
2000-400
Katı yakıt
100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500 MW
(lineer azalma)
200
2) Depolama tanklarının
Yakıt ısılnefeslikleri;
gücü≥ 500 MW
50
400
200
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW
600
Petrol koku
400kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının 20
nefesliklerinden
Yakıt
ısıl
gücü≥100
MW
200
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
Basınç Tahliye Vanaları

Gaz

2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
1.4.1.1.
Toz meteorolojik
parametresiverilerin
için, 1/6/1987
tarihinden verilerle
önce ruhsat
almış,Tablo
ısıl gücü
500 MW veya daha fazla
dosyasında
verilen
dışında, meteorolojik
ilgili olarak
12.2 doldurulmalıdır.
2.3. kJ/kg
Emisyon
raporunda,değer)
EPA TANKS
yazılımının
verdiği
‘Özet’
formatta
ve tesisbileşik
yetkilisi
olan ve 5800
danölçüm
(net kalorifik
az ısıl değere
sahip,
nem çıktı
oranıraporu
ağırlıkça
% 45
in üzerinde,
tarafından
tanklara ait
tüm bilgiler
incelenip
onaylandıktan
sonra verilmelidir.
nem
ve kül miktarı
ağırlıkça
% 60
ın üzerinde
ve kalsiyumoksit
oranı % 10 un üzerinde olan katı yakıtları yakan
2.4.100
Emisyon
raporunda
tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
3 sınır
tesisler için
mg/Nmölçüm
değeri uygulanabilir.

1.4.1.2. SO2 parametresi için, yukarıda belirtilen emisyon sınır değerlerinin yakıtın karakteristik
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
özellikleri sebebi ile sağlanamadığı durumlarda 50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <100 MW olan tesislerde en az % 60
oranında bir
azaltımı,
100
≤ Yakıt tesislerinde
ısıl gücü <300
MW olan işlemlerden
tesislerde %
75 lik bir toz
azaltım,
300kütlesel
MW
1) kükürt
Taş çıkarma,
kırma
ve MW
sınıflandırma
gerçekleştirilen
kaynaklanan
emisyonu
≤ yakıt
ısıl
gücü
<500
MW
olan
tesislerde
%
90
lık
bir
azaltım
ve
yakıt
ısıl
gücü
500
MW
ve
daha
fazla
olan
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
tesislerde2)iseSökme,
% 94 Yükleme,
oranında Nakliye,
bir kükürt
azaltımıDepolama
sağlanacaktır.
YakıtEk-1
ısıl de
gücü
500 MW
ve daha(Sulama,
fazla olan
ve
Boşaltma,
işlemlerinde
belirtilen
önlemlerin
Kapalı
taşıma sistemlerinin
kullanılması,
Nemliazaltma
Tutulması,
Savrulma Yapılmadan
Boşaltılması
alınması
(1/1/2006)
tarihinden
önce bacaMalzemenin
gazı ve kükürt
ekipmanları
kurulumu Yükleme
sözleşmesi
devreye vb.)
girmiş
ve
durumunda
bu işlemlerden
toz emisyonu
kütlesel
debisibir
Tablo
12.6azaltım
da yer oranı
alan kontrollü
emisyon faktörleri
kurulum
çalışması
başlamışkaynaklanan
olan tesislerde
en az % 92
oranında
kükürt
uygulanır.
kullanılarak hesaplanmalıdır.
1.4.1.3. Yakıt ısıl güçleri 400 MW veya daha fazla olan ve yıl içinde 1.500 saatten daha fazla çalışmayan
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
tesisler için (beş yıllık bir sürecin ortalaması alınarak belirlenir) 800 mg/Nm³ kükürtdioksit sınır değeri
uygulanır.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
1.4.1.4. 1/1/2016 dan itibaren bu tesislerden, çalışma süreleri yılda 1500 saati (5 yıllık ortalama veriler
kullanarak
2 olarak ölçülür) emisyon sınır değerine tabi olur.
Patlatmabelirlenir) geçmeyenler 450 mg/Nm³ azotoksit (NO
0,080
1.4.1.5. 1/1/2018 tarihine kadar, 1/1/2005 tarihine kadar olan süre içinde 12 ay süresince uçucu madde
içeriği
%10 un altında olan katı yakıtla çalışmış ve çalışmakta
için azotoksit (NO 2 olarak ölçülür)
Sökme
0,025olan tesisler 0,0125
emisyon sınır değeri 1200 mg/Nm3 olur.
1.4.1.6. Petrol koku yakılması durumunda aşağıdaki emisyon
sınır değerleri
Yükleme
0,010
0,005 de ayrıca uygulanır.
Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum,
Talyum ve bileşikleri, talyum,
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
Antimon ve bileşikleri, antimon,
Birincil
Kırıcıve bileşikleri, arsenik,
0,243
0,0243
Arsenik
Kurşun ve bileşikleri, kurşun,
İkincil
Kırıcı
0,585
0,0585
Krom
ve bileşikleri, krom,
Kobalt ve bileşikleri, kobalt,
Üçüncül
0,585
0,0585
BakırKırıcı
ve bileşikleri, bakır,
Manganez ve bileşikleri, manganez,
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
Nikel ve bileşikleri, nikel,
Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum,
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
Kalay ve bileşikleri, kalay,
olarak ifade edilir. Bu emisyonlar için toplam olarak 0,5 mg/Nm3emisyon sınır değeri
aşılmaz.

380

359

1.4.1.7. Benzo(a)piren için 0,001 mg/Nm3emisyon sınır değeri aşılmaz.
Atmosferik
(Psia)
1.4.2. Sıvı yakıtlar
için Basınç
emisyon
sınırları
Günlük
Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında
%Ortalama
3 hacimsel oksijen (O2 ) esas alınarak
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Güneşlenme
aşağıdakiAy
emisyon sınır değerleri
aşılamaz.
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
Şiddeti(btu/ft2gün)

Ocak
Şubat
Yakıt Isıl Gücü
Mart

Toz

Nisan
50 MW
≤ Yakıt ısıl gücü <300 MW
Mayıs

300 MW≤
Yakıt ısıl gücü<500 MW
Haziran
YakıtTemmuz
ısıl gücü≥500 MW

50

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)
NO2
SO2
(NO ve NO2)
1700
450
1700-400
(lineer azalma)
400
400

CO

150

Ağustos

1.4.2.1.
Toz parametresi için, kül oranı % 0,06 dan fazla olan sıvı yakıt yakan ve hesaplanan ısıl girdisi
Eylül
500 MW
dan
az
olan tesisler için 100 mg/Nm3 sınır değeri uygulanabilir.
Ekim
1.4.2.2.
Arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel olarak ifade edilecek nikel ve bileşikleri,
Kasım
vanadyum olarak ifade edilecek vanadyum ve bileşikleri olan ağır metaller için toplam olarak 2 mg/Nm3
Aralık
emisyon sınır değeri aşılmaz.
Yıllık
1.4.3.
Gaz yakıtlar için emisyon sınırları
Gaz yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 3 hacimsel oksijen (O2 ) esas alınarak
aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılamaz.
b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri

Emisyon Sınır Değerleri
3
(mg/Nm
kaynakları, tankerlere yapılan dolum
işlemi) ve bağlantı
Yakıt Bu
türütür tesislerde baca dışı organik emisyonların
Yakıt Isıl Gücü
NO
ekipmanlarındaki kaçaklardır.
2
Toz SO2
CO
(NO ve NO2)
1) Tankerlere dolum işlemi;
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500
300
Genel Durum
MW
5
35
Doğal
gaz,Tankerlere
fuel gaz, dolum
LPG, vb.
1.1.
işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
Yakıt ısıl gücü≥500 MW
200
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500
300
MW
Yüksek
gazı dolum işleminden
800kütlesel debisi (kg/saat)
1.2. fırın
Tankerlere
kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik 10
emisyonun
hesaplanırken, 1.1 bendinde hesaplanan kütle,
günde dolumu
tesisin günlük
Yakıt tesiste
ısıl gücü≥500
MW yapılan maksimum tanker sayısı ve200
çalışma
süresi esas
alınmalıdır.
Demir-çelik
sanayinde
ortaya
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500
2) Bağlantı ekipmanları;
300
çıkan ve başka yerlerde de
MW
50
35
100
kullanılabilecek
olanvegazlar
Yakıt ısıl emniyet
gücü≥500
MW vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının
200 giriş-çıkış
2.1. Gaz dolum
depolama tesislerindeki
ventilleri,
50kaynaklanan
MW ≤ Yakıt
ısıldışı
gücü
<500emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından
baca
organik
300
alan
emisyon faktörleri
MW
Sıvılaştırılmış
gaz kullanılarak hesaplanmalıdır.
5
5
Yakıt ısıl gücü≥500 MW
200
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
Rafineri
50 MW ≤ Yakıt ısıl gücü <500
300
kalıntılarının/rezidülerinin
MW çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
Tablo
12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki
gazlaştırılmasından çıkan düşük
5
800
kalorili gazlar, kok fırını gazı
Yakıt ısıl gücü ≥500 MW
200
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
veya yüksek fırın gazı
Vana
0,0056
1.4.4. Gaz türbinleri
için emisyon sınırları
Gaz türbinlerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 15 hacimsel oksijen (O2) esas alınarak aşağıdaki
Emniyet
Ventili
0,104
emisyon sınır değerleri
aşılmaz.
0,0017 (mg/Nm3 )
Emisyon Sınır Değerleri
NO2
CO
Flanş
0,00083
(NO ve NO2)
Doğal gaz
75
Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)
120
100 eterler
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler,
aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar,
Sıvı yakıtlar
120
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
07/10/2004 ten önce faaliyete geçenler
300
Giriş-Çıkış Hattı

Yakıt türü

1) Bağlantı ekipmanları;
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1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış 1.4.4.1.
hatları gibi
çeşitli
bağlantı ekipmanlardan
baca dışıkullanılabilir.
organik emisyonların
kütlesel
debisi Tablo
12.5 de yer
Gaz
türbinlerinde
yalnızca gazkaynaklanan
veya sıvı yakıtlar
Sıvı yakıt
kullanılması
durumunda
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
sadece
hafif veya
dizel yakıtlar
kullanılabilir
veya kükürtdioksit emisyonlarının azaltılması için eşdeğer önlemler

alınır.

Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
1.4.4.2. Acil durumlar için kullanılan ve yılda 500 saatten daha az işletilen gaz türbinleri NO x ve CO sınır
Ekipman tipi muaftırlar. Bu tip tesislerin
Akım işletmecisi
Emisyon
Faktörü
(kg/saat.kaynak)
değerlerine uyum zorunluluğundan
her yılın
31 Ocak
tarihine kadar
Gaz
0,00597
önceki yıla ait aylık işletim saatlerini ve acil durumda tüketilen gaz miktarları ile acil durum sıklık bilgilerine

Vana mercie sunmakla yükümlüdür.
Hafif Sıvı
0,00403
(yıl/gün) ilişkin kayıtları yetkili
1.5. Çift veya çoklu yakıt yakan tesisler
Ağır Sıvı
0,00023
1.5.1. Eş zamanlı olarak iki veya daha fazla yakıtHafif
kullanan
merci, emisyon sınır
Sıvı tesisler için yetkili0,0199
Kaçakları
değerlerini sırasıyla Pompa
aşağıdaki
şekilde belirler.
Ağır Sıvı
0,00862
1.5.1.1. (1.3) ve (1.4) alt bentlerinde belirtildiği üzere her bir yakıt ve yakma tesisinin yakıt ısıl gücüne
Kaçakları
0,228
göre ilgili kirleticiKompresör
madde için
emisyon sınır değerleri alınır,Gaz
Gaz Bu değer yakıtın paragraf
0,104
Basınç Tahliyeemisyon
Vanaları sınır değerleri belirlenir.
1.5.1.2. Yakıt-ağırlıklı
(1.5.1.1)de bulunan
kendi emisyon sınır değerlerinin,
her bir yakıtın sağladığıTümü
ısıl güç ile çarpılarak ve sonra
bu sonucun bütün
Flanş
0,00183
yakıtlar tarafından sağlanan toplam ısıl güç toplamına bölünmesi sonucu elde edilir.
Hattıdeğerler toplanır.
Tümü
0,0017
1.5.1.3. YakıtGiriş-Çıkış
ağırlıklı sınır
1.5.2. HamNumune
petrol alma
rafinerilerinin
damıtma ve dönüşüm0,015
atıklarının tek başına
Noktaları çoklu ateşleme birimlerinde
Tümü
veya başka yakıtlarla kullanıldığı durumlarda, en yüksek emisyon sınır değerine sahip belirleyici yakıtın
sağladığı ısıl güç, bütün yakıtların sağladığı toplam ısıl gücün en az % 50’si kadar ise, belirleyici yakıtın sınır
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
değerleri esas alınır. Belirleyici yakıtın katkısının % 50’nin altında olduğu durumlarda emisyon sınır değeri, tek
tek yakıtların
ısıl güçlerin yakıtların tamamının sağladığı toplam ısıl güce göre oransal olarak
2.1. sağladıkları
Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
sırasıyla
aşağıdaki
debisinin
TANKS şekilde
yazılımı belirlenir.
kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
1.5.2.1.
(1.3)TANKS
ve (1.4)
alt bentlerinde
belirtildiği
üzere
her bir yakıt
ve yakma
tesisinin
yakıt ısıl
gücüne
2.2. EPA
yazılımında
tesisin bulunduğu
yere
ait meteorolojik
veriler
istenmekte
olduğundan,
emisyon
izin
dosyasında
verilen madde
meteorolojik
verilerin dışında,
meteorolojik
verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
göre
ilgili kirletici
için emisyon
sınır değerleri
alınır,
2.3. Emisyon
ölçüm
raporunda,
EPAveTANKS
çıktı raporu
ve tesis
1.5.2.2.
Belirleyici
yakıt
olarak 1.3
1.4 alt yazılımının
bentlerine verdiği
göre emisyon
sınır‘Özet’
değeriformatta
en yüksek
olanyetkilisi
yakıt;
tarafından
tanklara
ait tüm
bilgiler
incelenip
onaylandıktan
sonra verilmelidir.
eğer
iki yakıtın
emisyon
sınır
değerleri
aynı
ise daha yüksek
ısıl gücü olan yakıt kabul edilir. Bu değer 1.3 ve 1.4
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
alt bentlerde
belirtilen yakıta ait emisyon sınır değeri iki ile çarpılarak ve bulunan emisyon değerinden en düşük
emisyon sınır
değerine sahip yakıtın emisyon sınır değeri çıkartılarak bulunur.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
1.5.2.3. Belirleyici yakıtın hesaplanan emisyon sınır değeri ısıl gücü ile çarpılarak, her bir yakıtın bireysel
emisyon sınır
değeri
ile sağladığı
ısıl güç çarpılıp
ikisiningerçekleştirilen
çarpımı da tüm
yakıtların
sağladığı toplam
ısıl girdiye
1) Taş
çıkarma,
kırma ve sınıflandırma
tesislerinde
işlemlerden
kaynaklanan
toz emisyonu
kütlesel
bölünerek,
yakıt-ağırlıklı
emisyon
sınır
değerleri
bulunur.
debisi Tablo
12.6 da yer alan
emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
2) Sökme,
Yükleme, Nakliye,
Depolama
işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
1.5.2.4.
Yakıt-ağırlıklı
emisyonBoşaltma,
sınır değerleri
toplanır.
taşıma
sistemlerinin
Boşaltılması
vb.) alınması
1.5.3.
(1.5.2)kullanılması,
alt bendineMalzemenin
alternatif Nemli
olarakTutulması,
aşağıda Savrulma
belirtilenYapılmadan
ortalama Yükleme
kükürt dioksit
emisyon
sınır
durumunda
bu
işlemlerden
kaynaklanan
toz
emisyonu
kütlesel
debisi
Tablo
12.6
da
yer
alan
kontrollü
emisyon
faktörleri
değerleri kullanılan yakıt kombinasyonuna bağlı olmaksızın uygulanabilir.
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Mevcut
tesisler
için:
1.000
mg/Nm3 , rafineride
bulunan
bütün
tesislerin ortalaması alınır,
Tablo1.5.3.1.
12.6: Toz
Emisyonu
Kütlesel
Debi
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon
Faktörleri
1.5.3.2. Yeni tesisler için: 600 mg/Nm3, gaz türbinleri hariç rafineride bulunan bütün tesislerin ortalaması
alınır.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
1.5.4. (1.5.2) ve (1.5.3) alt bentlerinde belirtilen suretle hesaplanan değerler işletmeci tarafından yetkili
mercie
bildirilir. Yetkili merci uygulamada mevcut tesislerden
kaynaklanan
Patlatma
0,080
- emisyonların artışına neden
olmayacak şekilde değerlendirme yaparak hangi yöntemin uygulanacağına karar verir.
1.5.5. İki veya daha fazla yakıtı alternatif olarak kullanan
birimlerine sahip tesislerde her
Sökme
0,025 çoklu ateşleme
0,0125
yakıt için 1.3 ve 1.4 alt bentlerinde belirtilen emisyon sınır değerleri uygulanır.
1.6. Atık gazın bacadan atılması şartları
Yükleme
0,010
0,005
1.6.1. 30/6/1987 tarihinden sonra kurulan, iki veya daha fazla bağımsız tesisin, teknik ve ekonomik
Boşaltma
0,010
0,005
faktörler
de göz önüne alınarak yetkili merci tarafından atık
gazlarını aynı bacadan
atmosferekg/ton
verebilecekleri
uygun bulunması durumunda, bu tesis grubu tek bir birim olarak kabul edilir.
Birincil
Kırıcı
0,243
0,0243şartlara uygun olarak bir baca
1.6.2.
Yakma tesislerinin atık gazları bu Yönetmeliğin
Ek-4’ünde belirtilen
yardımı ile kontrollü bir şekilde bertaraf edilerek sağlık ve çevreyi koruyacak şekilde salınır ve bu şartlar bu
İkincil izinlerinde
Kırıcı
0,585
0,0585
tesislerin
belirtilir.
1.7. Baca gazı arıtma donanımının arızası veya devre dışı kalması
Üçüncül Kırıcı
0,585
1.7.1. Baca gazı arıtma donanımının arızası veya devre
dışı kalması 0,0585
durumunda, 24 saat içinde normal
çalışma şartlarına dönüş sağlanamazsa, işletmeci kapasiteyi düşürür ya da işletmeyi durdurur ya da tesisi düşük
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
kirlilik yayan yakıtlar kullanarak işletir. İşletmeci her durumda yetkili mercii 48 saat içinde bilgilendirir. Hiç bir
durumda
12 aylık bir süreç içinde arıtmasız çalışma süresi 120
saati geçemez. 2,9
Depolama
5,8
kg toz/ha gün
1.7.2. Yetkili merci enerji talebinin aciliyet göstermesi veya arızanın yaşandığı tesisin yerine, kısıtlı bir
süre faaliyet gösterecek olan bir başka tesisin, genel emisyonlarda bir artışa yol açacak olması hallerinde,
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paragraf (1.7.1)’de belirtilen süreleri uzatabilir. Ancak süre uzatımları birbirini takip eden 72 saat veya bir
Atmosferik
Basınç (Psia)
takvim yılı içinde 240
saati geçemez.
Günlük Ortalama
1.8. Ölçüm yöntemleri
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay İşletmeci her yakma tesisinin atık gazlarında SO2 , NOxGüneşlenme
1.8.1.
, CO, toz konsantrasyonlarını,
emisyon sınır
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
Şiddeti(btu/ftölçer.
gün)
değerleri belirlenmiş parametreleri bacada sürekli ölçüm cihazı kullanarak
Ocak (1.8.1) alt bendinde belirtilen durumlara istisna olarak aşağıdaki durumlarda sürekli ölçüm
1.8.2.
Şubat
gerekmeyebilir.
Mart
1.8.2.1.
İşletim ömrü 10.000 çalışma saatinden az olan yakma tesisleri için,
1.8.2.2.
Doğal gaz kullanılan kazanlarda veya gaz türbinlerinde SO2 ve toz için,
Nisan
1.8.2.3.
Mayıs Baca gazı arıtma tesisinin bulunmadığı ancak bilinen kükürt muhteviyatına sahip sıvı yakıt
kullanan
gaz türbinleri veya kazanlarda SO2 için,
Haziran
1.8.2.4.
Biyokütle kullanan kazanlar için, işletmecinin SO2 emisyonlarının belirtilen emisyon oranlarını
Temmuz
hiçbir şartta aşmayacağını ispat ettiği durumlarda SO2 için,
Ağustos
1.8.2.5. Sürekli ölçümün gerekli olmadığı durumlarda, en geç altı ayda bir aralıklı ölçümler yapılır.
Eylül
Periyodik
ölçümlerde 1.8.1 alt bendinde ve 1.8.2 alt bendinde belirtilen kirletici maddelerin miktarını belirlemek
Ekimmerci tarafından uygun bulunan standartlar kullanılır.
için yetkili
Kasım (1.8.1) alt bendine uygun olarak yürütülen sürekli ölçümler, ilgili proses işletme parametrelerinden
1.8.3.
oksijenAralık
muhtevası, sıcaklık, basınç ve su buharını ihtiva eder. Egzoz gazı numuneleri emisyonlar ölçülmeden
önce kurutulurlarsa
su buharı içeriğinin sürekli ölçümüne gerek yoktur.
Yıllık
1.8.4. (1.3) ve (1.4) bentlerinde belirlenen kükürt azaltım oranlarına uymakla yükümlü tesisler için birinci
fıkrada belirlenen SO2 emisyon ölçümlerine dair gereklilikler uygulanır. Ayrıca yakma tesislerinde kullanılan
yakıtın kükürt miktarı izlenir.
Yetkili
mercie, Tesisleri
tesiste kullanılan yakıtın tipinde ya da tesisin işletme şartlarında önemli bir
b) 1.8.5.
Gaz Dolum
ve Depolama
değişiklik olması halinde bu durum bildirilir. Bunun sonucunda yetkili merci 1.8.1 ve 1.8.2 alt bentlerinde
tür tesislerde
baca dışı organik
emisyonların
kaynakları,
tankerleregerektirmediğine
yapılan dolum işlemi
bağlantı
belirtilenBuizleme
yükümlülüklerinin
yeterliliğine
veya uyarlama
gerektirip
karar ve
verir.
ekipmanlarındaki
kaçaklardır.
1.8.6. Sürekli
ölçüm sistemleri yılda en az bir kere referans metotlar ile yapılan paralel ölçümler yoluyla
kontrole tabi tutulur.
1)
Tankerlere
işlemi; yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.8.1 ve 1.8.6 nci alt bentler arasında belirtilen
1.8.7.
CEN dolum
standartları
bütün ölçümler, ilgili kirletici maddelerin örnekleme ve analizleri ve otomatik ölçüm sistemlerinin
1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
kalibrasyonuna
yönelik referans ölçüm yöntemleri gibi, bu standarda uygun olarak yürütülür. Şayet CEN
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
standartları hazır değilse, ISO standartları veya bunlara eşdeğer bilimsel kaliteye sahip veri sağlayan ulusal veya
uluslararası
uygulanır.
1.2. standartlar
Tankerlere dolum
işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
1.8.8. 1.1
Herbendinde
bir tek hesaplanan
ölçüm sonucunun
% 95
güven
aralığı
değerleri,
emisyon
aşağıda
hesaplanırken,
kütle, tesiste
günde
dolumu
yapılan
maksimum
tankersınır
sayısıdeğerlerinin,
ve tesisin günlük
çalışma
süresi
esas alınmalıdır.
belirtilen
yüzdelerini
aşamaz.
2) Bağlantı ekipmanları;

Kükürtdioksit
% 20
Azotoksitler
% 20
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik
emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
Toz
% 30
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
CO
% 10

2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış

2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.

Geçerli kılınan saatlik ve günlük ortalama değerler, ölçülen geçerli saatlik ortalama değerlerden yukarıda
belirtilen güven aralığı değerinin çıkarılması ile elde edilir. Bir gün içinde üç adetten fazla saatlik ortalama
değerin sürekli ölçüm sistemindeki arıza veya bakım sebebi ile geçersiz olduğu durumda o günün ölçümleri
geçersiz kalır. Bir yıl Ekipman
içerisinde
dolayı
geçersiz
kalması durumunda yetkili
tipiondan fazla günün benzer şartlardan
Emisyon
Faktörü
(kg/saat.kaynak)
merci işletmeciden sistemin güvenirliğini artırması konusunda gerekli tedbirleri almasını talep eder.
1.8.9. İşletmeci, her
yılın 31 Mart gününe kadar bir önceki takvim yılına
ait 1.8.1 alt bendinde belirtilen
Vana
0,0056
parametrelerin ölçüm sonuçlarını da içerecek şekilde sürekli, tekil ve diğer tüm ölçüm çalışmaları hakkında
yetkili mercie yazılı Emniyet
bildirimde
bulunur. İşletmeci her yılın 31 Mart gününe kadar
Ventili
0,104yetkili mercie 1.8.6, 1.8.7 ve
1.8.8 alt bentleri uyarınca ölçüm teçhizatlarının kontrolleri ile ilgili olarak bildirimde bulunur.
1.8.10. İşletmeci
1.8.1 Hattı
ve 1.8.2 alt bentleri uyarınca düzenlenecek 0,0017
raporları, ölçümlerin standartlara
Giriş-Çıkış
uygunluğuna ve ölçüm ekipmanlarının kontrollerine ilişkin bilgi ve belgeleri en az 5 yıl süresince saklar.
1.9. Emisyonların değerlendirilmesi
Flanş
0,00083
Büyük yakma tesislerinde emisyonların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. (Ek-3’ün d
bendinin 1 inci fıkrası uygulanmaz.)
1.9.1. Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi
c) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
halinde
emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
1.9.1.1. Geçerli günlük ortalamaların hiçbirinin ilgili değerleri aşmaması.
Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri

1) Bağlantı ekipmanları;
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1.9.1.2.
Yıl boyunca
bütün
onaylanmış
saatlik tesislerde
ortalamabulunan
değerlerin,
ilgiliflanşlar
değerlerin
% 200 ünü
aşmaması.
1.1. Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
vanalar,
ve depolama
tanklarının
girişçıkış 1.9.1.3.
hatları gibi
çeşitli bağlantı
ekipmanlardan
kaynaklanan
baca dışı
organik emisyonların
kütlesel
debisi1.7
Tablo
12.5 dede
yer
Geçerli
ortalama
değerler 1.8.8
alt bendinde
belirtildiği
şekilde tespit
edilir.
bendinde
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
belirtilen
süreler
ve başlatma
ve sistem
durdurma süreçleri göz önüne alınmaz.

1.9.2. Sürekli olmayan ölçümler veya standartlara uygun, izlemeye yönelik diğer ölçümlerin yapılmasının
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
gerektiği
durumlarda, ölçüm serilerinden her birinin sonuçları veya yetkili merci tarafından belirlenen esaslara
tipi
Akım
Emisyon
Faktörü
(kg/saat.kaynak)
göre tanımlanan diğerEkipman
izleme neticelerinin
emisyon sınır değerlerini
aşmaması
halinde
emisyon
sınır değerleri
Gaz
0,00597
sağlanmış sayılır.
Vana oranı, 1.8.1 alt bendinde Hafif
Sıvı sürekli ölçümlerin0,00403
1.9.3. Kükürt giderme
belirtilen
sonuçları ve 1.8.4 alt
bendinde belirtilen kükürt muhtevası ölçümleri günlük ortalama
aşmaması durumunda
Ağır Sıvıdeğer olarak ilgili değeri
0,00023
sağlanmış sayılır. Mezkûr maddede belirtilen süreler veHafif
başlatma
ve sistem durdurma
süreçleri göz önüne
Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
alınmaz.
Ağır Sıvı
0,00862
1.10. Raporlama esasları
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
1.10.1. İşletmeci
her bir tesis için aşağıdaki verileri Bakanlığın
belirleyeceği formata
uygun olarak yetkili
Gaz
0,104
Basınç
Tahliye Vanaları
mercie rapor eder.
Bu raporda,
1.10.1.1. SO2, NOxFlanş
ve toplam partikül madde olarak toz
için toplam yıllık emisyonlar,
Tümü
0,00183
1.10.1.2. Biyokütle, diğer katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, doğalgaz ve diğer gazlar olmak üzere beş yakıt
Tümü
0,0017
kategorisine ayrılmışGiriş-Çıkış
olarak altHattı
ısıl değerden hesaplanmak suretiyle
toplam yıllık enerji girdisi,
bilgileri yer
alır. alma Noktaları
Numune
Tümü
0,015
1.10.1.3. Bu rapor, 2011 yılının raporundan başlamak üzere, bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar
gönderilir.
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
1.10.2. Yetkili merci raporları değerlendirerek raporların sonuçlarını ve rafineri emisyonlarını ayrıca
gösteren yıllık
her üç yılın sonunda rapor haline getirir.
2.1. özetlerini
Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
1.11.TANKS
İstisnalar
debisinin
yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
1.11.1.
Yetkili
merci,
düşük kükürtlü
yakıt kullanan
bir tesisin,veriler
düşükistenmekte
kükürtlü olduğundan,
yakıt açığıemisyon
oluşması
2.2. EPA
TANKS
yazılımında
tesisin bulunduğu
yere ait meteorolojik
izin
dosyasında
verilen meteorolojik
verilerin uyamaması
dışında, meteorolojik
verilerle
ilgili olarak Tablo
12.2 doldurulmalıdır.
sebebiyle
emisyon
sınır değerlerine
durumunda,
kükürtdioksit
emisyon
sınır değerlerine uyma
2.3. Emisyon
ölçüm
zorunluluğunu
en fazla altı
ay raporunda,
süresince EPA
askıyaTANKS
alabilir.yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından
tanklara
ait tüm
bilgiler
onaylandıktan
1.11.2.
Yetkili
merci,
gazincelenip
yakıt kullanan
ancaksonra
gaz verilmelidir.
stoklarında meydana gelen ani bir sorun yüzünden
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
başka yakıtlar
kullanmak zorunda kalan ve emisyon değerlerine uyabilmek için bir atık gaz arıtma tesisine
ihtiyaç duyan
tesislere, enerji arzını korumak için önemli bir ihtiyaç olması durumu dışında 10 günü aşmamak
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
kaydı ile emisyon sınır değerlerine uyma zorunluluğundan muafiyet tanıyabilir. Bu durumların ortaya çıkması
halinde yetkili
merci,
işletmeciler
tarafından 48
saat içinde
her bir durum
hakkındakaynaklanan
bilgilendirilir.
1) Taş
çıkarma,
kırma ve sınıflandırma
tesislerinde
gerçekleştirilen
işlemlerden
toz emisyonu kütlesel
Yetkili
yazılı müracaatı
üzerine, hesaplanmalıdır.
mevcut gaz türbinleri ve aşağıda belirtilen maddelerin
debisi1.11.3.
Tablo 12.6
da yermerci
alan emisyon
faktörleri kullanılarak
2) Sökme,
Yükleme, Nakliye,
Boşaltma,
işlemlerinde
Ek-1 demuafiyet
belirtilentanıyabilir.
önlemlerin (Sulama, Kapalı
emisyonlarının
sınırlandırılmaları
konusunda
bu Depolama
Yönetmelik
hükümlerinden
taşıma
sistemlerinin
kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
1.11.3.1.
Karbonmonoksit,
durumunda
bu Bacharach’a
işlemlerden kaynaklanan
emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
1.11.3.2.
göre isliliktozderecesi.
kullanılarak hesaplanmalıdır.
BirEmisyonu
defaya mahsus
ile aşağıda Kullanılacak
yer alan, hidrojen
(HF) ve hidrojen klorür (HCl)
Tablo1.11.4.
12.6: Toz
Kütlesel bir
Debiölçüm
Hesaplamalarında
Emisyonflorür
Faktörleri
sınır değerlerini sağladığını belgeleyen tesisler bu ölçümleri periyodik olarak yaptırmak zorunda değildir.
Kaynaklar
Patlatma

Hidrojenklorür (HCl)
Hidrojenflorür (HF)

Kontrolsüz

Kontrollü

100 mg/Nm3
0,08015 mg/Nm3

Sökme
0,025
2.Anma Isıl Gücü 50 MW’ın Altında Olan Yakma Tesisleri

Birim

0,0125

Tesislerde kullanılacak kazanlarda; buhar kazanı ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bu
Yükleme
0,005
konuda
ilgili TSE standartları uygulanmalıdır. Kazanların0,010
ısı tekniği ve ekonomisi
açısından TSE’nin ilgili
standartlarına uygun olmalıdır. Buhar kazanları işletme muayene ve bakımları TSE’nin ilgili standartlarına
Boşaltma
0,010normlarına uygunluğu
0,005
kg/ton tarafından
uygun
olmalıdır. Kazanlarda ısı veriminde DIN’in ilgili
tesis sahibi
belgelenecektir. Konvansiyonel yakma sistemlerinde atık yağ vb. atık ve tehlikeli atıkların yakılması durumunda
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
atıklar ve tehlikeli atıklarla ilgili düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
2.1. Katı yakıtlı yakma tesisleri
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
Baca gazında % 6 hacimsel oksijen esas alınır.
2.1.1.Kırıcı
Toz emisyonları
Üçüncül
0,585
0,0585
2.1.1.2. Katı yakıtlı yakma tesislerinin baca gazlarındaki toz emisyonları aşağıdaki sınır değerleri
aşmamalıdır.
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
Yakıt ısıl gücü ≤ 500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasına göre en çok 4 olmalıdır.
3 ün,
500 kW < yakıt ısıl gücü ≤ 5 MW olan tesislerde toz5,8
emisyonu 200 mg/Nm
Depolama
2,9
kg toz/ha gün
5 MW < yakıt ısıl gücü < 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm 3 ün,
altında olmalıdır.
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2.1.1.3.Paragraf (2.1.1.2)’de öngörülen emisyon sınırlandırmaları kurum üfleyicilerin çalıştığı sürelerde
Atmosferik Basınç (Psia)
de geçerlidir.
Günlük Ortalama
2.1.2. Karbonmonoksit emisyonları
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay gazları karonmonoksit emisyonları 200 mg/Nm3 ü aşmayacaktır.
Güneşlenme
Baca
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
Şiddeti(btu/ft gün)
2.1.3. Azotoksit (NOx) emisyonları
Ocak oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının
Azot
Şubat
düşürülmesi ve benzeri teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
Mart Kükürtdioksit emisyonu
2.1.4.
Katı
Nisan yakıt yakan tesislerin baca gazlarından çıkan kükürtdioksit emisyonu önlenmelidir. Burada
kükürtdioksit
Mayıs ve kükürt trioksit miktarları baca gazında kükürtdioksit üzerinden verilmiştir.
2.1.4.1. Katı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO2 ve SO3 emisyonu (eşdeğer SO2 olarak
Haziran
verilmiştir)
aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca bir kükürt arıtma tesisi gerekmez.
Temmuz
Yakıt ısıl gücü < 50 MW olan tesislerde baca gazında 2000 mg/Nm3 ,
Ağustos
2.1.4.2. Eğer paragraf (2.1.4.1.)’de verilen sınırlar aşılıyorsa kükürtdioksit emisyon derecesini yakıt ısıl
gücü 50Eylül
MW’a kadar olan tesislerde %10’a, yanma öncesi, yanma esnasında veya yanma sonrasında tatbik
Ekim bir kükürt tutma işlemi uygulanarak paragraf (2.1.4.1.) deki sınırların altında kalınmaya çalışılır.
edilebilecek
Kasım (2.1.4.1.) deki sınır değerlerini gerçekleştirmeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 50 MW kadar olanlar
Buna rağmen
kükürt emisyon
derecesini en fazla %10, muhafaza edebilecek kükürt azaltımı tedbirleriyle çalıştırılabilir.
Aralık
2.1.4.3.
Yıllık Belirli bir süre için bir tesis, tasarımında öngörülen kükürt oranlı kömür bulamaz ise ve baca
yüksekliği bu orandaki kükürt için uygun biçimde düzenlenmiş ise 2500 mg/Nm 3 kükürt oksitleri emisyonuna
izin verilebilir. Bu tipteki çalışma 6 (altı) ayı aşamaz.
2.1.4.4. Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan arıtma tesisinin devreden çıkması
durumunda
ilgililere
bildirmek
şartıyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde 240 saati
b) Gaz Dolum
ve Depolama
Tesisleri
geçmeyen süre içinde çalıştırılmasına izin verilebilir.
Bu Petrol
tür tesislerde
baca
dışı tesislerinde
organik emisyonların
kaynakları, tankerlere yapılan dolum işlemi ve bağlantı
2.2.
kokunun
yakma
kullanılması
ekipmanlarındaki
kaçaklardır. enerji elde etmek için petrol koku kullanılması halinde; Petrol kokunun pülverize
Yakma tesislerinde
edildiği veya yüklendiği bölgede, baca gazında en az %6 hacimsel oksijen baz alındığında; yanma gazlarının 0,3
Tankerlere
işlemi;
saniye 1)
kalma
süresidolum
içindeki
bölgede fırın sıcaklığı en az 1000 0 C olmalıdır. Yanma sonucu oluşan kükürtdioksit
absorplanarak tutulmalıdır. Bu şartların sağlanamadığı fırınlar bir son yanma bölümüne sahip olmalı ve destek
Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
brülörü1.1.
ile donatılmalıdır.
Bu tür enerji üretim tesislerinin anma ısıl güçleri en az 5 MW olmalıdır.
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
Tesisten kaynaklanan emisyonlar için hacimsel oksijen oranı %6 alınarak hesaplanır.
2.2.1.Tankerlere
Toz emisyonu
1.2.
dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
3 olmalıdır.
Atık gaz
emisyonu
20 mg/Nm
hesaplanırken,
1.1içindeki
bendindetoz
hesaplanan
kütle,
tesiste günde
dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi
alınmalıdır.
2.2.2.esas
İnorganik
toz emisyonları
2)
Bağlantıtoz
ekipmanları;
İnorganik
emisyonları aynı sınıftan çok sayıda bulunması halinde dahi toplamda aşağıda belirtilen atık
gaz içindeki kütle konsantrasyonlarını ve kütle debilerini aşmamalıdır.
2.1.
dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
I inciGazsınıfa
giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kütle
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından
kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
konsantrasyonu
0,05
mg/m3 , hesaplanmalıdır.
alan emisyon faktörleri kullanılarak
II nci sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kütle
3,
konsantrasyonu
0,5 mg/m
2.2. Gaz depolama
tanklarında
nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
III üncü sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin kütle
3,
Tablo
12.4 Gaz dolum
ve depolama
tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
konsantrasyonu
1 mg/m
değerini aşmamalıdır.
2.2.3. Karbonmonoksit emisyonu
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Atık gaz içindeki CO emisyonu 150 mg/Nm3 kütle konsantrasyonunu aşmamalıdır.
2.2.4. Azot oksit emisyonu
Vana
0,0056
Atık gaz içindeki NO
ve NO2 emisyonları için sınır değerler aşağıda
NO2 biçiminde gösterilen kütle
konsantrasyonlarını aşmamalıdır.
Emniyet Ventili
0,104
5 MW ≤ Yakma ısıl gücü < 10 MW olan tesislerde 500 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır
10MW ≤ Yakma ısıl gücü < 50 MW olan tesislerde 400 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
Giriş-Çıkış Hattı
0,0017
2.2.5. Kükürtdioksit emisyonu
3
Tesisten kaynaklanan SO2 emisyonu 400 mg/Nm değerini aşmamalıdır.
Flanş
0,00083
2.2.6. Organik emisyonlar
Atık gaz içindeki organik bileşikler Ek-1 de belirtilen sınır değerlere uygun olmalıdır.
2.2.7. Sürekli Ölçümler
c)
Organik
kimyasal
aromatikler,
aminler, ketonlar,
asitler, esterler,
eterler ile
5 MW
ve üzeri
ısıl maddelerin
gücü olan (alkoller,
tesisler, aldehitler,
toz, CO, SO
için sürekli
yazıcılıasetatlar,
ölçüm cihazı
2 , NOX emisyonları
gibi
çözücü maddeler) depolandığı tesisler;
donatılmalıdır.
1) Bağlantı ekipmanları;
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Yanma
bölgesindeki
sıcaklık
sürekli
yazıcılı tesislerde
ölçüm cihazı
ilevanalar,
ölçülmeli
ve ve
diğer
ölçümlerle
birlikte
1.1. Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
bulunan
flanşlar
depolama
tanklarının
girişçıkış hatları
gibi çeşitli
bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
kayıtlar
muhafaza
edilmelidir.
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
2.2.8. Ek-1de
belirtilen
diğer
esaslara uyulmalıdır.
2.3. Biyokütlenin katı yakıt olarak kullanıldığı tesisler
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
2.3.1. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan yakıtların (biyokütle) kullanımına ilişkin
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
esaslar aşağıda belirlenmiştir.
Gaz
0,00597
2.3.1.1. Biyokütlenin (pirina, ayçiçeği kabuğu, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak
kullanıldığı ve anma
Vana olan zeytinyağı üretim tesisleri
Hafif Sıvı
0,00403üretim tesisleri,
ısıl gücü 500 kW’ın üzerinde
ve diğer yakma tesisleri (enerji
çimento ve kireç fabrikaları ve benzeri) sekonder hava Ağır
beslemeli
yakma sistemi özelliğine
Sıvı
0,00023 sahip olmalıdır.
Aşağıda verilen baca gazı emisyon değerlerinin sağlanması
zorunludur.
Hafif
Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları

Ağır Sıvı

Tablo 5.1 Baca gazı emisyon değerleri
Kompresör Kaçakları
Gaz
CO
NO
SOx
HCI
HF
Kirletici parametreler
3
3
3
Basınç Tahliye
Vanaları
(mg/Nm
) (mg/Nm ) (mg/Nm )Gaz
(mg/Nm3) (mg/Nm3)
500kW-15 MW
460
200 Tümü Flanş
15MW-50 MW
460
200
200
30
Giriş-Çıkış Hattı

Tümü

0,00862
0,228

PM
0,104 3 )
(mg/Nm
375
0,00183
375
0,0017

TOC
(mg/Nm3)
30

Numune
Noktaları
Tümü
0,015 ilgili bölümde
Çimento ve
kireçalma
fabrikalarının
uyması zorunlu emisyon
sınır değerleri ve esaslar
belirtildiğinden yukarıda belirtilen esaslar aranmayacaktır.
2.3.1.2.
Baca gazında;
%6nefeslikleri;
hacimsel oksijen ile 0 ºC ve 1 atm basınca tekabül eden normal şartlar ve kuru
2) Depolama
tanklarının
baz dikkate alınır.
2.3.1.3.
tesisleri
ve çaytanklarının
fabrikaları
başta olmak kaynaklanan
üzere, biyokütlenin
(pirina, ayçiçeği
2.1. Zeytinyağı
Söz konusuüretim
tesislerdeki
depolama
nefesliklerinden
organik bileşiklerin
kütlesel
debisinin
TANKS
yazılımı
kullanılarak
hesaplanması
gerekmektedir.
kabuğu,
pamuk
çiğiti,
çay lifi
ve benzeri)
yakıt olarak
kullanılacağı tesislerde, uyulması zorunlu olan ve aşağıda
2.2. EPA TANKS
tesisin bulunduğu
yereBu
ait kapsamda;
meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
sıralanan kriterlerin
dikkateyazılımında
alınması gerekli
görülmüştür.
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3.1.3.1. Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içeriğindeki nem oranı en fazla %15, yağ oranı (kuru bazda)
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
en tarafından
fazla %1,5
ve kalorifik
değeriincelenip
en az 3700
Kcal/kg, sonra
Sodyum
(Na) en fazla 1000 ppm, kül oranı en fazla %4
tanklara
ait tüm bilgiler
onaylandıktan
verilmelidir.
olmalıdır.2.4.
Pirinayı
yakıt
olarak
kullanan
kullanılan
pirinanın
özelliklerini
analiz sertifikası ile
Emisyon
ölçüm
raporunda
tesiseişletmeler,
ait son beş yıllık
ürün hareketini
gösterir
bilgiler verilmelidir.
belgelemek zorundadır. Gerekli hallerde Valilik yetkililerince analiz yapılabilir veya yaptırılabilir.
2.3.1.3.2.
Yakıt beslemeli,
sekonder hava
beslemeli, yakma sistemi özelliğine sahip olan anma ısıl gücü
d) Taş çıkarma,
Kırma ve Sınıflandırma
Tesisleri;
500 kW’ın altında olan tesislerde yakıt olarak kullanılabilir.
1) Taş çıkarma,
ve sınıflandırma
tesislerinde gerçekleştirilen
işlemlerden kaynaklanan
toz emisyonuüretim
kütlesel
2.3.1.3.3.
Yılda kırma
120 günden
uzun sürmeyen
mevsimlik faaliyetlerini
sürdüren zeytinyağı
debisi Tablo (yağhanelerde)
12.6 da yer alan emisyon
faktörleri kullanılarak
tesislerinde
2.3.1.3.1’deki
koşulları hesaplanmalıdır.
sağlayan pirinanın yakıt olarak kullanımına izin
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
verilmektedir.
Bu işletmeler, Tablo 5.1 de verilen emisyon sınır değerlerine tabi olmamakla birlikte, atık
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
gazlarındaki
islilik
derecesikaynaklanan
Bacharach skalasına
görekütlesel
en çokdebisi
dört Tablo
olmalıdır.
durumunda bu işlemlerden
toz emisyonu
12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
2.3.1.3.4.
Çevreyi rahatsız edici koku ve yağmur etkisiyle sızıntı suyu oluşmasını önlemek için, yakıt
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
olarak
pirinanın
kapalıDebi
alanlarda
depolanması
ve saklanması
gerekmektedir.
Tablokullanılacak
12.6: Toz Emisyonu
Kütlesel
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon
Faktörleri
2.3.1.3.5. Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren çay fabrikalarında çay
lifinin
yakıt olarak kullanımına izin verilmektedir. Kontrolsüz
Bu işletmeler, yalnızca
de verilen PM
Kaynaklar
KontrollüTablo 5.1 Birim
parametresine ait sınır değeri sağlamakla yükümlüdürler.
Patlatma
0,080
2.4. Sıvı yakıtlı yakma tesisleri
Piyasaya arz edilen sıvı yakıtların kullanılması durumunda aşağıda belirtilen sınır değerler aşılamaz.
Sökme
0,0125
2.4.1. Toz emisyonlar: Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde0,025
aşağıdaki esaslara
uyulacaktır;
2.4.1.1. Yakıt ısıl gücü 2 MW’a kadar olan tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach
Yükleme
0,005 yakanlarda 3 ü, 6 nolu fuelskalasına
göre 2, % 1,5 kükürt ihtiva eden fueloil (kalorifer0,010
yakıtı) ve yakıt biodizel
oil yakanlarda 4 ü geçemez.
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
2.4.1.2. Yakıt ısıl gücü 2 MW’ın üzerinde olan tesislerin
baca gazındaki
toz emisyonları,
soğurulan
sülfürik asit çıkarıldıktan sonra ve hacimsel oksijen miktarı %3 esas alındığında aşağıdaki Diyagramda verilen
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
sınır değerlerini aşamaz. Kalorifer yakıtı ve yakıt biodizel % 1,5 kükürt ihtiva eden fueloil (kalorifer yakıtı) gibi
değerlendirilir.
verilen değer uygulanır.
İkincil Kırıcı Yakıt nafta kullanılması halinde motorin için
0,585
0,0585
0,585

0,0585

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

0,7

0,35

kg/km-araç

Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün

Üçüncül Kırıcı
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Atmosferik Basınç (Psia)
Ay

Günlük En Yüksek
Sıcaklık (F)

Günlük En Düşük
Sıcaklık (F)

Günlük Ortalama
Güneşlenme
Şiddeti(btu/ft2gün)

Ortalama Rüzgar Hızı
(mph)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

2.4.2.
Karbonmonoksit emisyonu
Yıllık
Hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 150 mg/Nm3 ü
aşamaz.
2.4.3. Kükürt oksitleri emisyonu;
2.4.3.1.
Sıvıve yakıt
kullanan
tesislerden baca gazındaki SO2 ve SO3 emisyonu (eşdeğer SO2 olarak
b) Gaz Dolum
Depolama
Tesisleri
verilmiştir.) aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca kükürt arıtma tesisi gerekmez.
2.4.3.1.1.
Sıvı yakıt
kullanan
yakmaemisyonların
tesislerinde,kaynakları,
baca gazında
%3 hacimsel
oksijen
esasvealınarak,
Bu tür tesislerde
baca
dışı organik
tankerlere
yapılan dolum
işlemi
bağlantıSO2
emisyonu için 1700
mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.
ekipmanlarındaki
kaçaklardır.
Kükürt oranı % 1’den yüksek olan sıvı yakıt kullanılan tesislerde kükürtdioksit emisyonlarını azaltan baca
gazı arıtma
tesisi kurularak
SO2 emisyonu için 1700 mg/Nm3 sınır değeri aşmaması sağlanır.
1) Tankerlere
dolum işlemi;
2.4.3.2. Eğer paragraf (2.4.3.1.)’de verilen sınırlar aşılıyorsa kükürt emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 50
dolum işleminin
ardından
vana ile bir
son kükürt
çıkış noktası
kalan ve dolum
hattındaki
tahliye
MW’a1.1.
kadarTankerlere
olan tesislerde
%10’a kadar
düşürecek
arıtmaarasında
tesisi kullanarak
paragraf
(2.4.3.1.)’deki
vanası
açılarak
atmosfere
kontrolsüz
olarakBuna
yayılanrağmen
gazın hacmi
ve kütlesi
matematikselsınır
olarak
hesaplanmalıdır.
sınırların
altında
kalınmaya
çalışılır.
paragraf
(2.4.3.1.)’deki
değerlerini
gerçekleştiremeyen
tesislerden yakıt ısıl gücü 50 MW’a kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10 da muhafaza
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
edebilecek arıtma
tesisleriyle
çalıştırılabilirler.
hesaplanırken,
1.1 bendinde
hesaplanan
kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
2.4.3.3.
tesisin tasarımında öngörülen kükürt oranlı fueloil bulunamamış ve baca yüksekliği uygun
çalışma süresi
esasEğer
alınmalıdır.
ise, en2)
fazla
altı ayekipmanları;
gibi bir süre için, yetkililerin onayı ile, 3000 mg/Nm3 e kadar kükürt oksitleri emisyonuna izin
Bağlantı
verilebilir.
2.1.
Gaz Kükürtoksit
dolum ve depolama
tesislerindeki
emniyet sınırlara
ventilleri, kadar
vanalar,azaltmayı
flanşlar vesağlayan
depolamaarıtma
tanklarının
giriş-çıkış
2.4.3.4.
emisyonunu
yukarıdaki
tesisi
devreden
hatları
gibitesis
çeşitlibirbirini
bağlantı ekipmanlarından
bacatakvim
dışı organik
emisyonların
kütlesel
12.4 deşartıyla
yer
çıkarsa,
takip eden 72 kaynaklanan
saati veya bir
yılı içinde
toplam
240 debisi
saati Tablo
geçmemek
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
çalıştırılabilir.
2.5. Gaz
yakıtlı yakma tesisleri
2.2.
Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
Tablo12.4
5.2.Gaz
Yakma
ısıl
50 MW’ın
altındaki
içiniçin
baca
gazıemisyon
emisyonlarının
Tablo
dolum
vegücü
depolama
tesislerindeki
çeşitlitesisler
ekipmanlar
kaçak
faktörleri sınır değerleri
Yakıtlar

Ekipman
tipi
Doğal Gaz, LPG, Rafineri
gazı
Kok Fabrikası Gazı
Vana
Biyogaz

Kükürtdioksit
mg/Nm3
100
800
800

*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.
Emniyet Ventili

Karbonmonoksit
Azotdioksit
mg/Nm3
mg/Nm3
Emisyon
100Faktörü (kg/saat.kaynak)
800
100
0,0056
100

*

Toz
mg/Nm3
10
100
100

0,104

2.6. Çift yakıtGiriş-Çıkış
yakan tesisler
Hattı
0,0017
Çift yakıt yakan tesislerde yakıtlardan birisi tarafından sağlanan ısı enerjisi toplam sağlanan enerjinin
%10 undan az ise tek yakıtlı
gibi ele alınır. Aksi takdirde emisyon sınır değerleri
aşağıdaki gibi hesaplanır.
Flanş
0,00083
2.6.1. Çoklu-yakıtlı ateşleme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yakıtı aynı anda kullanan tesisler için
emisyon sınır değerleri aşağıda verilen şekilde belirlenecektir.
2.6.1.1. Öncelikle, her yakıt ve kirletici için, yakma tesislerinin, yakıt ısıl gücü değerlerine tekabül eden
c) sınır
Organik
kimyasal maddelerin
emisyon
değerlerini
alarak, (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler

gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;

1) Bağlantı ekipmanları;
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2.6.1.2.
İkinci olarak,
yukarıdaki
emisyon tesislerde
sınır değerini,
bir yakıtın
verdiği
yakıt ısıl
gücü değeri
1.1. Organik
kimyasal
maddelerinher
depolandığı
bulunanher
vanalar,
flanşlar
ve depolama
tanklarının
girişhatları
gibi çeşitli
bağlantı
kaynaklanan
baca
dışı değerlerinin
organik emisyonların
kütlesel
debisisuretiyle,
Tablo 12.5yakıtde yer
ileçıkış
çarpıp,
çarpım
değerini
tümekipmanlardan
yakıtların verdiği
yakıt ısıl
gücü
toplamına
bölmek
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
ağırlıklı
emisyon
sınır değerlerini
tespit ederek,
2.6.1.3. Üçüncü olarak, yakıt-ağırlıklı emisyon sınır değerlerinin toplanması ile,
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
bulunur.
Ekipman
tipi yakıtlardan birinin sıvı Akım
Emisyon
Faktörü (kg/saat.kaynak)
2.6.2. Tesislerde
kullanılan
yakıt olması halinde
kükürtdioksit
emisyonu sınır
Gaz
0,00597
değeri;
Hafifyakıtlı
Sıvı ateşleme ünitesi olan
0,00403
2.6.2.1. Yakıt ısıl Vana
gücü 50 MW’a kadar olan çoklu
tesislerde kullanılan
yakıtlardan birinin sıvı yakıt olması hâlinde kükürtdioksitAğır
emisyonu
gazında %3 hacimsel
Sıvı konsantrasyonu baca
0,00023
oksijen esas alınarak 1700 mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.Hafif Sıvı
0,0199
Kaçakları emisyonu için Ek-3 ün (d) bendinin 3 üncü paragrafında belirtilen saatlik
Yetkili merci,Pompa
kükürtdioksit
Ağır Sıvı
0,00862
kütlesel debi aşılmasa dahi, yazıcılı cihazla sürekli ölçüm zorunluluğu getirebilir.
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
2.6.3. Çoklu-yakıtlı
ateşleme ünitesi olan ve iki veya
daha fazla yakıtı dönüşümlü
olarak kullanan
Gaz
0,104
Vanaları
tesislerde, her birBasınç
yakıtTahliye
için verilen
değerlere tekabül eden emisyon
sınır değerleri uygulanacaktır.
2.7. İçten yanmalı motorlar
Flanş
Tümü
0,00183
İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda
Giriş-Çıkış Hattı ve belirtilen sınır değerlere
Tümüuyacaklardır.
0,0017
belirtildiği şekilde sınıflandırılacak
Tamamen Numune
acil durumlarda
kullanılan, acil güç sistemleri
alma Noktaları
Tümü (sürekli çalıştırılmayan,
0,015herhangi bir arıza
durumunda veya elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile
işletmeden alınan ve yılda azami 500 saate kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili
mercilere2.1.
sunmak
zorundadır.
Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
2.7.1.
Gaz motorları
debisinin
TANKS
yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
Otto
kıvılcım
ateşlemeli
olarak
da adlandırılan
gaz motorlarının
emisyon olduğundan,
sınırlamalarında
baca
2.2.çevrimi,
EPA TANKS
yazılımında
tesisin
bulunduğu
yere ait meteorolojik
veriler istenmekte
emisyon
izin
dosyasında
verilenoksijen
meteorolojik
verilerin
dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
gazında
hacimsel
miktarı
% 5 alınacaktır.
2.3. Emisyon
ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
2.7.1.1.
Toz emisyonu
tarafından
tanklara ait tüm
bilgiler incelenip
onaylandıktan
sonraaşamaz.
verilmelidir.
3 değerini
Toz biçimindeki
emisyonları
130 mg/Nm
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
2.7.1.2.
Karbonmonoksit emisyonu
Yakıt
ısıl gücü 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazındaki
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
karbonmonoksit emisyonu 1000 mg/Nm3, yakıt ısıl gücü 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz
3 değerini aşamaz.
kullananlar
dahil)
Bacakırma
gazındaki
karbonmonoksit
emisyonu
650 mg/Nm
1) daTaş
çıkarma,
ve sınıflandırma
tesislerinde
gerçekleştirilen
işlemlerden
kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
Azot
emisyonları
(azotdioksit
cinsinden)
debisi2.7.1.3.
Tablo 12.6
daoksit
yer alan
emisyon faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
2) Sökme,
Yükleme,
Nakliye,
Depolama
işlemlerinde
Ek-1 dedabelirtilen
önlemlerin
(Sulama,
Kapalı
Yakıt
ısıl gücü
3 MW’a
kadarBoşaltma,
olan tesislerde
(bio
gaz kullananlar
dahil) baca
gazındaki
azot oksit
3 , yakıt ısıl
taşıma sistemlerinin
kullanılması,
Malzemenin
Nemli
Savrulma
Yapılmadan
Boşaltılması
vb.) alınması
emisyonu
1000 mg/Nm
gücü 3 MW
veyaTutulması,
daha fazla
olan tesislerde
(bioYükleme
gaz kullananlar
da dahil)
baca
durumunda
işlemlerden
kaynaklanan
toz emisyonu
3 değerinikütlesel
gazındaki
azotbuoksit
emisyonu
500 mg/Nm
aşamaz.debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Kükürtdioksit
emisyonu
Tablo2.7.1.4.
12.6: Toz
Emisyonu Kütlesel
Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Baca gazındaki kükürtdioksit 60 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma Kontrolsüz
verimliliğine sahip
(motor şaftında güç
başına yakıt
Kaynaklar
Kontrollü
Birim
tüketimini ifade eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan t ekrar
mekanik
veya elektrik üretimini sağlayan kombine çevrim
verime sahip kojenerasyon
Patlatma
0,080ve yüksek toplam
teknolojileri desteklenerek, aşağıda verilen formül neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerler artırılır.
Gaz Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim: 0,025
Sökme
0,0125
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi %37 nin üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/37
Yükleme
0,010
0,005
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
Kojenerasyon Verimi
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
Birincil
Kırıcı Kojenerasyon Verimi/63
0,243
0,0243
K= Santral
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
İkincil
Kırıcı
0,585
0,0585
2.7.2.
Dizel motorlar
Dizel çevrimi, kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli olarak da adlandırılan dizel motorların emisyon
Üçüncül Kırıcı
0,585
0,0585
sınırlamalarında
baca gazında hacimsel oksijen miktarı % 15
alınır.
2.7.2.1. Toz emisyonu
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
Toz biçimindeki emisyonları 75 mg/Nm3 değerini aşamaz. İslilik derecesi Bacharach skalasına göre 2’yi
aşamaz.
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
2.7.2.2. Karbonmonoksit emisyonu
Baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 250 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.7.2.3. Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
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Baca gazındaki azot oksit emisyonları 1000 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Atmosferik
Basınç (Psia)
2.7.2.4. Kükürt
oksit emisyonu
(kükürtdioksit cinsinden)
Günlük Ortalama
2.7.2.4.1. Sıvı yakıt kullanan motorlarda kükürt oksit emisyonları
900 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır.
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay
Güneşlenme
Verim
Kriteri: Yüksek
birincil
çevrim
yanma
verimliliğine
sahip
(motor şaftında(mph)
güç başına yakıt
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
gün)
tüketimini ifade eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi)Şiddeti(btu/ft
motorlar ile
motor egzozundaki ı sıdan tekrar
mekanikOcak
veya elektrik üretimini sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon
Şubat desteklenerek, aşağıda verilen formül neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri
teknolojileri
Mart
artırılacaktır.
Gaz
NisanMotor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik
(ısıl) veya kombine çevrim verimi % 45 in üzerindeki motorlar için
Mayıs
K= Motor mekanik verimi/45
Haziran
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Temmuz
Kojenerasyon Verimi
Ağustos
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
Eylül
K=
Santral Kojenerasyon Verimi/63
Ekim Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
Yeni
Kasım Çift yakıtlı motorlar
2.7.3.
Sıvı
Aralıkyakıtla dizel motorunda çalışırken dizel motor, pilot ateşlemeli olarak gaz yakıt yakarken
karbonmonoksit
emisyonu dışında gaz motor emisyon değerleri için getirilen sınır değerler sağlanır.
Yıllık
2.7.3.1. Karbonmonoksit emisyonu
Çift yakıtlı motorlarda doğal gaz çalışma motorunda, egzoz gazında % 5 O 2 baz alınarak atık gazdaki
karbonmonoksit emisyonu 1500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Kriteri:
YüksekTesisleri
birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt
b) Verim
Gaz Dolum
ve Depolama
tüketimini ifade eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar
tür elektrik
tesislerde üretimini
baca dışı organik
kaynakları,
yapılan verime
dolum işlemi
bağlantı
mekanikBuveya
sağlayanemisyonların
kombine çevrim
ve tankerlere
yüksek toplam
sahip ve
kojenerasyon
ekipmanlarındaki
kaçaklardır. aşağıda verilen formül neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılır.
teknolojileri desteklenerek,
Çift Yakıtlı Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
1)
Tankerlere
dolum
işlemi;
Mekanik
(ısıl)
veya
kombine çevrim verimi % 40 ın üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/40
1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
Kojenerasyon Verimi
Tesisin
mekanikdolum
ve ısıişleminden
geri kazanım
toplam verimi
% kaynaklı
63 ü geçen
kojenerasyon
1.2.
Tankerlere
kaynaklanan
baca dışı
organik
emisyonun uygulamaları
kütlesel debisiiçin
(kg/saat)
K= Santral
Kojenerasyon
Verimi/63
hesaplanırken,
1.1 bendinde
hesaplanan
kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi
alınmalıdır.
Yeni esas
Emisyon
Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
2)
ekipmanları;
2.8.Bağlantı
Gaz türbinleri
Gaz türbinleri aşağıda belirtilen sınır değerlere uyacaklardır. Emisyon değerlerinde atık gazdaki hacimsel
Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
oksijen2.1.
oranı
%15 alınacaktır.
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
2.8.1.
Partiküler
madde hesaplanmalıdır.
alan emisyon faktörleri kullanılarak
Yakıt ısıl gücü 10 MW ve 50 MW arasında olan gaz türbinleri için sürekli işletme esnasında islilik
derecesi
skalasına
göre nefeslik
3 (emisyon
ölçüm
raporunda bu
değeryazılımı
esas alınarak
değerlendirme yapılır),
2.2.Bacharach
Gaz depolama
tanklarında
ekipmanı
bulunmadığından
TANKS
kullanılmamalıdır.
gerekli görülmesi durumunda çalışmaya başlama sırasında ölçüm yapılır ve Bacharach skalasına göre 4 değerini
Tablo
12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
aşamaz.
Yakıt ısıl gücü 10 MW’a kadar olan gaz türbinleri için islilik derecesi işletme şartlarında Bacharach
skalasına göre 4 değerini aşamaz.
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
2.8.2. Karbonmonoksit emisyonu
Atık gazlardaki karbonmonoksit emisyonları sürekli işletme sırasında 100 mg/Nm3 değerini aşamaz.
0,0056
2.8.3. Azot oksitlerVana
(azotdioksit cinsinden)
3
Yakıt ısıl gücü < 10 MW olanlarda 350 mg/Nm ,
Emniyet Ventili
0,104
10 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 50 MW olanlarda 300 mg/Nm3,
değerini aşamaz.
Giriş-Çıkış Hattı
0,0017
2.8.4. Kükürt oksit emisyonu (kükürtdioksit cinsinden)
3
Atık gazlardaki kükürtdioksit emisyonu 60 mg/Nm değerini aşamaz.
Flanş
0,00083
Sıvı yakıt kullanılması halinde, kükürt oksit emisyonları 300 mg/Nm3 değerini aşmayacak şekilde düşük
kükürtlü sıvı yakıt kullanılacak, bu söz konusu değilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alınacaktır.
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt
c) Organik
kimyasal
(alkoller,
aldehitler,
aromatikler,
ketonlar,
asitler,egzozundaki
esterler, asetatlar,
eterler
tüketimini
ifade eden
ısılmaddelerin
verim yada
motorun
mekanik
verimi)aminler,
motorlar
ile motor
ısıdan
tekrar
gibi
çözücüveya
maddeler)
depolandığı
tesisler;
mekanik
elektrik
üretimini
sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon
1) Bağlantı ekipmanları;
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teknolojileri
verilen
formültesislerde
neticesinde
çıkan
K katsayısı
değerleri
1.1. desteklenerek,
Organik kimyasalaşağıda
maddelerin
depolandığı
bulunan
vanalar,
flanşlar veoranında
depolamasınır
tanklarının
girişçıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
artırılacaktır.
alan emisyon
faktörleri
Gaz Türbini
veyakullanılarak
Kombine hesaplanmalıdır.
Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi % 35 in üzerindeki motorlar için
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
K= Türbin mekanik verimi/35
tipi K*Mevcut emisyon sınır
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Yeni Emisyon Ekipman
Sınır Değeri=
değeri
Gaz
0,00597
Kojenerasyon Verimi
0,00403
Tesisin mekanik veVana
ısı geri kazanım toplam verimi Hafif
% 75Sıvı
ü geçen kojenerasyon uygulamaları
için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/75
Ağır Sıvı
0,00023
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır
Hafifdeğeri
Sıvı
0,0199
Pompa
Kaçakları
Kombine kapalı
devre
sistemleri toplam verim % 55
i geçen
Ağır
Sıvı uygulamalar için
0,00862
K= Kombine Çevrim Verimi/55
Kompresör Kaçakları
0,228
Yeni Emisyon
Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınırGaz
değeri
Basınç Tahliye Vanaları

Gaz

0,104

3. Anma Isıl GücüFlanş
50 MW ve Üzeri Olan Yakma Tesisleri
ve Sınır Değerlere
Tümü İçin, Ek-5.A.1’deki Hüküm
0,00183
Uyma Zorunluluğu Olmaması Durumunda Uyulması Gereken Hüküm ve Sınır Değerler
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
Ek-5.A-1 kapsamındaki
tesisler için, geçici Madde-7
kapsamında Ek-5.A-1’deki0,0017
ilgili hüküm ve sınır
değerler yürürlüğeNumune
girdiğinde
aşağıdaki
hüküm
ve
esaslar
uygulanmaz.
alma Noktaları
Tümü
0,015
Tesislerde kullanılacak kazanlarda; buhar kazanı ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bu
konuda ilgili TSE standartları uygulanmalıdır. Kazanların ısı tekniği ve ekonomisi açısından TSE’nin ilgili
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
standartlarına uygun olmalıdır. Buhar kazanları işletme muayene ve bakımları TSE’nin ilgili standartlarına
uygun olmalıdır.
ısı veriminde DIN’in ilgili normlarına uygunluğu tesis sahibi tarafından
2.1. SözKazanlarda
konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
belgelenecektir.
Konvansiyonel
yakma
sistemlerinde
atık yağ vb. atık ve tehlikeli atıkların yakılması durumunda
debisinin TANKS
yazılımı kullanılarak
hesaplanması
gerekmektedir.
atıklar ve 2.2.
tehlikeli
ilgili düzenlemelere
uyulması
EPAatıklarla
TANKS yazılımında
tesisin bulunduğu
yeregerekmektedir.
ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında
verilen
meteorolojik
verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
3.1. Katı
yakıtlı
yakma tesisleri
2.3.gazında
Emisyon
raporunda,
EPA
TANKS
Baca
% 6ölçüm
hacimsel
oksijen
esas
alınır.yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından
tanklara
ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
3.1.1.Toz
emisyonları
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
3.1.1.1.
Katı yakıtlı yakma tesislerinin baca gazlarındaki toz emisyonları aşağıdaki sınır değerleri
aşmamalıdır.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
Yakıt ısıl gücü 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm 3 ün,
3 ’ ün
Yakıt
ısıl çıkarma,
gücü >50kırma
MWveolan
tesislerdetesislerinde
baca gazındaki
toz emisyonu
100 mg/Nm
1) Taş
sınıflandırma
gerçekleştirilen
işlemlerden
kaynaklanan
toz emisyonu kütlesel
altında
debisiolmalıdır.
Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme,
Yükleme,
Boşaltma,
Ek-1 başka
de belirtilen
önlemlerin
(Sulama,
Kapalı
Yakıt
ısıl gücü
50 MWNakliye,
ve üzerinde
olan Depolama
ve kömür işlemlerinde
ve odun dışında
katı yakıtlar
kullanan
tesislerin
sistemlerinin
Malzemenin
Tutulması,
Savrulma
Yapılmadan
vb.)her
alınması
atıktaşıma
gazlarındaki
toz kullanılması,
halinde arsenik,
kurşun,Nemli
kadmiyum,
krom,
kobalt,
nikel ve Yükleme
bunların Boşaltılması
bileşiklerinin
biri
bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
0,5durumunda
mg/m3 ü geçmemelidir.
kullanılarak hesaplanmalıdır.
3 ü aşmamalıdır.
Talyum
bileşikleri
değer 0,05 mg/m
TabloCıva
12.6:ve
Toz
Emisyonu
Kütlesel için
Debi bu
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon Faktörleri
3.1.1.2. Paragraf (3.1.1.1)’de öngörülen emisyon sınırlandırmaları kurum üfleyicilerin çalıştığı sürelerde
de geçerlidir.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
3.1.2. Karbonmonoksit emisyonları
3 ü aşmayacaktır.
Baca gazları karbonmonoksit emisyonları 200 mg/Nm
Patlatma
0,080
3.1.3. Azotoksit (NOx) emisyonları
Azot oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya
ikincil hava ile
yakma yoluyla alev sıcaklığının
Sökme
0,025
0,0125
düşürülmesi ve benzeri teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
Isıl kapasitesi 50 MW ve üzerinde olan tesislerde baca
gazında;
Yükleme
0,010
0,005
3.1.3.1. Katı yakıt kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azotdioksit emisyonları (Azotdioksit
Boşaltma800 mg/Nm3 ü, aşamaz.
0,010
0,005
kg/ton
üzerinden)
3.1.3.2. Yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak
Birincil Kırıcı
0,243 yakan kuru 0,0243
yakılıyorsa
bu değer 1800 mg/Nm3 olarak alınır. Toz taşkömürü
küllü tesisler için sınır değer 1300
mg/Nm3 dür.
İkincil
Kırıcı
0,585
0,0585
3.1.4.
Halojen bileşikleri emisyonları
3.1.4.1) 50 MW ≤ yakıt ısıl gücü ≤ 300 MW arasında olan tesislerde:
Üçüncül Kırıcı
0,0585
3 ü,
inorganik gaz halindeki klor bileşikleri: 200 mg/Nm0,585
inorganik gaz halindeki flor bileşikleri: 30 mg/Nm 3 ü,
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
aşamaz.
3.1.4.2) Yakıt Isıl Gücü > 300 MW olan yakma tesislerinde;
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
inorganik gaz halindeki klor bileşikleri 100 mg/Nm 3 ü (klorlu hidrojen üzerinden)
inorganik gaz halindeki flor bileşikleri 15 mg/Nm3 ü (hidrojen florür üzerinden)
aşamaz.
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3.1.5. Kükürtdioksit emisyonu
Atmosferik
Basınç (Psia)
Katı yakıt yakan
tesislerin
baca gazlarından çıkan kükürtdioksit emisyonu önlenmelidir. Burada
Günlük
Ortalamaverilmiştir.
kükürtdioksit ve kükürt trioksit miktarları baca gazında kükürtdioksit
üzerinden
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay
Güneşlenme
3.1.5.1.
Katı yakıtSıcaklık
kullanan
tesislerden
baca
gazındaki
SO
2 ve SO3 emisyonu (eşdeğer SO2 olarak
(mph)
(F)
Sıcaklık (F)
2
Şiddeti(btu/ft
gün) gerekmez.
verilmiştir) aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca bir kükürt
arıtma tesisi
Ocak
50
MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 100 MW olan tesislerde baca gazında 2000 mg/Nm3 ,
Şubat
100 MW ≤ Yakıt ısıl gücü < 300 MW olan tesislerde baca gazında 1300 mg/Nm 3,
Mart ısıl gücü ≥ 300 MW olan tesislerde baca gazında 1000 mg/Nm 3 ,
Yakıt
3.1.5.2.
Nisan Eğer paragraf (3.1.5.1)’e verilen sınırlar aşılıyorsa kükürtdioksit emisyon derecesini yakıt ısıl
gücü 300
MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW üzerinde olan tesislerde ise %5 e kadar düşürecek, yanma
Mayıs
öncesi,Haziran
yanma esnasında veya yanma sonrasında tatbik edilebilecek bir kükürt tutma işlemi uygulanarak paragraf
(3.1.5.1)
deki sınırların altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen (3.1.5.1) deki sınır değerlerini
Temmuz
gerçekleştirmeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW kadar olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10,
Ağustos
yakıt ısıl gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek
Eylül
kükürt azaltımı
tedbirleriyle çalıştırılabilir.
Ekim
3.1.5.3.
Belirli bir süre için bir tesis, tasarımında öngörülen kükürt oranlı kömür bulamaz ise ve baca
Kasım
yüksekliği
bu orandaki kükürt için uygun biçimde düzenlenmiş ise 2500 mg/Nm 3 kükürt oksitleri emisyonuna
izin verilebilir.
Aralık Bu tipteki çalışma 6 (altı) ayı aşamaz.
3.1.5.4.
Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan arıtma tesisinin devreden çıkması
Yıllık
durumunda ilgililere bildirmek şartıyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde 240 saati
geçmeyen süre içinde çalıştırılmasına izin verilebilir.
3.2. Petrol kokunun yakma tesislerinde kullanılması
tesislerinde
enerji
elde etmek için petrol koku kullanılması halinde; Petrol kokunun pülverize
b) Yakma
Gaz Dolum
ve Depolama
Tesisleri
edildiği veya yüklendiği bölgede, baca gazında en az %6 hacimsel oksijen baz alındığında; yanma gazlarının 0,3
Bu türsüresi
tesislerde
bacabölgede
dışı organik
emisyonların
tankerlere Yanma
yapılan sonucu
dolum işlemi
bağlantı
saniye kalma
içindeki
fırın sıcaklığı
en azkaynakları,
1000 0 C olmalıdır.
oluşanve
kükürtdioksit
ekipmanlarındaki
kaçaklardır. Bu şartların sağlanamadığı fırınlar bir son yanma bölümüne sahip olmalı ve destek
absorplanarak tutulmalıdır.
brülörü ile donatılmalıdır.
1)
Tankerlere
dolum işlemi;
Tesisten
kaynaklanan
emisyonlar için hacimsel oksijen oranı %6 alınarak hesaplanır.
3.2.1. Toz emisyonu
1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana3 ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
Atık gaz içindeki toz emisyonu 20 mg/Nm olmalıdır.
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
3.2.2. İnorganik toz emisyonları
İnorganik
toz emisyonları
aynı sınıftan
çok sayıda
bulunması
toplamda
aşağıda
belirtilen
1.2.
Tankerlere
dolum işleminden
kaynaklanan
baca dışı
kaynaklı halinde
organik dahi
emisyonun
kütlesel
debisi
(kg/saat)atık
gaz içindeki kütle
konsantrasyonlarını
ve kütle
aşmamalıdır.
hesaplanırken,
1.1 bendinde
hesaplanan kütle,
tesistedebilerini
günde dolumu
yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi
alınmalıdır.
I inciesas
sınıfa
giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kütle
2) Bağlantı0,05
ekipmanları;
konsantrasyonu
mg/m3 ,
II nci sınıfa giren inorganik toz emisyonlarının kütlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kütle
2.1. Gaz dolum
ve depolama
tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
3,
konsantrasyonu
0,5 mg/m
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
III üncü
sınıfakullanılarak
giren inorganik
toz emisyonlarının kütlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin kütle
alan emisyon
faktörleri
hesaplanmalıdır.
konsantrasyonu 1 mg/m3,
değerini
aşmamalıdır.
2.2.
Gaz depolama
tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.
3.2.3. Karbonmonoksit emisyonu
3 kütle konsantrasyonunu
Tablo 12.4
ve depolama
tesislerindeki
ekipmanlar
için kaçak emisyon faktörleri
AtıkGaz
gazdolum
içindeki
CO emisyonu
150çeşitli
mg/Nm
aşmamalıdır.
3.2.4. Azot oksit emisyonu
Atık gaz içindeki NO ve NO2 emisyonları için sınır değerler aşağıda NO2 biçiminde gösterilen kütle
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
konsantrasyonlarını aşmamalıdır.
3
Yakma ısıl gücü ≥50 MW olan tesislerde 400 mg/Nm değerini aşmamalıdır.
Vana
0,0056
3.2.5. Kükürtdioksit
emisyonu
3
Tesisten kaynaklanan SO2 emisyonu 400 mg/Nm değerini aşmamalıdır.
Emniyet Ventili
0,104
3.2.6. Organik emisyonlar
Atık gaz içindeki organik bileşikler Ek-1 de belirtilen sınır değerlere uygun olmalıdır.
Giriş-Çıkış Hattı
0,0017
3.2.7. Sürekli Ölçümler
Toz, CO, SO2, NOX emisyonları için sürekli yazıcılı ölçüm cihazı ile donatılmalıdır.
Flanş
0,00083
Yanma bölgesindeki sıcaklık sürekli yazıcılı ölçüm cihazı ile ölçülmeli ve diğer ölçümlerle birlikte
kayıtlar muhafaza edilmelidir.
3.2.8. Ek-1de belirtilen diğer esaslara uyulmalıdır.
c)
kimyasalkatı
maddelerin
(alkoller,
aldehitler, tesisler
aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
3.3.Organik
Biyokütlenin
yakıt olarak
kullanıldığı
gibi çözücü
maddeler)
depolandığı tesisler;
3.3.1.
Bu Yönetmeliğin
4 üncü maddesinde tanımı yapılan yakıtların (biyokütle) kullanımına ilişkin
esaslar aşağıda belirlenmiştir.
1) Bağlantı ekipmanları;
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3.3.1.1.
Biyokütlenin
ayçiçeği
kabuğu,
pamuk
çiğitivanalar,
ve benzeri)
yakıt
olaraktanklarının
kullanıldığı
1.1. Organik
kimyasal(pirina,
maddelerin
depolandığı
tesislerde
bulunan
flanşlar ve
depolama
girişçıkış hatları
gibi çeşitli
bağlantı
baca dışı
organik
emisyonların
kütlesel
12.5 de ve
yer
zeytinyağı
üretim
tesisleri
ve ekipmanlardan
diğer yakma kaynaklanan
tesisleri (enerji
üretim
tesisleri,
çimento
ve debisi
kireçTablo
fabrikaları
alan emisyon
faktörleri
benzeri)
sekonder
havakullanılarak
beslemelihesaplanmalıdır.
yakma sistemi özelliğine sahip olmalıdır. Tablo 5.11’de verilen baca gazı
emisyon değerlerinin sağlanması zorunludur.
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman
tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Tablo 5.11 Baca
gazı emisyon
değerleri **
Gaz
0,00597

Kirletici parametreler
≥ 50 MW

CO
NO
SOx
HCI
3 ) (mg/Nm3 ) (mg/Nm
3)
Vana
Hafif
Sıvı
(mg/Nm
(mg/Nm3)
460
400
200 Ağır Sıvı 200

Pompa Kaçakları

HF
PM
(mg/Nm3 ) 0,00403
(mg/Nm3)
0,00023
30
280

TOC
(mg/Nm3 )
30

0,0199

Hafif Sıvı

3.3.1.2. Baca gazında; %6 hacimsel oksijen ile 0 ºC
ve Sıvı
1 atm basınca tekabül eden0,00862
normal şartlar ve kuru
Ağır
baz dikkate alınır. Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
3.3.1.3. Zeytinyağı üretim tesisleri ve çay fabrikaları başta olmak üzere, biyokütlenin (pirina, ayçiçeği
Gaz
0,104 olan ve aşağıda
Basınççay
Tahliye
Vanaları
kabuğu, pamuk çiğiti,
lifi ve
benzeri) yakıt olarak kullanılacağı
tesislerde, uyulması zorunlu
Flanş
Tümü
0,00183
sıralanan kriterlerin dikkate
alınması gerekli görülmüştür. Bu
kapsamda;
3.3.1.3.1. Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içeriğindeki nem oranı en fazla %15, yağ oranı (kuru bazda)
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
en fazla %1,5 ve kalorifik değeri en az 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) en fazla 1000 ppm, kül oranı en fazla %4
Numune
Noktaları
Tümü pirinanın özelliklerini0,015
olmalıdır. Pirinayı
yakıtalma
olarak
kullanan işletmeler, kullanılan
analiz sertifikası ile
belgelemek zorundadır. Gerekli hallerde Valilik yetkililerince analiz yapılabilir veya yaptırılabilir.
3.3.1.3.2.
Yıldatanklarının
120 günden
uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim
2) Depolama
nefeslikleri;
tesislerinde (yağhanelerde) 3.3.1.3.1’deki koşulları sağlayan pirinanın yakıt olarak kullanımına izin
verilmektedir.
Tablo 5.11
de verilen
emisyon
sınır değerlerine
tabi organik
olmamakla
birlikte,kütlesel
atık
2.1. Bu
Sözişletmeler,
konusu tesislerdeki
depolama
tanklarının
nefesliklerinden
kaynaklanan
bileşiklerin
debisinin TANKS
gerekmektedir.
gazlarındaki
islilik yazılımı
derecesikullanılarak
Bacharachhesaplanması
skalasına göre
en çok dört olmalıdır.
2.2. EPA
TANKSrahatsız
yazılımında
tesisin
yereetkisiyle
ait meteorolojik
emisyon
izin
3.3.1.3.3.
Çevreyi
edici
kokubulunduğu
ve yağmur
sızıntıveriler
suyu istenmekte
oluşmasınıolduğundan,
önlemek için,
yakıt
dosyasında
verilen pirinanın
meteorolojik
verilerin
dışında,depolanması
meteorolojik ve
verilerle
ilgili olarak
Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
olarak
kullanılacak
kapalı
alanlarda
saklanması
gerekmektedir.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
3.3.1.3.4.
Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren çay fabrikalarında çay
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
lifinin yakıt
kullanımına
izin verilmektedir.
Buyıllık
işletmeler,
Tablo gösterir
5.11 debilgiler
verilen
PM parametresine ait
2.4.olarak
Emisyon
ölçüm raporunda
tesise ait son beş
ürün hareketini
verilmelidir.
sınır değeri sağlamakla yükümlüdürler.
3.4.
yakma
d)Sıvı
Taşyakıtlı
çıkarma,
Kırmatesisleri
ve Sınıflandırma Tesisleri;
Piyasaya arz edilen sıvı yakıtların kullanılması durumunda aşağıda belirtilen sınır değerler aşılamaz.
3.4.1.
Tozçıkarma,
emisyonlar:
yakıtlı yakma
tesislerinde
aşağıdaki esaslara
uyulacaktır.
1) Taş
kırmaSıvı
ve sınıflandırma
tesislerinde
gerçekleştirilen
işlemlerden
kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi3.4.1.1.
Tablo 12.6
da yer
alan emisyon
faktörleri kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Baca
gazındaki
toz emisyonları,
soğurulan
sülfürik asit çıkarıldıktan sonra ve hacimsel oksijen
2) esas
Sökme,
Yükleme, aşağıdaki
Nakliye, Boşaltma,
Depolama
işlemlerinde
Ek-1 de belirtilen
önlemlerin yakıtı
(Sulama,
Kapalı
miktarı %3
alındığında
Diyagramda
verilen
sınır değerlerini
aşamaz. Kalorifer
ve yakıt
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
biodizel
% 1,5 kükürt ihtiva eden fuel oil (kalorifer yakıtı) gibi değerlendirilir. Yakıt nafta kullanılması halinde
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
motorin
için verilen
değer uygulanır.
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Kaynaklar

Kontrolsüz

Kontrollü

Patlatma

0,080

-

Sökme

0,025

0,0125

Yükleme

0,010

0,005

Boşaltma

0,010

0,005

Birincil Kırıcı

0,243

0,0243

İkincil Kırıcı

0,585

0,0585

Üçüncül Kırıcı

0,585

0,0585

0,7

0,35

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

Birim

kg/ton

kg/km-araç

3.4.1.3. Yakıt ısıl gücü, 50 MW ve üzerinde olan tesislerin kullandıkları fuel oil veya fuel oil dışındaki
sıvı Depolama
yakıtlarda arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel
halindeki
tozgün
emisyonu
5,8 ve bunların bileşikleri
2,9
kg toz/ha
(baca gazında %3 oksijen miktarı üzerinden) 2 mg/Nm3 ü aşamaz.
3.4.2. Karbonmonoksit emisyonu
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Hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 150 mg/Nm3 ü
Atmosferik Basınç (Psia)
aşamaz.
Günlük Ortalama
3.4.3. Azot oksitleri emisyonu
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay gazında hacimsel oksijen miktarının %3 esas alındığı NO
Güneşlenme
Baca
ve NO2 emisyonları (NO
2 cinsinden) 800
(mph)
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
3
Şiddeti(btu/ft gün)
mg/Nm değerini aşmamalıdır.
Ocak oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sıcaklığının
Azot
Şubat
düşürülmesi gibi teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
Mart Kükürt oksitleri emisyonu
3.4.4.
3.4.4.1.
Sıvı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO2 ve SO3 emisyonu (eşdeğer SO2 olarak
Nisan
verilmiştir.)
Mayıs aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca kükürt arıtma tesisi gerekmez.
3.4.4.1.1. Sıvı yakıt kullanılan yakma tesislerinde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak SO2
Haziran
emisyonu
için 1700 mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.
Temmuz
Kükürt oranı % 1’den yüksek olan sıvı yakıt kullanılan tesislerde kükürtdioksit emisyonlarını azaltan baca
Ağustos
gazı arıtma tesisi kurularak SO2 emisyonu için 1700 mg/Nm3 sınır değeri sağlanır.
Eylül
3.4.4.1.2.
Yakıt ısıl gücü 100-300 MW arasında olan tesislerde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas
alınarakEkim
1700 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Kasım
3.4.4.1.3.
Yakıt ısıl gücü 300 MW veya üzerinde olan tesislerde baca gazında %3 hacimsel oksijen esas
alınarakAralık
800 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.4.4.2.
Yıllık Eğer paragraf (3.4.4.1)’de verilen sınırlar aşılıyorsa kükürt emisyon derecesini yakıt ısıl gücü 300
MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW ve üzerinde olan tesislerde ise %5’e kadar düşürecek bir kükürt
arıtma tesisi kullanarak paragraf (3.4.4.1)’daki sınırların altında kalınmaya çalışılır. Buna rağmen paragraf
(3.4.4.1)’deki sınır değerlerini gerçekleştiremeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW a kadar olanlar kükürt
emisyon
derecesini
fazla %10,
gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt emisyon derecesini en fazla %5 de
b) Gaz
Dolum veenDepolama
Tesisleri
muhafaza edebilecek arıtma tesisleriyle çalıştırılabilirler.
Bu tür Eğer
tesislerde
bacatasarımında
dışı organik
emisyonların
kaynakları,
tankerlere
yapılan dolum
işlemi
ve bağlantı
3.4.4.3.
tesisin
öngörülen
kükürt
oranlı fuel
oil bulunamamış
ve baca
yüksekliği
uygun
ekipmanlarındaki
ise, en fazla altıkaçaklardır.
ay gibi bir süre için, yetkililerin onayı ile, 3000 mg/Nm 3 e kadar kükürt oksitleri emisyonuna izin
verilebilir.
1)
Tankerlere
dolumoksit
işlemi;emisyonunu yukarıdaki sınırlara kadar azaltmayı sağlayan arıtma tesisi devreden
3.4.4.4.
Kükürt
çıkarsa, tesis birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yılı içinde toplam 240 saati geçmemek şartıyla
1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
çalıştırılabilir.
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
3.5. Gaz yakıtlı yakma tesisleri
1.2. Tankerlere dolum işleminden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonun kütlesel debisi (kg/saat)
Tablo 5.12.Yakma
ısıl gücü
50 MW ile
100tesiste
MW günde
arasındaki
tesisler
için
baca gazıtanker
emisyonlarının
sınır değerleri
hesaplanırken,
1.1 bendinde
hesaplanan
kütle,
dolumu
yapılan
maksimum
sayısı ve tesisin
günlük *
çalışma süresi esas alınmalıdır.
Kükürtdioksit
Karbonmonoksit
Azotdioksit
Toz
Yakıtlar
2) Bağlantı ekipmanları;
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Doğal Gaz, LPG, Rafineri gazı
100
100
800
10
2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
Kok
Fabrikası
Gazı
800
100
100
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
alan
emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
Biyogaz
800
100
100
*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.
2.2. Gaz depolama tanklarında nefeslik ekipmanı bulunmadığından TANKS yazılımı kullanılmamalıdır.

Tablo 5.13. Yakma ısıl gücü 100 MW ve üzerinde olan tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri *
Aldehitler
Azotdioksit
Toz
Kükürtdioksit Karbonmonoksit
(Formaldehit
olarak)
Yakıtlar
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak) mg/Nm3
Doğal Gaz, LPG,
60
100
500
10
20
Rafineri gazı
Vana
0,0056
Kok Fabrikası Gazı
800
100
500
10
20
Emniyet Ventili
0,104 10
Biyogaz
800
100
500
20

Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri

*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.
Giriş-Çıkış Hattı

0,0017

3.6. Çift yakıt yakan tesisler
Flanş
Çift yakıt yakan tesislerde
yakıtlardan birisi tarafından sağlanan ısı 0,00083
enerjisi toplam sağlanan enerjinin
%10 undan az ise tek yakıtlı gibi ele alınır. Aksi takdirde emisyon sınır değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
3.6.1. Çoklu-yakıtlı ateşleme ünitesi olan ve iki veya daha fazla yakıtı aynı anda kullanan tesisler için
emisyon
değerleri
aşağıda
verilen
şekilde
belirlenecektir.
c) sınır
Organik
kimyasal
maddelerin
(alkoller,
aldehitler,
aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler
gibi çözücü
maddeler)
depolandığı
3.6.1.1.
Öncelikle,
her tesisler;
yakıt ve kirletici için, yakma tesislerinin, yakıt ısıl gücü değerlerine tekabül eden
emisyon sınır değerlerini alarak,
1) Bağlantı ekipmanları;
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3.6.1.2.
İkinci olarak,
yukarıdaki
emisyon tesislerde
sınır değerini,
bir yakıtın
verdiği
yakıt ısıl
gücü değeri
1.1. Organik
kimyasal
maddelerinher
depolandığı
bulunanher
vanalar,
flanşlar
ve depolama
tanklarının
girişhatları
gibi çeşitli
bağlantı
kaynaklanan
baca
dışı değerlerinin
organik emisyonların
kütlesel
debisisuretiyle,
Tablo 12.5yakıtde yer
ileçıkış
çarpıp,
çarpım
değerini
tümekipmanlardan
yakıtların verdiği
yakıt ısıl
gücü
toplamına
bölmek
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
ağırlıklı
emisyon
sınır değerlerini
tespit ederek,
3.6.1.3. Üçüncü olarak, yakıt-ağırlıklı emisyon sınır değerlerinin toplanması ile,
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
bulunur.
Ekipman
tipi yakıtlardan birinin sıvı Akım
Emisyon
Faktörü (kg/saat.kaynak)
3.6.2. Tesislerde
kullanılan
yakıt olması halinde
kükürtdioksit
emisyonu sınır
Gaz
0,00597 Ek-5.A.3.4’de
değeri; 3.6.1’de belirtilen yöntem ile hesaplanacaktır. SO2 emisyonu sınır değeri hesaplamalarında
Vana
Hafif Sıvı
0,00403
belirtilen sınır değerler kullanılacaktır.
Yetkili merci, kükürtdioksit emisyonu için Ek-3 Ağır
ün (d)
Sıvıbendinin 3 üncü paragrafında
0,00023belirtilen saatlik
kütlesel debi aşılmasa dahi, yazıcılı cihazla sürekli ölçüm Hafif
zorunluluğu
getirebilir.
Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
3.6.3. Çoklu-yakıtlı
ateşleme ünitesi olan ve ikiAğır
veya
Sıvıdaha fazla yakıtı dönüşümlü
0,00862 olarak kullanan
tesislerde, her bir yakıt için verilen değerlere tekabül eden emisyon sınır değerleri uygulanacaktır.
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
3.7. İçten yanmalı
motorlar
Gaz
Basınç
Tahliye Vanaları
İçten yanmalı
motorlar
aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine
ve kullandıkları 0,104
yakıtlara göre aşağıda
belirtildiği şekilde sınıflandırılacak
ve belirtilen sınır değerlere
Flanş
Tümüuyacaklardır.
0,00183
Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza
Giriş-Çıkış
Hattı
durumunda veya elektrik
kesintisinden
dolayı işletmeyeTümü
sokulan ve bu durumların0,0017
ortadan kalkması ile
işletmeden alınan
ve
yılda
azami
500
saate
kadar
kullanılan)
için
aşağıdaki
emisyon
standartları
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili
mercilere sunmak zorundadır.
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
3.7.1. Gaz motorları
Otto
kıvılcım ateşlemeli olarak da adlandırılan gaz motorlarının emisyon sınırlamalarında baca
2.1.çevrimi,
Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
gazında
hacimsel
% 5 hesaplanması
alınacaktır. gerekmektedir.
debisinin
TANKSoksijen
yazılımımiktarı
kullanılarak
3.7.1.1.
Toz TANKS
emisyonu
2.2. EPA
yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
3 değeriniverilerle
dosyasında
verilen meteorolojik
verilerin
meteorolojik
Toz biçimindeki
emisyonları
130dışında,
mg/Nm
aşamaz.ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon
ölçüm raporunda,
EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
3.7.1.2.
Karbonmonoksit
emisyonu
tarafından
ait tüm
bilgiler incelenip
onaylandıktan
sonra
verilmelidir.
Baca tanklara
gazındaki
karbonmonoksit
emisyonu
(biogaz
kullananlar
da dahil) 650 mg/Nm3 değerini aşamaz.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
3.7.1.3.
Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
Baca
gazındaki azot oksit emisyonu (biogaz kullananlar da dahil) 500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
3.7.1.4. Kükürtdioksit emisyonu
3 değerini aşamaz.
Baca
kükürtdioksit
60 mg/Nm
1) gazındaki
Taş çıkarma,
kırma ve sınıflandırma
tesislerinde
gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
Kriteri:
birincil
çevrim
yanma hesaplanmalıdır.
verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt
debisiVerim
Tablo 12.6
da yerYüksek
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
Sökme,
Yükleme,
Nakliye,
işlemlerinde
Ek-1 de
önlemlerin (Sulama,
Kapalı
tüketimini2)ifade
eden
ısıl verim
yada Boşaltma,
motorun Depolama
mekanik verimi)
motorlar
ilebelirtilen
motor egzozundaki
ısıdan tekrar
taşıma sistemlerinin
kullanılması,
Tutulması,
Savrulma
Yapılmadan
vb.) alınması
mekanik
veya elektrik
üretiminiMalzemenin
sağlayan Nemli
kombine
çevrim
ve yüksek
toplamYükleme
verimeBoşaltılması
sahip kojenerasyon
durumunda desteklenerek,
bu işlemlerden kaynaklanan
toz emisyonu
kütlesel debisi
Tablo
12.6 da yer
alan kontrollü
emisyonartırılır.
faktörleri
teknolojileri
aşağıda verilen
formül neticesinde
çıkan
K katsayısı
oranında
sınır değerler
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Motor
veya Kombine
Mekanik Verim:
TabloGaz
12.6:
Toz Emisyonu
KütleselÇevrim
Debi Hesaplamalarında
Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Mekanik (ısıl) veya kombine çevrim verimi %37 nin üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/37
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Kojenerasyon Verimi
Patlatma
0,080
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
K= Santral Kojenerasyon Verimi/63
Sökme
0,025
0,0125
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
3.7.2. Dizel motorlar
Yükleme
0,010
0,005
Dizel çevrimi, kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli olarak da adlandırılan dizel motorların emisyon
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
sınırlamalarında
baca gazında hacimsel oksijen miktarı % 15
alınır.
3.7.2.1. Toz emisyonu
Birincil
0,243 İslilik derecesi
0,0243Bacharach skalasına göre 2’yi
Toz Kırıcı
biçimindeki emisyonları 75 mg/Nm3 değerini aşamaz.
aşamaz.
İkincil
KırıcıKarbonmonoksit emisyonu
0,585
0,0585
3.7.2.2.
3
Baca gazındaki karbonmonoksit emisyonu 250 mg/Nm değerini aşamaz.
Üçüncül Kırıcı
0,585
0,0585
3.7.2.3. Azot oksit emisyonları (azotdioksit cinsinden)
Baca gazındaki azot oksit emisyonları 1000 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
3.7.2.4. Kükürt oksit emisyonu (kükürtdioksit cinsinden)
3.7.2.4.1. Yakıt ısıl gücü 100 MW’a kadar olan sıvı 5,8
yakıt kullanan motorlarda
kükürt
oksit emisyonları
Depolama
2,9
kg toz/ha gün
900 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır.
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3.7.2.4.2. Yakıt ısıl gücü 100 MW ve üzerinde olan sıvı yakıtlar kullanan motorlarda kükürt oksit
3 değerini
Atmosferik
Basınç (Psia)
emisyonları 300 mg/Nm
aşmayacak şekilde düşük kükürtlü sıvı yakıt kullanacak, bu söz konusu
Günlük Ortalama
değilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alınacaktır.
Ortalama Rüzgar Hızı
Günlük En Yüksek
Günlük En Düşük
Ay
Güneşlenme
Verim
Kriteri: Yüksek
birincil
çevrim
yanma
verimliliğine
sahip (motor şaftında(mph)
güç başına yakıt
Sıcaklık (F)
Sıcaklık (F)
2
gün)
tüketimini ifade eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi)Şiddeti(btu/ft
motorlar ile
motor egzozundaki ısıdan tekrar
mekanikOcak
veya elektrik üretimini sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojenerasyon
Şubat desteklenerek, aşağıda verilen formül neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri
teknolojileri
Mart
artırılacaktır.
Gaz
NisanMotor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Mekanik
(ısıl) veya kombine çevrim verimi % 45 in üzerindeki motorlar için
Mayıs
K= Motor mekanik verimi/45
Haziran
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
Temmuz
Kojenerasyon Verimi
Ağustos
Tesisin mekanik ve ısı geri kazanım toplam verimi % 63 ü geçen kojenerasyon uygulamaları için
Eylül
K=
Santral Kojenerasyon Verimi/63
Ekim Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
Yeni
Kasım Çift yakıtlı motorlar
3.7.3.
Sıvı
Aralıkyakıtla dizel motorunda çalışırken dizel motor, pilot ateşlemeli olarak gaz yakıt yakarken
karbonmonoksit
emisyonu dışında gaz motor emisyon değerleri için getirilen sınır değerler sağlanır.
Yıllık
3.7.3.1. Karbonmonoksit emisyonu
Çift yakıtlı motorlarda doğal gaz çalışma motorunda, egzoz gazında % 5 O 2 baz alınarak atık gazdaki
karbonmonoksit emisyonu 1500 mg/Nm3 değerini aşamaz.
Kriteri:
YüksekTesisleri
birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt
b) Verim
Gaz Dolum
ve Depolama
tüketimini ifade eden ısıl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ısıdan tekrar
tür elektrik
tesislerde üretimini
baca dışı organik
kaynakları,
yapılan verime
dolum işlemi
bağlantı
mekanikBuveya
sağlayanemisyonların
kombine çevrim
ve tankerlere
yüksek toplam
sahip ve
kojenerasyon
ekipmanlarındaki
kaçaklardır. aşağıda verilen formül neticesinde çıkan K katsayısı oranında sınır değerleri artırılır.
teknolojileri desteklenerek,
Çift Yakıtlı Motor veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
1)
Tankerlere
dolum
işlemi;
Mekanik
(ısıl)
veya
kombine çevrim verimi % 40 ın üzerindeki motorlar için
K= Motor mekanik verimi/40
1.1. Tankerlere dolum işleminin ardından vana ile son çıkış noktası arasında kalan ve dolum hattındaki tahliye
Yeni Emisyon Sınır değeri= K*Mevcut emisyon sınır değeri
vanası açılarak atmosfere kontrolsüz olarak yayılan gazın hacmi ve kütlesi matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
Kojenerasyon Verimi
Tesisin
mekanikdolum
ve ısıişleminden
geri kazanım
toplam verimi
% kaynaklı
63 ü geçen
kojenerasyon
1.2.
Tankerlere
kaynaklanan
baca dışı
organik
emisyonun uygulamaları
kütlesel debisiiçin
(kg/saat)
K= Santral
Kojenerasyon
Verimi/63
hesaplanırken,
1.1 bendinde
hesaplanan
kütle, tesiste günde dolumu yapılan maksimum tanker sayısı ve tesisin günlük
çalışma süresi
alınmalıdır.
Yeni esas
Emisyon
Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri
2)
ekipmanları;
3.8.Bağlantı
Gaz türbinleri
Gaz türbinleri aşağıda belirtilen sınır değerlere uyacaklardır. Emisyon değerlerinde atık gazdaki hacimsel
Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş-çıkış
oksijen2.1.
oranı
%15 alınacaktır.
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlarından kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.4 de yer
3.8.1.
Partiküler
madde hesaplanmalıdır.
alan emisyon faktörleri kullanılarak
Sürekli işletme esnasında islilik derecesi Bacharach skalasına göre 3 (emisyon ölçüm raporunda bu değer
esas alınarak
değerlendirme
yapılır),
gerekli
görülmesi
durumunda
çalışmaya
başlama
sırasında ölçüm yapılır
2.2. Gaz
depolama tanklarında
nefeslik
ekipmanı
bulunmadığından
TANKS
yazılımı
kullanılmamalıdır.
ve Bacharach skalasına göre 4 değerini aşamaz.
Tablo 12.4
GazKarbonmonoksit
dolum ve depolamaemisyonu
tesislerindeki çeşitli ekipmanlar için kaçak emisyon faktörleri
3.8.2.
Atık gazlardaki karbonmonoksit emisyonları sürekli işletme sırasında 100 mg/Nm3 değerini aşamaz.
3.8.3. Azot oksitler (azotdioksit cinsinden)
Ekipman tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Atık gazlardaki azot oksit emisyonları 300 mg/Nm3, sınır değerini aşamaz.
Vana
0,0056
Tablo 5.14. 22/07/2006
tarihinden sonra kurulan ve yakıt ısıl gücü > 50
MW olan gaz türbinlerinde azot
oksitler (azotdioksit cinsinden) emisyon sınır değerleri.*
Emniyet Ventili

Yakıtlar
Giriş-Çıkış Hattı
Doğal gaz
Sıvı yakıtlar ** Flanş
Gaz yakıtlar (doğal gazın dışındakiler)

0,104

mg/Nm3
75
120
0,00083
120
0,0017

*Baca gazında % 15 hacimsel oksijen baz alınır.

c)
Organik kimyasal
(alkoller, aldehitler,
aminler, ketonlar,
esterler,
asetatlar,
eterler gaz
**Emisyon
sınır maddelerin
değeri yalnızca,
hafif vearomatikler,
orta derecede
distile asitler,
edilmiş
yakıt
kullanan
gibi çözücü maddeler) depolandığı tesisler;

türbinlerine uygulanır.

1) Bağlantı ekipmanları;
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3.8.4.
emisyonu
(kükürtdioksit
1.1. Kükürt
Organikoksit
kimyasal
maddelerin
depolandığıcinsinden)
tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş3 değerini
çıkış Atık
hatlarıgazlardaki
gibi çeşitlikükürtdioksit
bağlantı ekipmanlardan
kaynaklanan
baca
dışı organik
emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
emisyonu
60 mg/Nm
aşamaz.
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Sıvı yakıt kullanılması halinde, kükürt oksit emisyonları 300 mg/Nm 3 değerini aşmayacak şekilde düşük

kükürtlü sıvı yakıt kullanılacak, bu söz konusu değilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alınacaktır.
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Verim Kriteri: Yüksek birincil çevrim yanma verimliliğine sahip (motor şaftında güç başına yakıt
tipiyada motorun mekanik verimi)
Akım motorlar Emisyon
(kg/saat.kaynak)
tüketimini ifade edenEkipman
ısıl verim
ile motorFaktörü
egzozundaki
ısıdan tekrar
Gaz
0,00597
mekanik veya elektrik üretimini sağlayan kombine çevrim ve yüksek toplam verime sahip kojeneresyon
Vanaaşağıda verilen formül neticesinde
Hafif Sıvı çıkan K katsayısı oranında
0,00403 sınır değerleri
teknolojileri desteklenerek,
artırılacaktır.
Ağır Sıvı
0,00023
Gaz Türbini veya Kombine Çevrim Mekanik Verim:
Hafif Sıvı
0,0199
Kaçakları çevrim verimi % 35 in üzerindeki motorlar için
Mekanik (ısıl)Pompa
veya kombine
Ağır Sıvı
0,00862
K= Türbin mekanik verimi/35
Kompresör Kaçakları
0,228
Yeni Emisyon
Sınır Değeri= K*Mevcut emisyon sınırGaz
değeri
Gaz
0,104
Basınç
Tahliye Vanaları
Kojenerasyon
Verimi
Tesisin mekanik veFlanş
ısı geri kazanım toplam verimi %Tümü
75 ü geçen kojenerasyon uygulamaları
için
0,00183
K= Santral Kojenerasyon Verimi/75
Hattı K* Mevcut emisyon sınır
Tümü
0,0017
Yeni EmisyonGiriş-Çıkış
Sınır Değeri:
değeri
Kombine kapalı
devre
i geçen uygulamalar için
Numune
almasistemleri
Noktaları toplam verim % 55Tümü
0,015
K= Kombine Çevrim Verimi/55
Yeni Emisyon Sınır Değeri: K* Mevcut emisyon sınır değeri ”
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;

2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
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Kontrolsüz

Kontrollü

Birim

Patlatma

0,080

-

Sökme

0,025

0,0125

Yükleme

0,010

0,005

Boşaltma

0,010

0,005

Birincil Kırıcı

0,243

0,0243

İkincil Kırıcı

0,585

0,0585

Üçüncül Kırıcı

0,585

0,0585

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

0,7

0,35

kg/km-araç

Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün

kg/ton

375

1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş19 Temmuz 2013 CUMA
Sayı : 28712
Resmîbaca
Gazete
çıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan
dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
YÖNETMELİK
Tablo 12.5 Organik
maddelerin
depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
evre vekimyasal
ehircilik
Bakanl ndan:
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
KOKU OLU TURAN EM SYONLARIN KONTROL HAKKINDA
Y NETMEL K
Gaz
0,00597
B R NC B L M

Vana

Dayanak
ve Tan mlar
Ama , Kapsam,Pompa
Kaçakları
Ama Kompresör Kaçakları

Hafif Sıvı

0,00403

Ağır Sıvı

0,00023

Hafif Sıvı

0,0199

Ağır Sıvı

0,00862

Gaz

0,228

Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
MADDE 1 (1) Bu Y netmeli in amac , kokuya sebep olan emisyonlar n kontrol ne ve azalt lmas na y nelik
Tümü
0,00183
idari ve teknik usul veFlanş
esaslar d zenlemektir.
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
Kapsam
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
MADDE 2 (1) Bu Y netmelik, 29/4/2009 tarihli ve 27214 say l Resm Gazete de yay mlanan evre
Kanununca
Al nmas
Gerekennefeslikleri;
zin ve Lisanslar Hakk ndaki Y netmeli in Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve
2) Depolama
tanklarının
tesislerin;

2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
a) evresel
etkikullanılarak
de erlendirilmesi
mevzuatgerekmektedir.
kapsam nda,
debisinin TANKS
yazılımı
hesaplanması
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen
meteorolojik
verilerinkapsam
dışında,
meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
b) evre
denetim mevzuat
nda,
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara
tümdebilgiler
incelenipkapsam
onaylandıktan
sonra verilmelidir.
c) ik ait
yetin
erlendirilmesi
nda,
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
koku sorunlar n n belirlenmesi ve z m ile ilgili i lemleri ve yapt r mlar kapsar.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
(2) Bu Y netmelik, a k ortam hari olmak zere i sa l ve g venli i mevzuat kapsam na giren i yeri i
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
ortam
havas
i inyer
uygulanmaz.
debisi Tablo 12.6 da
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
Dayanak
taşıma sistemlerinin
kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
MADDE 3 (1) Bu Y netmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 say l evre Kanununun ek 9 uncu maddesi ile
Tablo29/6/2011
12.6: Toztarihli
Emisyonu
Kütlesel
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon
Faktörleri
ve 644
say l Debi
evre ve
ehircilik Bakanl
n n Te kilat
ve G revleri
Hakk nda Kanun H km nde
Kararnameye dayan larak haz rlanm t r.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim

Patlatma
Sökme

Tan mlar ve k saltmalar
MADDE 4

(1) Bu Y netmelikte ge en;

0,080

-

0,025

0,0125

a) Alansal veya yayg n koku kayna : o unlukla alan kaynak tan m na giren, boyutlar belli olan fakat at k
Yükleme
0,010
0,005
hava debisi belli olmayan, kat at k bertaraf tesisleri, lag nler, g bre yay lan alanlar, havaland rmas olmayan kompost
y nlar gibi kaynaklar ,
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
b) Alg lama e i i: Kokular i in alg lama e i i, bir birey veya bir grup insan i in saptanabilen, koku veren
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
maddeye maruz kalanlar n %50 sinin kokuyu ay rt edebildi i konsantrasyonu,

İkincil Kırıcı
c) Bakanl k: evre ve ehircilik Bakanl

n,

0,585

0,0585

Üçüncül Kırıcı
0,585
0,0585
) letme: Mevzuata uygun faaliyet g stermesinin sa lanmas ndan i letmeci ve/veya tesis sahibi sorumlu
olmak
zere tesislerin
b t mesafesi)
n n ,
Nakliye
(gidiş-dönüş
toplam
0,7
0,35
kg/km-araç
havaland rma delikleri
gibi
yerlerinin
Depolama d) Ka ak koku kaynaklar : Boru flan lar , aspirat rs z5,8
2,9 veya vanalarkg
toz/ha
gün
belirlenmesi kolay olmayan, fakat ayn zamanda etrafa emisyon miktar belli olmayan koku yayan kaynaklar ,
e) Koku: nsanda koku alma duyusunu harekete ge iren ve kokunun alg lanmas na neden olan u ucu
maddelerin yaratt etkiyi,

376

381

Koku adaptasyonu:
S rekli veya
kesikli olarak
tekrarlanan
bir kokuya
kalan
inin kokutanklarının
alma
1.1. f)Organik
kimyasal maddelerin
depolandığı
tesislerde
bulunan
vanalar,maruz
flanşlar
vekidepolama
girişn ge ici
olarak de
i mesini, kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
çıkış duyarl
hatları lgibin çeşitli
bağlantı
ekipmanlardan
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
g) Koku birimi (KB): Bir kokulu madde, standart ko ullardaki 1 m3 n tral hava i ine buharla t r larak
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
kar t r ld nda panelin alg lama e i indeki fizyolojik tepkisinin, ayn ko ullarda bir birimlik referans koku k tlesinin
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
yine 1 m3 n tral hava i ine buharla t r larak kar t r ld nda ortaya kan tepkiye e it olmas halindeki kokulu madde
Gaz
0,00597
miktar n ,
Vana
Hafif Sıvı
0,00403

Ağıryay
Sıvılan kokulu madde miktar n0,00023
) Koku debisi (qkoku): Birim zamanda birim alandan
,
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
gazlar ,
h) Koku emisyonu: Noktasal veya alansal bir kaynaktan
havaya at lan veya yay lan kokulu
Ağır Sıvı
0,00862
Kompresör Kaçakları
Gaz
) Koku e i i: 1 KB/m3 olarak ifade edilen kokulu maddenin e ik konsantrasyonunu,
Gaz
Basınç Tahliye Vanaları
i) Kokulu gaz:Flanş
Kokulu maddeler i eren gaz ,

Tümü

0,228
0,104
0,00183

Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
j) Kokulu gaz rne i: Numune hacmi ve numune alma prosed r , kokulu gaz ve debisini temsil edecek
ekilde olan,Numune
konsantrasyonu
l lecek ve de erlendirme yapTümü
lacak kokulu gazdan usul ne g re0,015
al nan bir hacimsel
alma Noktaları
miktar ,

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;

k) Koku giderme verimi: Al nan bir koku giderme nleminin sonucu olarak, koku konsantrasyonu veya koku
debisinde
gelentesislerdeki
azalmay , depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
2.1. meydana
Söz konusu

debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
2.2. l)EPA
yazılımında
tesisinkobulunduğu
veriler
istenmekte
olduğundan,
KokuTANKS
konsantrasyonu:
Standart
ullardaki 1yere
m3 ait
gazmeteorolojik
i inde ka adet
KB bulundu
unu,
(KB/m3) emisyon izin
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. m)
Emisyon
ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
Koku seviyesi: Koku konsantrasyonunun logaritmik olarak ifadesini,
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
n) Koku iddeti: Koku konsantrasyonuna ba l olarak koku h crelerinin uyar lma iddetini g steren l y ,
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
o) Kokunun hedonik tonu: Kokunun insanlar i in ho , naho veya n tr oldu u durumu,
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
) Lider
panelist:
Koku konsantrasyonunun
olfaktometre
ile l lmesi s ras nda, farkl oranlarda seyreltilmi
debisi Tablo 12.6
da yer
alan emisyon
faktörleri kullanılarak
hesaplanmalıdır.
2) Sökme,
Yükleme,panelistlere
Nakliye, Boşaltma,
Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
kokulu
gaz rneklerinin
sunulmas nDepolama
idare edenişlemlerinde
ki iyi,
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu
işlemlerden
kütlesel
Tablo 12.6
da yer
alanEtki
kontrollü
emisyon faktörleri
p) Mevcut
tesis:kaynaklanan
Bu Y netmelitozinemisyonu
yay mlanmas
ndandebisi
nce kurulmu
veya
evresel
De erlendirmesi
kullanılarak hesaplanmalıdır.
mevzuat na g re kurulmas uygun bulunan tesisleri,
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
r) Noktasal koku kayna : Kokulu at k gazlar sabit bir kaynaktan, bir havaland rma kanal veya bir baca
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
yard m ile havaya atan kaynaklar ,

Patlatma

0,080
s) Olfaktometre: Kokulu bir gaz numunesinin belirli oranlarda n tral hava ile seyreltilerek koku
konsantrasyonunun l ld
, farkl oranlarda seyreltilmi kokulu gaz rneklerinin, l m i in kullan lan panelistlere
Sökme
0,025
0,0125
koklat larak koku konsantrasyonunun tayin edildi i cihaz ,
Yükleme

0,010
0,005
) Panel: Koku konsantrasyonunun olfaktometre ile l lmesi s ras nda, farkl oranlarda seyreltilmi kokulu
gaz rneklerinin sunuldu u, d rt panelistten ve bir lider panelistten
Boşaltma
0,010 olu an panelistler
0,005grubunu,
kg/ton
t) Panelist: Koku konsantrasyonunun olfaktometre ile0,243
l lmesi s ras nda,0,0243
farkl oranlarda seyreltilmi kokulu
Birincil Kırıcı
gaz rneklerinin koklat ld denek ki ileri,

İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
u) Referans koku k tlesi: Koku birimi i in referans olarak al nan sertifikaland r lm maddenin tan mlanm
bir k Kırıcı
tlesini (Referans koku k tlesi i in referans olarak al nan
madde 123 mikrogram
n-b tanoldur. Bu madde standart
Üçüncül
0,585
0,0585
ko ullardaki 1 m3 n tral hava i ine buharla t r ld
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

Depolama

nda meydana gelen konsantrasyon 0,040 mikromol/mol olur.),
0,7
0,35
kg/km-araç
ο

) Standart ko ullar: 25 santigrat derece ( C) ve 1 atmosfer
5,8 (atm) bas nc , 2,9

kg toz/ha gün

v) Tesis: Kokuya sebep olan faaliyet ve/veya emisyon kaynaklar n n her birini,
y) Yeni tesis: Mevcut tesisler d ndaki tesisleri,

382

377

Yetkili merci:
Bakanl
k ile Bakanl
n evre
Kanununun
12 ncivanalar,
maddesiflanşlar
uyar nca
devretti
i
1.1. z)Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
tesislerde
bulunan
veyetkisini
depolama
tanklarının
girişlar , çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
çıkış kurulu
hatları gibi
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
ifade eder.
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
K NC B L MEkipman tipi
Gaz
0,00597
G rev, Yetki ve Sorumluluklar
Vana
Hafif Sıvı
0,00403
G rev, yetki ve sorumluluk

0,00023

Ağır Sıvı

0,0199

Hafif Sıvı

Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı k ile Bakanl
MADDE 5 (1) Bu Y netmeli in uygulanmas ndan
Bakanl
nca yetkisini
devretti i kurulu lar sorumludur.
nci maddesi uyar
Kompresör
Kaçakları
Gaz

n 2872 say0,00862
l evre Kanununun 12
0,228

Gaz
Basınç Tahliye Vanaları
Koku olu turan i letme/tesisleri kuran ve i letenlerin y k ml l kleri
Flanş
Tümü

0,104
0,00183

MADDE
6 (1) Koku
kurulmalar ve
Giriş-Çıkış
Hattıemisyonuna sebep olan faaliyetleri
Tümü y r tenlerin; bu faaliyetlerin0,0017
i letilmeleri s ras nda:
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
a) letmenin kamuya ve evreye olan zararl etkilerinin mevcut en iyi retim veya ar t m teknikleri
uygulanarak
azaltmak
suretiyle
koku olu umunu nlemesi,
2) Depolama
tanklarının
nefeslikleri;
netmeliktesislerdeki
gere i kokudepolama
nleme tedbirlerini
,
2.1. b) Bu
SözYkonusu
tanklarınınalmas
nefesliklerinden
kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
2.2. c)EPA
bulunduğu
ait meteorolojik
veriler
istenmekte
emisyon izin
ik TANKS
yet olmasyazılımında
halinde, butesisin
Y netmelik
gere yere
i koku
nleme tedbir/ek
tedbirlerini
almasolduğundan,
,
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon
ölçüm raporunda,
EPA emisyonu
TANKS syazılımının
verdiği
çıktı raporu
) Bu Y netmelikte
belirtilen koku
n r de erlerinin
a lmamas
n sa ‘Özet’
lamas ,formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
d) Yetkili merciler taraf ndan istenilmesi halinde; koku emisyonlar n bu Y netmelikte belirtilen usul ve
esaslara
uygun
olarakKırma
l t rmesi,
d) Taş
çıkarma,
ve Sınıflandırma Tesisleri;
zorunludur.
1) Taş
çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) NC
Sökme,
Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
B LYükleme,
M
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda
bu işlemlerden
kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
Koku Emisyonu
in H kaynaklanan
k m ve S n r toz
De emisyonu
erler
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Koku emisyonu olu turan baz tesisler i in h k mler

Kaynaklar
Patlatma

MADDE 7

Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
(1) A a da belirtilen tesisler i in bu maddede belirtilen esaslara uyulmas gereklidir.

a) Kesimhaneler:

0,080

-

Sökme

0,025
0,0125
1) Bu Y netmeli in y r rl e girmesinden sonra; yeni tesislerin mevcut veya planlanm en yak n yerle im
alan na uzakl n n en az 500 m olmas gerekir. E er y ksek kokulu at k gaz filtre edilerek koku problemi
Yükleme
0,010
0,005
gideriliyorsa, asgari uzakl k belirlenen de erin alt nda olabilir.
0,010
0,005
kg/ton
2) Koku olu turabilecek kesimhane yan r nleri kapal konteyner veya odalar i inde tutulur, so uk ortamda
depolan
r.
Birincil
Kırıcı
0,243
0,0243
Boşaltma

3) retim tesislerinden, hayvansal yan r nlerinin veya
art klar n n i lenerek
depoland tesislerden
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
kaynaklanan koku yayan maddeleri i eren at k gazlar toplan r ve bir at k gaz temizleme tesisine g nderilir veya
emisyon
azalt m i in e de er tedbirler uygulan r.
Üçüncül
Kırıcı
0,585
0,0585
4) B y kba
ve k mesafesi)
kba kesimhanelerinde s v g brenin,
sa lamas
Nakliye (gidiş-dönüş
toplam
0,7 mevzuatta belirtilen
0,35 de arj kriterlerini
kg/km-araç
durumunda, s v g brenin depolanmas na dair h k m hari olmak zere, (b) bendinde belirtilen di er hususlar yerine
getirilir.
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
b) K mesler ve ah rlar:
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Bu Y netmeli
in maddelerin
y r rl e girmesinden
yeni tesislerin
im alan
na olan
uzakltanklarının
,
1.1. 1)Organik
kimyasal
depolandığısonra
tesislerde
bulunanyerle
vanalar,
flanşlar
ve asgari
depolama
girişkrada bağlantı
yer alan ekipmanlardan
Asgari Mesafe Ekaynaklanan
risi grafi inden
de emisyonların
erin alt nda olamaz.
y Tablo
ksek kokulu
çıkış dokuzuncu
hatları gibi fçeşitli
bacabelirlenen
dışı organik
kütlesel ayet
debisi
12.5 de yer
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
at k gaz filtre
edilerek
koku problemi
gideriliyorsa, asgari uzakl k belirlenen de erin alt nda olabilir.

Tablo 12.5 Organik
kimyasal
maddelerin
2) Tam bir
temizlik
ve kurulukdepolandığı
sa lan r. tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Gazbulunur.
0,00597
3) Koku giderme nitelerine sahip havaland rma sistemi
Vana
Hafif Sıvı
0,00403
4) Kat d k lar i in s zd rmaz bir depolama platformu
l r ve depolamadan kaynaklanarak
Ağıryap
Sıvı
0,00023 evreyi rahats z
edecek sorunlar giderilir (koku veya sinek gibi).
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
5) K mes ve ah r ile s v d k kanallar ve konteynerleri aras nda koku nleyici tedbirler al n r.
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
6) SBasınç
v d kTahliye
lar, s zdVanaları
rmaz alanlar ve kapal kanallardan
ge
irilerek
ah
rlar
n
d
nda
kapal
konteynerlerde
Gaz
0,104
veya e de er emisyon azaltma tedbirleri al nm yerlerde depolan r.
Flanş
Tümü
0,00183
7) S v ve
kat d k lar
n ncelikle uygun ekilde bertaraf
Giriş-Çıkış
Hattı
Tümüsa lan r. Bununla beraber; bertaraf
0,0017 i in uygun
ko ullar sa lanamad nda, kullan lacak d k n n depo kapasitesi olarak en az ayl k miktar dikkate al narak
Numune
almade
Noktaları
Tümü
belirlenir. Bu
maddelerin
erlendirilme yerleri ve s releri ile
kompostlama, kurutma veya at k0,015
gaz tesisleri gibi
uygun tesislerde i leme tabi tutulma durumu dikkate al narak, yetkili merci taraf ndan art r labilir veya azalt labilir.

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;

8) Canl hayvan k tlesi 0-50 GV aras nda olan tesisler i in asgari mesafe art aranmaz.
Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin TANKS
yazılımı
kullanılarak
gerekmektedir.
9) Asgari
Mesafe
E risi a ahesaplanması
daki ekildedir.
stteki e ri, k mes hayvanlar i in ge erli olan asgari mesafe
2.2. alttaki
EPA TANKS
bulunduğu
yere
e risini,
ise b y yazılımında
kba ve k tesisin
kba hayvanlar
i in
ge ait
erlimeteorolojik
olan e riyi g veriler
sterir. istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.

2.1.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.13184-

d) Taş çıkarma,ek_dosyalar/image011.jpg
Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;

1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Kaynaklar

Kontrolsüz

Kontrollü

Patlatma

0,080

-

Sökme

0,025

0,0125

Birim

Yükleme

0,010
0,005
10) B y kba /k kba hayvanlar cinsinden, hayvan yeri say s n canl hayvan k tlesine d n t rme
fakt rleri a a da g sterilmi tir. Bar nd rma y nteminden b y k l de farkl retim y ntemleri i in ortalama
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
m nferit hayvan k tlesi (b y kba /k kba hayvan cinsinden) m nferit olarak tespit edilebilir.
Birincil Kırıcı

0,243

0,0243

Hayvan Cinsi(Büyükbaş/Küçükbaş Hayvanlar) 0,585
Ortalama
Münferit Hayvan Kütlesi
İkincil Kırıcı
0,0585
1. Yüklü ya da yüksüz dişi
0,30
Üçüncül
Kırıcı
0,585
0,0585 0,40
2. 10
kg’a kadar yavrulu dişi
3. Yetiştirilen yavru (25 kg’a kadar)
0,03
Nakliye
(gidiş-dönüş
mesafesi)
0,7
0,35 0,12
kg/km-araç
4. Genç
dişi (90 toplam
kg’a kadar)
5. Besi hayvanları (110 kg’a kadar)
0,13
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
6. Besi hayvanları (120 kg’a kadar)
0,15
*1 GV (büyükbaş/küçük baş hayvan birimi) = 500 kg canlı hayvan
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K meskimyasal
hayvanlarmaddelerin
cinsinden,depolandığı
hayvan yeri tesislerde
say s n canl
hayvan
k tlesine
d n tverme
fakt rleri
a a da giriş1.1. 11)
Organik
bulunan
vanalar,
flanşlar
depolama
tanklarının
çıkış belirtilmi
hatları gibitir.çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.

Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman
tipi
Akım
Emisyon
Faktörü
(kg/saat.kaynak)
Hayvan
Cinsi(Kümes
Hayvanları)
Ortalama
Münferit
Hayvan
Kütlesi
Yumurtlayan kümes hayvanları
0,0034 0,00597
Gaz
Genç kümes hayvanları
0,0014 0,00403
Vana(18. Haftaya kadar)
Hafif Sıvı
35 güne kadar besi piliçleri
0,0015
Ağır Sıvı
0,00023
49 güne kadar besi piliçleri
0,0024
Hafif
Sıvı
Yetiştirilen pekin ördekleri(3. Haftaya kadar)
0,0013 0,0199
Pompa Kaçakları
Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar)
0,0038 0,00862
Ağır Sıvı
Yetiştirilen uçan ördek (3. Haftaya kadar)
0,0012
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
Besi uçan ördeği (10. Haftaya kadar)
0,0050
Gaz
Vanaları
YetiştirilenBasınç
hindi Tahliye
(6. Haftaya
kadar)
0,0022 0,104
Besi hindisi, dişi kanatlılar
0,0125 0,00183
Flanş (16. haftaya kadar)
Tümü
Besi hindisi, erkek kanatlılar (21. haftaya kadar)
0,0222
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
Numune alma Noktaları

Tümü

0,015

c) Hayvan ya lar n n eritildi i tesislerde keskin kokulu maddeler;

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;

1) Kokunun olu abilece i depolama sahalar da dahil i leme tesisleri kapal odalarda tutulur.
Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
2) leme tesislerinin yan s ra bu odalar n da at k gazlar toplan r.
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
Koku oluölçüm
mas beklenen
ham
madde
ve arayazılımının
r nler kapal
konteynerlerde
veya
odalarda
depolan
ve yetkilisi
2.3. 3)Emisyon
raporunda,
EPA
TANKS
verdiği
çıktı raporu
‘Özet’
formatta
ve r tesis
so utulur.
tarafından
tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
4) Koku yayan maddeleri i eren at k gazlar toplan r ve bir at k gaz temizleme tesisine g nderilir veya emisyon
d) mTaş
çıkarma,
ve uygulan
Sınıflandırma
Tesisleri;
azalt
i in
e de erKırma
tedbirler
r.

2.1.

1) Taş
çıkarma,
ve sınıflandırma
gerçekleştirilen
işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
) Et
ve bal kkırma
r nlerinin
t ts lendi itesislerinde
tesislerde keskin
kokulu maddeler;
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
1) T ts leme f r nlar n n at k gazlar toplan r ve bir at k gaz temizleme tesisine g nderilir veya emisyon
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
azalt
m
e de er tedbirler
uygulantoz
r. emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
durumunda bui in
işlemlerden
kaynaklanan
kullanılarak hesaplanmalıdır.
tutkal
veya kemik tutkal
reten tesisler;
kesimhane
yan r n kemikleri, hayvan
d) Jelatin,
post Kütlesel
tutkal , deri
Tablo 12.6: Toz
Emisyonu
Debi
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon
Faktörleri
k llar , t yleri, boynuz, t rnak veya kanlar ndan hayvan yemi veya g bresi veya teknik ya lar n retildi i tesisler;
lendi i tesisler; muamele
edilmemi kemiklerin
depoland
muamele edilmemi hayvan k llar n n depoland veya i Kontrolsüz
Kaynaklar
Kontrollü
Birim
tesisler ve hayvan cesetlerinin bertaraf edildi i tesisler ile bu tesislerde bertaraf edilmesi i in hayvan cesetleri veya
hayvan r nleri par alar n n topland veya depoland tesislerde
Patlatma
0,080 keskin kokulu maddeler:
Sökme

i leme tesisleri kapal
odalar i ine yerle tirilir.
1) Koku olu mas beklenen depolama sahalar da d hil
0,025
0,0125

Yükleme 2) leme tesislerinin at k gazlar ile bu odalardaki hava
0,010
toplan r.

0,005

Boşaltma 3) Koku olu mas beklenen ham madde ve ara r nler
0,010
0,005
kg/tonr ve
kapal konteynerlerde
veya odalarda depolan
so utulur.
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
4) Koku yayan maddeleri i eren at k gazlar toplan r ve bir at k gaz temizleme tesisine g nderilir veya emisyon
İkincil
Kırıcı
0,585
0,0585
azalt
m i in e de er tedbirler uygulan r.
Üçüncül Kırıcı
e) G bre (tezek) kurutma tesislerinde keskin kokulu 0,585
maddeler:

0,0585

Nakliye (gidiş-dönüş
toplam
0,35odalar i ine yerle
kg/km-araç
1) Koku olu
mas mesafesi)
beklenen depolama sahalar da d hil0,7
i leme tesisleri kapal
tirilir; i letme
tesislerinin at k gazlar ile i erideki hava toplan r ve bir at k gaz temizleme tesisine beslenir.
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
f) D zenli depolama tesislerinde:
1) D zenli depolama tesislerinde depolanan at klar n zerine g nl k ara rt tabakas yerle tirilir.

380

385

Biyobozunur
at klar
kabul eden
t m d zenli
depolama
tesislerinde
gaz toplama
kurulur,tanklarının
do rudan giriş1.1. 2)Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
tesislerde
bulunan
vanalar,
flanşlar sistemi
ve depolama
enerji
retiminde
kullan l r. Elde
edilen depo
n n,
enerji emisyonların
retiminde kullan
lmasdebisi
n n ekonomik
i lenerek
çıkış veya
hatları
gibi çeşitli
bağlantı
ekipmanlardan
kaynaklanan
bacagaz
dışı
organik
kütlesel
Tablo 12.5 de yer
alan emisyon
kullanılarak
olmamasfaktörleri
halinde depo
gaz me hesaplanmalıdır.
alelerde yak l r.

Tablo 12.5 Organik
kimyasalazalt
maddelerin
Koku emisyonu
m i indepolandığı
teknikler tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
MADDE 8 (1) Kokuya neden olan i letmeler koku Gaz
nleyici tedbir/ek tedbir almalar n0,00597
n gerekli olmas
halinde i letmelerin alabilece
kin buSıvı
Y netmeli in EK-1 inde uygulanabilecek
teknikler
Vana i koku nleyici tedbirlere ili Hafif
0,00403
verilmi tir. letmeler, EK-1 de yer alan koku nleyici teknikler
d nda, i letmeleri i in uygun0,00023
teknikleri
Ağır Sıvı
kullanabilirler. S z konusu tekniklerin Bakanl k a uygun g r lmesi gerekmektedir.
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
(2) 7 nci maddede yer alan i letmelerin, ncelikle 7 nci maddede yer alan h k m ve esaslar sa lamas
gerekmekte olup,
buna raKaçakları
men ik yet konusu olmalar halinde
koku nleyici ek tedbir almalar 0,228
gereklidir.
Kompresör
Gaz
Basınç Tahliye Vanaları
Emisyon s n r de erleri
Flanş

Gaz

0,104

Tümü

0,00183

MADDE
9 (1) ikHattı
yete konu olan i letmenin faaliyet
g sterdi i zamanlarda koku emisyonuna
Giriş-Çıkış
Tümü
0,0017 neden olan
kaynak/kaynaklar ndan ulusal/uluslararas standartlara g re al nan ve i letme/tesisin koku emisyonunu temsil eden en
Tümü
az kokuluNumune
gaz rnealma
ininNoktaları
olfaktometrik olarak l lm koku
konsantrasyonlar n n geometrik0,015
ortalamas ;
3
2) Depolama
tanklarının
nefeslikleri;
a) 1000 KB/m
veya daha
az ise, i letme/tesiste kaynakta koku giderimi konusunda herhangi bir i lem

yap lmaz.

2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak
hesaplanması gerekmektedir.
1000-10.000
KB/m3 aral tesisin
nda ise,
yetkili merci
ndan, i letmede
koku
kontrol/ekolduğundan,
koku kontrolemisyon
tedbiri izin
2.2. b)EPA
TANKS yazılımında
bulunduğu
yeretaraf
ait meteorolojik
veriler
istenmekte
al nmasverilen
, al nan
tedbirlerin etkinli
inin
belirlenmesi
i in kaynak/kaynaklarda
l Tablo
m yap12.2
larakdoldurulmalıdır.
bu al malarla ilgili
dosyasında
meteorolojik
verilerin
dışında,
meteorolojik
verilerle ilgili olarak
raporun
mercie
sunulmas
i in sEPA
re verilir.
2.3. yetkili
Emisyon
ölçüm
raporunda,
TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
3 raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
2.4. c)Emisyon
ölçüm
10.000 KB/m
ten b y k ise, yetkili merci taraf ndan 16 nc madde kapsam nda idari yapt r m uygulan r ve
i letmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri al nmas , al nan tedbirlerin etkinli inin belirlenmesi i in
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
kaynak/kaynaklarda l m yap larak bu al malarla ilgili raporun yetkili mercie sunulmas i in s re verilir.

1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
yetine
nedenfaktörleri
olan i letme/tesislerin
sorumlular , koku emisyonunu gidermek zere nlem
debisi Tablo (2)
12.6Koku
da yerikalan
emisyon
kullanılarak hesaplanmalıdır.
sonra koku
kayna Nakliye,
ndaki emisyonu
yeniden
l t r işlemlerinde
r.
ald2)ktan
Sökme,
Yükleme,
Boşaltma,
Depolama
Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu
emisyonu
kütlesel
12.6 da
kontrollü
(3) işlemlerden
Bir i letmedekaynaklanan
birden fazla toz
koku
kayna olan
tesisdebisi
varsa, Tablo
bu durumda
heryer
bir alan
kaynaktaki
kokuemisyon
debisi faktörleri
kullanılarak
(qkoku)hesaplanmalıdır.
bulunup, i letmenin t m i in topland ktan sonra, b t n kaynaklardan kan kokulu gaz hacimsel debileri (Q)
Tablotoplam
12.6: Toz
Kütleselkoku
Debikonsantrasyonu
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon
Faktörleri
na bEmisyonu
l nerek ortalama
belirlenir.
Bu ekilde
bulunan
ortalama koku konsantrasyonu
birinci f kran n (a), (b) ve (c) bentlerine g re de erlendirilir.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
Patlatma

(4) Hedonik tonu olumlu olan kokular i in s n r de er iki ile arp larak al n r.
0,080
-

D RD NC B L M
Sökme

0,025

0,0125

ik yetlerin De erlendirilmesi
Yükleme

0,010

0,005

0,010

0,005

Boşaltma

ik yetlerin de erlendirilmesine ili kin esaslar

kg/ton

MADDE 10 (1) ik yete neden olan koku emisyonlar a a daki esaslara g re de erlendirilir.
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
a) ik yet yetkili mercie dilek e ile ba vurulmas halinde de erlendirmeye al n r.
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
b) Yetkili merci taraf ndan, ik yet mahallinde denetim yap l r.
Üçüncül Kırıcı
0,585

0,0585

c) Yetkili merci
ndan; ik yet mahallindeki t m olas
n n ve evresinde
koku problemine
Nakliye (gidiş-dönüş
toplamtaraf
mesafesi)
0,7 koku kaynaklar0,35
kg/km-araç
katk da bulunabilecek ba ka kaynaklar n var olup olmad n n ve koku nlemlerinin al n p al nmad n n tespiti
yap l p, koku kayna ile ilgili di er bilgiler de toplanarak ik5,8
yet mahallinde, EK-2
ik yet
Depolama
2,9de yer alan Koku
kg toz/ha
gün
Denetim Formu doldurulur.
) ik yetin, bu Y netmelik kapsam nda tan mlanan koku probleminden kaynaklanmad
halinde, ik yet yetkili merci taraf ndan sonland r l r.
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n n anla lmas

381

ik yetin,
bu Y netmelik
kapsam
nda tan mlanan
koku
probleminden
n n tespit edilmesi
1.1. d)Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
tesislerde
bulunan
vanalar,kaynakland
flanşlar ve depolama
tanklarının girişçıkış halinde;
hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
1) Kokuya neden olan i letme/tesislerden ik yet konusu olan kaynaklarda 7 nci madde kapsam nda al nmas
Tablogereken
12.5 Organik
kimyasal
maddelerin
çeşitli
ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
nlemler
olup, olmad
ve budepolandığı
nlemleri altesislerdeki
p almad klar
incelenir.
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Gaz nlemleri almad tespit edilirse,
0,00597
2) letme/tesisin, 7 nci madde kapsam nda almas gerekli
16 nc madde
gere ince i lem yap lVana
r ve nlemler almas i in s re verilir.Hafif Sıvı
0,00403

Ağır Sıvı
0,00023
3) letme/tesisin, 7 nci madde kapsam nda nlemleri alm oldu u halde, ik yet konusu ise; ik yete neden
Hafif Sıvı
0,0199
olan kaynak/kaynaklarda
koku emisyonu l t rmesi ve koku emisyon raporunu yetkili mercie sunmas talep edilir.
Pompa Kaçakları
Ağır Sıvı
0,00862
4) 7 nci
madde kapsam
nda koku kontrol tedbirleri almakla
ik yet s z
Kompresör
Kaçakları
Gaz y k ml olmayan i letmeler/tesislerin;
0,228
konusu ise; Basınç
ik yeteTahliye
neden olan
kaynak/kaynaklarda
koku
emisyonu
l
t
rmesi
ve
koku
emisyon
raporunu
yetkili
Gaz
0,104
Vanaları
mercie sunmas talep edilir.
Flanş
Tümü
0,00183
maddede belirtilen hususlar dikkate
5) KokuGiriş-Çıkış
emisyon raporu
Hattı yetkili merci taraf ndan 9 uncu
Tümü
0,0017al narak
de erlendirilir ve de erlendirme sonu lar i letme/tesise bildirilir.
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
6) Yetkili merci taraf ndan tedbir al nmas n n istenilmesi halinde al nan tedbirlerin etkinli i l mlerle
belirlenir.
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
merci taraf
ndan yapdepolama
lan her detanklarının
erlendirmenefesliklerinden
sonucunda; EK-4kaynaklanan
te yer alan ik
yet Debileşiklerin
erlendirme kütlesel
2.1. 7) Yetkili
Söz konusu
tesislerdeki
organik
debisinin
TANKS
yazılımı
kullanılarak
hesaplanması
gerekmektedir.
Formu
haz rlan
r. ik yet
De erlendirme
Formu dikkate
al narak ik yet konusu devam ettirilir veya sonland r l r.
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen
meteorolojik
meteorolojik
verilerle
ilgili
olarak Tablo
12.2gerekti
doldurulmalıdır.
8) Koku
emisyonu verilerin
l mleri,dışında,
koku kontrol
ve ek koku
kontrol
tedbirlerin
al nmas
i hallerde s reler
2.3. merci
Emisyon
ölçümbelirlenir.
raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
yetkili
taraf ndan
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
9) ik yetleri de erlendirme, denetim ve idari yapt r m konusunda yetki devri yap lan kurum/kurulu larda
Bakanl
k açıkarma,
esaslar belirlenecek
uzmanl ktakiTesisleri;
personelin g revlendirilmesi gerekmektedir.
d) Taş
Kırma ve Sınıflandırma
BE1) NC
L M kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
TaşBçıkarma,
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Emisyonlar
Sökme, Yükleme,
Koku
n n l Nakliye,
lmesi ve Boşaltma,
l m SonuDepolama
lar n n Deişlemlerinde
erlendirmesiEk-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu
işlemlerden
kaynaklanan
emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
Koku
Emisyonlar
n n tespit toz
edilmesi
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
MADDE 11 (1) Koku emisyonunun tespitinde a a daki artlara uyulur.

Kaynaklar

Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
a) Koku emisyonu tespiti ve l m Bakanl k a yetki verilen kurum/kurulu lar taraf ndan yap l r.

Patlatma

0,080
b) letme/tesiste koku konsantrasyonu l mlerinin yap lmas nda ulusal/uluslararas kabul g rm
standartlarda belirtilen esaslar uygulan r.
Sökme
0,025
0,0125
rlar i inde kokuya neden olabilecek kaynaklar belirlenir
Yükleme c) letme/tesislerin prosesinde veya i letme/tesis s n0,010
0,005
ve de erlendirilir.

Boşaltma

0,010
0,005
) Emisyon kaynaklar ndan numune alma y ntemleri ve yerleri belirlenir.

Birincil Kırıcı
0,243
d) Koku kaynaklar n n ik yet noktas na olan uzakl belirlenir.

kg/ton

0,0243

İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
e) Koku kaynaklar n n yerle ik oldu u mahallin kentsel, k rsal, ticari veya end striyel b lge olup olmad
belirlenir.
Üçüncül
Kırıcı
0,585
0,0585
f) letme/tesis
i inde
belirlenmi olan koku kaynaklar0,7
nda, rnekleme yap0,35
larak, olfaktometrik
l mler
Nakliye (gidiş-dönüş
toplam
mesafesi)
kg/km-araç
ger ekle tirilir ve koku konsantrasyonlar belirlenerek EK-3 te yer alan Koku Emisyonu l m Raporu format na
uygun olarak Emisyon Raporu haz rlan r.
Depolama
5,8
2,9
kg toz/ha gün
Koku emisyonu l
MADDE 12

382

m raporu

(1) Koku emisyonu l m raporu EK-3 te yer alan formata uygun olarak haz rlan r.

387

letme/tesisin
striyel ve depolandığı
ticari s rlar varsa
i letme
sahibinin/i
letmecinin
zerine butanklarının
bilgiler giriş1.1. (2)
Organik
kimyasalend
maddelerin
tesislerde
bulunan
vanalar,
flanşlartalebi
ve depolama
edilemez.
if a çeşitli
çıkış umuma
hatları gibi
bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
l mde kullan lacak cihazlar ve zellikleri
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
tipi kayna ndan al nan kokulu gaz
Akımrnekleri i indeki
Emisyon
Faktörü (kg/saat.kaynak)
MADDEEkipman
13 (1) Koku
koku konsantrasyonu
olfaktometrik
Gazolfaktometredir.
0,00597
y ntemle tayin edilir. Olfaktometrik l mlerde kullan lan cihaz

uyulur.

Vana
Hafif Sıvı
(2) l mler ve de erlendirmeler s ras nda ulusal/uluslararas
Ağır Sıvı kabul g rm

0,00403
standartlarda
belirtilen esaslara
0,00023

Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
l m yapacak personelin nitelikleri
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
MADDE
14
(1)
Koku
emisyonunu
l
ecek
ki
ilerin
zellikleri
ve
panelistlerin
kalibrasyonuna
ili kin esaslar
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
Bakanl k a belirlenir.
Flanş
Tümü
0,00183
l

mler
i in yap Hattı
lacak harcamalar
Giriş-Çıkış

Tümü

0,0017

Numune
Noktaları
0,015
MADDE
15 alma
(1) Koku
emisyonunun belirlenmesi i Tümü
in yap lacak analiz ve l mlerin giderleri,
evre
Kanununun 12 nci maddesine g re kar lan r.

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
ALTINCI B L M
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
debisinin
TANKS
kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
e itli
ve Sonyazılımı
H k mler
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen
meteorolojik
dari yapt
r mlar verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
MADDE 16 (1) ik yet konusu koku emisyonuna sebep olan i letme/tesisler taraf ndan;
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
a) 9çıkarma,
uncu maddenin
birinci
f kras n n Tesisleri;
(c) bendinde belirtilen s n r de erlerin zerinde evreye koku emisyonu
d) Taş
Kırma ve
Sınıflandırma
verilmesi,

1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
Yetkili
ndanfaktörleri
verilen s kullanılarak
relerde; i letme/tesis
taraf ndan koku emisyonlar n n nlenmesine ili kin
debisi Tablo b)
12.6
da yermerci
alan taraf
emisyon
hesaplanmalıdır.
2) Sökme,
Nakliye,
de belirtilen
tedbirleri
alarakYükleme,
al nan tedbirlere
ili Boşaltma,
kin raporunDepolama
ve/veya l işlemlerinde
m raporlar nEk-1
n sunulmamas
, önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu
kaynaklanan
tozalan
emisyonu
kütlesel debisi
12.6
dakontrol
yer alan
kontrollü emisyon
faktörleri
c) 7işlemlerden
nci madde kapsam
nda yer
tesis/i letmelerin
almas Tablo
gereken
koku
tedbirlerinin
al nmamas
,
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
durumlar nda evre Kanununun 15 inci ve 20 nci maddelerinde ng r len idari yapt r mlar uygulan r.
Kaynaklar
Patlatma

MADDE 17
yapt r l r.
Sökme

Yükleme

Kontrolsüz

E itim

Kontrollü

Birim

0,080
(1) Bu Y netmelik kapsam nda yer alan hususlara y nelik e itimler Bakanl k a yap l r veya

Y r rl kten kald r lan y netmelik

0,025

0,0125

0,010

0,005

Olan
Boşaltma MADDE 18 (1) 4/9/2010 tarihli ve 27692 say l Resm
0,010Gazete de yay mlanan
0,005 Kokuya Sebep
kg/ton
Emisyonlar n Kontrol Y netmeli i y r rl kten kald r lm t r.

Birincil Kırıcı
Y r rl k

0,243

İkincil Kırıcı
0,585
MADDE 19 (1) Bu Y netmelik yay m tarihinde y r rl e girer.

0,0243
0,0585

Üçüncül Kırıcı
0,585
0,0585
Y r tme
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
MADDE 20 (1) Bu Y netmelik h k mlerini evre ve ehircilik Bakan y r t r.
Depolama
5,8
2,9

kg/km-araç
kg toz/ha gün
EK-1
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KOKUdepolandığı
AZALTIMINA
YÖNELİK
TEKNİKLER
1.1. Organik kimyasal maddelerin
tesislerde
bulunan
vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Şikâyete faktörleri
sebep olan
koku emisyonları,
işletme/tesisin prosesi gereği oluşabileceği gibi, tesisin işletilmesinde oluşan
sorunlardan ve işletme yetersizliğinden de ortaya çıkabilir. Koku kontrol yöntemleri iki ayrı başlık altında ele
Tabloalındığında;
12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Gaz oluşturan tesis ve faaliyetler0,00597
a)
Tesis türüne göre; şikâyete sebep olan koku emisyonu
incelendiğinde, ortaya
çıkan kokuların kaynaklanma
nedeni ve yapısı ile birlikte
Vana
Hafifbunların
Sıvı önlenmesinde uygulanabilecek
0,00403 yöntemler bu
faaliyetlerin türüne göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda koku oluşumuna en fazla neden olan faaliyetler ve buralarda
Ağır Sıvı
0,00023
uygulanabilecek önlem yöntemleri yer almaktadır.
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
1) Gıda sanayiinde;
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
1.1.
Proses Kontrolü: Üretimde kullanılan hammaddeler, bunların işlenişi, kapalı veya açık prosesler, çalışma
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
sıcaklıkları ve süreleri, havalandırma koşulları v.b.,değiştirilmesi,
Flanş
Tümü
0,00183
1.2.
Depolama:
OrganikHattı
maddelerin, hammaddelerin ve Tümü
ürünlerin depolanma süresi, sıcaklıkları,
Giriş-Çıkış
0,0017 depo yapısı v.b.
değiştirilmesi,
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
1.3.

Absorbsiyon: Oluşan kokulu gaz ve sıvıların absorbsiyon ile arıtılması,

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;

1.4.

Biyo-filtre: Oluşan kokulu gaz ve sıvıların biyolojik bir ortamda bakterilerce parçalanarak arıtılması,

2.1.

Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
1.5. TANKS
Oksidasyon:
kokuluhesaplanması
gaz ve sıvıların
yükseltgenerek parçalanması ve bu şekilde arıtılması,
debisinin
yazılımıOluşan
kullanılarak
gerekmektedir.
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında
verilen
meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2) Hayvan
çiftliklerinde;
Emisyon temiz
ölçümveraporunda,
EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
2.1.2.3. Ahırların
kuru tutulması,
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.2.
Nem tutmayan zemin kaplamaları kullanılması,
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
2.3.
Tesisin çevredeki birimlerle olan uzaklığına göre kapasite sınırlaması getirilmesi,
2.4.
Hayvanların beslenme rejimini değiştirerek koku emisyonunun azaltılması,
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
3) Kesimhane ve hayvansal yan ürünlerin depolanması faaliyetlerinde;
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
Maddelerin
hızlı emisyon
prosese sokulması,
debisi3.1.
Tablo 12.6
da yer alan
faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma
sistemlerinin
kullanılması,
Malzemenin
Nemli
Tutulması,
Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
3.2.
Yan ürünlerin
kısa süre
için ve düşük
sıcaklıkta
depolanması,
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
3.3.
Yoğuşturulamayan buhar ve gazların yakılması,
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
3.4.
Proses suyunun proses-dışı sudan ayrılması,
Kaynaklar

Kontrolsüz

3.5.
Patlatma

Proses/tesis havasının toplanarak yakma tesisinde yakılması,
0,080

3.6.
Sökme

Koku tutucu yedek sistemler (Aktif karbon, v.b).

Kontrollü
-

0,025

0,0125

4) Hayvansal yan ürünlerin işlendiği faaliyetlerde (Rendering);
Yükleme
0,010

0,005

4.1.
Pişirme buharının yoğuşturulması,
Boşaltma

0,005

0,010

4.2.
Yoğuşturulamayan buhar ve gazların yakılması veya biyofiltrasyonu,
Birincil Kırıcı
0,243

0,0243

4.3.KırıcıBuhar ve gazların termal oksidasyonu ve/veya biyofiltrasyonu,
İkincil
0,585

0,0585

4.4. Kırıcı
Tüm proses hattının kapatılması,
Üçüncül

0,0585

0,585

Birim

kg/ton

4.5. (gidiş-dönüş
Renderingtoplam
öncesinde
suyun kandan alınması (buhar koagülasyonu
ile)
Nakliye
mesafesi)
0,7

0,35

kg/km-araç

5) Balık unu ve yağı üretim faaliyetlerinde;
Depolama

2,9

kg toz/ha gün

384

5.1.

Taze hammadde kullanılması,

5.2.

Proses havasının toplanarak yakılması,

5,8

389

6) Atıksu
arıtma tesislerinde;
1.1. Organik
kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon
faktörleri
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
6.1.
Kapalı
sistemler:
Kokuya
neden olan ancak proses gereği koku oluşumunun önlenemeyeceği ön çökeltme
havuzu, aerobik ve anaerobik arıtma havuzu, arıtma çamuru bertarafı gibi ünitelerin üzerlerinin kapatılarak kokulu
Tablogazların
12.5 Organik
maddelerin
depolandığı
tesislerdeki
çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
çevreyekimyasal
yayılmasının
önlenmesi
ve toplanarak
arıtılması,
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
0,00597
6.2.
Biyofiltreden geçirme: Tüm organik işletme gazlarınınGaz
biyofiltreden geçirilmesi,

Vana
Hafif Sıvı
0,00403
6.3.
Bacalarda–flare: Oluşan kokulu gazların çeşitli durumlarda, flare bacası ile yakılması (Bu kapsamda yer flare
Ağır Sıvı
0,00023
sistemi önlenir.),
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Ağır
Sıvı
0,00862
7) Tabakhanelerde;
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
7.1.
Kapalı sistemlerin kullanılması,
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
7.2.

Flanş
Uygun depolanması,

Tümü

0,00183

7.3.

Giriş-Çıkış Hattı
Stok akış kontrolü yapılması,
Numune alma Noktaları

Tümü

0,0017

Tümü

0,015

7.4.

Islak yıkama sistemleri ile kokulu gazların arıtılması,

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;

7.5.

Adsorbsiyon yapılması,

2.1.

Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
7.6. TANKS
Biyo-filtreleme
yapılması, hesaplanması gerekmektedir.
debisinin
yazılımı kullanılarak
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında
meteorolojik
verilerin
dışında,
meteorolojik
ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
7.7. verilen
Atık gaz
insinerasyonu:
kokulu
gazların
toplanarak verilerle
yakılması,
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
8) Diğer tesislerde;
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
8.1.
Adsorbsiyon yapılması, (aktif karbon, zeolit vb. materyaller kullanılarak),
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
8.2.1) Taş
Absorbsiyon
yapılması
(ıslak tutucular
vb. ),
çıkarma, kırma
ve sınıflandırma
tesislerinde
gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
8.3.2) Sökme,
Biyolojik
arıtma yapılması
vb.),
Yükleme,
Nakliye, (Biyofiltre,
Boşaltma, biyoyıkama
Depolama işlemlerinde
Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda
işlemlerden
kaynaklanan
toz emisyonu
8.4. bu
Termal
veya katalitik
oksidasyon
yapılması, kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
8.5.
Diğer tekniklerin uygulanması (Ozon, plazma teknolojisi, UV, katalitik filtreler vb.).

Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
b)
Önlem yapısına göre; temiz üretim ve kirliliğin
kaynağında önlenmesi
ilkelerine göre Birim
yaklaşıldığında,
kokunun oluşmasını önlemek, arıtma veya güvenlik mesafesi uygulanması gibi yöntemlerden daha etkili olmaktadır.
Patlatma
0,080
Bu açıdan, koku önleme yöntemleri önlemin yapısına göre aşağıda belirtilmiştir.
Sökme
1) Kaynakta önleme:

0,025

0,0125

Yükleme
0,010
0,005
1.1.
Uygun hammadde kullanımı: Alternatifler arasından koku oluşumuna neden olmayacak hammaddelerin tercih
edilmesi, aradaki olası maliyet farkının arıtma maliyeti göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi,
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
1.2.
Uygun hammadde ve atık depolama: Depoların ve depolama koşullarının belirli standartlarda yapılması,
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
1.3.KırıcıProses kontrolü,
İkincil

0,585

0,0585

1.4. Kırıcı
Sızıntı ve kaçakların önlenmesi: Sızıntı ve kaçakların
için işlemlerin olabildiğince kapalı
Üçüncül
0,585 önlenmesi 0,0585
ortamlarda gerçekleştirilmesi, boru ve kazanlarda kaçakların önlenmesi, kokulu proses gazlarının toplanarak
arıtılması,
Nakliye
(gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
kg/km-araç
2) Arıtma:
Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün

2.1.
Yoğuşturma: Atık gazdaki çözücü buharları ya da diğer kokulu gazları, sıcaklıklarını çiğ noktalarının altına
düşürerek ayırmaya yarayan bir tekniktir. Kokulu gazlarda genellikle suya doymuş gazdan yoğuşturularak ayrılan su

390

385

kokulu
içinde
bir soğurucu
görevi
görmektetesislerde
ve bu şekilde
kokulu
gaz flanşlar
arıtılmaktadır.
Kokulutanklarının
gazlar için
1.1. gazlar
Organik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
bulunan
vanalar,
ve depolama
giriş100.000
koku
birimi/Nm3’tür.
çıkış uygulama
hatları gibisınırı
çeşitli
bağlantı
ekipmanlardan
kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2.2.
Adsorpsiyon: Gaz moleküllerinin, belirli bileşikleri diğerlerine tercih eden katı yüzeylerde tutunduğu ve
Tablodolayısıyla
12.5 Organik
kimyasal
maddelerin
tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
sıvıdan
ayrıldığı
heterojen depolandığı
bir tepkimedir.
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Gazgeçirilerek gazın içerisindeki 0,00597
2.3.
Biyofiltrasyon: Burada kokulu gaz bakteri ortamından
çeşitli maddelerin besin
olarak bakterilerce parçalanması
sağlanmaktadır.
Vana
Hafif Sıvı
0,00403

Ağır Sıvı
0,00023
2.4.
Biyo-yıkama: Islak gaz yıkamayı biyolojik parçalamayla birleştirir. Burada yıkama suyu kokulu gaz
Hafif Sıvı
0,0199
bileşenlerini oksidize
Pompa edebilecek
Kaçakları bakteri popülasyonlarını barındırır. Bunun için, atık gaz içeriğinin yıkanabilir ve
Ağır
Sıvı
0,00862
yıkanan bileşenlerin de aerobik koşullarda biyolojik olarak yıkılabilir olması gerekir.
Kompresör Kaçakları
Gaz
0,228
2.5.
Biyo-damlatma: Biyo yıkama ile aynı koşullarda çalışır. Biyo yıkamanın aksine, bakteri popülasyonu destek
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
öğeleri yani bir yatak malzemesi üzerinde tutunmuşlardır. Burada, sıvı, inert maddelerden oluşan bir yataktan
Flanş
Tümü
0,00183
dolaştırılarak geçirilmektedir.
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
2.6.
Isıl (termal) oksidasyon: Atık gaz akışı içindeki kokulu gazların, içeriğindeki karışımın hava veya oksijen ile
alma Noktaları
Tümüısıtılması ve karbondioksit ve0,015
birlikte, bir Numune
fırında, parlama
noktasının üzerindeki bir sıcaklığa
suya dönüşmek üzere
tam yanma sağlayacak kadar yeterli bir süre yüksek sıcaklığın korunması yoluyla oksidasyon işlemidir.

2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
2.7.
Katalitik oksidasyon: Katalitik oksitleyiciler, termal oksitleyicilere çok benzeyen bir şekilde çalışırlar. Aradaki
en 2.1.
büyük fark,
bölgesinden
geçen
gazın birtanklarının
katalizör yatağından
da geçmesidir.
Katalizör,
oksidasyon
tepkimesi
Söz alev
konusu
tesislerdeki
depolama
nefesliklerinden
kaynaklanan
organik
bileşiklerin
kütlesel
hızınıTANKS
artırarak
daha düşük
sıcaklıklarda
gerçekleşmesini
sağlar. Böylece, daha küçük oksitleyicilerin kullanımına
debisinin
yazılımı
kullanılarak
hesaplanması
gerekmektedir.
2.2. tanınır.
EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
olanak
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;

EK-2
KOKU ŞİKÂYETİ DENETİM FORMU
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
Form No: önlemlerin (Sulama, Kapalı
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen
Tarih:
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan
Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Şikâyete Neden
1
Olan Kaynağın
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
Yeri:
İşletmenin/Tesisin
Patlatma
0,080
2
Adı, Adresi, Tel No,
Faks No:
Sökme
0,025
0,0125
3
Tesisin Türü:

Yükleme
4
Boşaltma
5
Birincil Kırıcı
İkincil6Kırıcı

Kokunun Şiddeti ve
Hedonik Tonu
Kokunun Süre ve
Sıklığı
Şikâyet
Mahallindeki Arazi
Kullanım Durumu

Şiddeti
Hedonik Ton

0,010
0,010
0,243

□Yerleşim

□Sanayi
0,585 □Turizm

Düşük
□0,005
□Nötr

0,005

□Orta
□Hoş

□Yüksek
□Nahoş

kg/ton

0,0243

□

Kentsel
0,0585

Şikâyet mahallinin koku0,585
kaynaklarına uzaklığı
0,0585
Kaynak çevresinde koku
□Evet
problemine katkıda bulunabilecek
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
0,7
0,35
başka kaynakların, işletmelerin
□Hayır
var olup olmadığı
Şikâyet
Depolama
5,8
7
□Evet 2,9
Madde 9 kapsamında koku
Mahallindeki Koku
önlemlerinin alınıp alınmadığı
□Hayır
Kaynakları
Kaynak/Kaynaklarla İlgili Diğer
Bilgiler
8
KARAR

□Kırsal

Üçüncül Kırıcı

386

kg/km-araç
kg toz/ha gün

391

□

□

1.1. Organik
kimyasal maddelerin
depolandığı tesislerde bulunan
vanalar,
flanşlar
ve depolama tanklarının girişŞikâyet
koku probleminden
kaynaklanıyor
Şikâyet
konusu
sonlandırıldı
çıkış hatları gibi çeşitli
ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
Şikâyetbağlantı
Koku Probleminden
8.1 faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
alan emisyon
Kaynaklanıyorsa;
Koku Emisyonu Ölçüm Raporu
Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
8.1.1
Hazırlayarak Yetkili Mercie
Ekipman tipi
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
Sunulması İçin Verilen Süre;
Gaz
0,00597
8.2
Şikâyet Konusu Sona Erdi İse;
Vana
Hafif
Sıvı
0,00403
İlgili Şikâyet Sonlandırma Formu
8.2.1
Ağır
Sıvı
0,00023
Tarih Ve Numarası
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa Kaçakları
Ağır Sıvı
0,00862

Kompresör Kaçakları

Gaz

0,228

Gaz
Basınç Tahliye Vanaları
KOKU EMİSYONU ÖLÇÜM
RAPORU FORMATI

EK-3

0,104

Flanş
Tümü
0,00183
Emisyon raporu en az aşağıda verilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. Gerekli görülmesi halinde, yetkili merci
Giriş-Çıkış
Hattı
Tümü
0,0017
tarafından ek bilgiler
de istenebilir.
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
Örnekleme Verileri:
1. Kokuya neden olan kaynak/işletme/tesisin adı, adresi, telefon numarası, faks numarası.
2) Depolama tanklarının nefeslikleri;
2. İşletme/tesis yetkilisinin adı ve soyadı.
3. Koku kaynak/kaynaklarının tanımı ve isimlendirilmesi.
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
4. Koku örneğinin tanımı (kokunun neyi andırdığı).
debisinin TANKS yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
5. 2.2.
Örneklemenin
gerçekleştirildiği
tarih vebulunduğu
saati.
EPA TANKS
yazılımında tesisin
yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
6. Örnekleme
koşulları. verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
dosyasında
verilen meteorolojik
7. 2.3.
Örnekleme
sırasındaki
tesis/prosesEPA
koşulları.
Emisyon
ölçüm raporunda,
TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
8. Örneklemeyi
yürüten
uzmanın
adı veonaylandıktan
soyadı.
tarafından
tanklara ait tüm
bilgiler
incelenip
sonra verilmelidir.
ölçümörnekleme
raporundayeri.
tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
9. 2.4.
KokuEmisyon
kaynağındaki
10. Kullanılan gaz örnekleme torbalarının cinsi ve hacmi.
d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri;
Ölçüm Sonuçları (Olfaktometre ölçümleri):
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
1. Ölçüm yeri, zamanı ve saati.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
2. sistemlerinin
Ölçümü yürüten
uzmanın Malzemenin
adı ve soyadı.Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
taşıma
kullanılması,
3. Ölçüm
sırasındaki koşullar.
durumunda
bu işlemlerden
kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
4. Başlangıçta
belirlenen gaz seyreltme aralıkları.
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Tablo5.12.6:
Toz öncesi
Emisyonu
Kütlesel Debi
Ölçüm
ön seyreltme
veya Hesaplamalarında
seyreltme faktörü. Kullanılacak Emisyon Faktörleri
6. Ölçümde yer alan lider panelist ve panelistlerin kişisel kodları.
7. Panelistlere sunulan örnek sayısı.
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
8. Ölçümler sırasında panelistlere sunulan seyreltme oranları.
9. Panelistlerin verdiği boş tepki sayısı ve yeri.
Patlatma
0,080
10. Sunulan tüm seyrelmelerdeki panelist tepkileri (ölçüm sonuç matrisi).
Sökme
0,025 verilen tepkilere
0,0125
11. Kullanılan her panelist için; referans maddeye (n-butanol)
göreve kişisel koku eşik değeri
tahmini.
Yükleme
0,010
0,005
12. Kaynağa ait koku konsantrasyonu.

Boşaltma
Raporu Düzenleyen Uzman:
Birincil
Adı, Kırıcı
Soyadı:
Kurumu:
İkincil
Kırıcı
Tarih:
İmza ve mühür:
Üçüncül Kırıcı
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
Depolama

0,010

0,005

0,243

0,0243

0,585

0,0585

0,585

0,0585

0,7

0,35

5,8
2,9
ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME FORMU

kg/ton

kg/km-araç EK-4
kg toz/ha gün

Form No:
Tarih:
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1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının girişçıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan baca dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
İlgili Koku Şikâyet Denetim Formu Tarih ve
1.
Numarası
Tablo 12.5 Organik
kimyasal maddelerin depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
KokuEkipman
Kaynağı Olarak
tipi Belirlenen Etkinlik
Akım
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
2.
(İşletme/Tesis)
Gaz
0,00597
2.1
Adı
Vana
Hafif Sıvı
0,00403
2.2
Adresi
Ağır Sıvı
0,00023
2.3
Koku kaynakları ve özellikleri
Hafif Sıvı
0,0199
Pompa
Kaçakları
Şikâyete
konu
olan koku kaynağı (noktasal,
2.4
Ağır Sıvı
0,00862
alansal)
Kompresör
Kaçakları
Gaz
0,228
Öngörülen
düzeltici
etkinlik ve alınan
önlemler/Koku
giderme
verimi
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
2.5
(Tedbir/ek tedbir alan işletmeler için sunulan
Flanş
Tümü
0,00183
koku emisyonu ölçüm raporuna göre
doldurulacaktır)
Giriş-Çıkış Hattı
Tümü
0,0017
3.
Yapılan Ölçümler
Numune alma Noktaları
Tümü
0,015
3.1
Ölçüm tarihi
3.2
Ölçüm sonuçları
2) Depolama
nefeslikleri;
Ölçümtanklarının
değerlendirmesi
3.3
(Eksiklikler/Uygunsuzluklar)
2.1. Söz konusu tesislerdeki depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan organik bileşiklerin kütlesel
4. TANKS
KARAR
debisinin
yazılımı kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
2.2. EPA TANKS yazılımında tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen
meteorolojik
dışında,Gerekli
meteorolojik verilerle
ilgilikonusu
olarakdevam
Tablo 12.2
doldurulmalıdır.
Koku
Emisyonu verilerin
Azaltım Tedbiri
Şikâyet
etmiyor
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
5
Şikâyet konusu devam etmiyor ise;
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
5.1
İlgili Şikâyet Sonlandırma Formu Tarih ve Numarası

□

□

d) Taş çıkarma,
Kırma ve
Tesisleri;
6.
Koku Emisyonu
EkSınıflandırma
Kontrol Tedbiri
Gerekli ise;
Tedbir alınıp ölçüm raporunun sunulması için verilen
1) Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
6.1
debisi Tablo 12.6süre;
da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon EK-5
faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
ŞİKÂYET SONLANDIRMA FORMU

Kaynaklar

Kontrolsüz

Patlatma

0,080

Sökme

0,025

1.
Yükleme

İlgili Koku Şikâyet Denetim Formu Tarih ve
0,010
Numarası
2.
İlgili Değerlendirme Formları Tarih ve
Boşaltma
0,010
Numaraları
3.
Adı
Birincil Kırıcı
0,243
4.
Adresi
İkincil5.Kırıcı Şikâyete konu olan koku kaynağı
0,585
6.
Koku Önleyici Ek Tedbir Alınmış ise;
6.1.Kırıcı Öngörülen düzeltici etkinlik ve alınan
Üçüncül
0,585
önlemler/Koku Giderme Verimi
Nakliye
toplam mesafesi)
6.2.(gidiş-dönüş
Bu önlemlere
ilişkin periyodik izleme gerekliliği 0,7
6.3.
Şikâyet sonlandırılana kadar uygulanan idari
Depolama
5,8
yaptırımlar
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Kontrollü
Form No:
Tarih:
-

Birim

0,0125
0,005
0,005

kg/ton

0,0243
0,0585
0,0585
0,35

kg/km-araç

2,9

kg toz/ha gün
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Resmî Gazete
Resmî Gazete

6 Haziran 2008 CUMA
6 Haziran 2008 CUMA

Çevre ve Orman Bakanlğndan:
Çevre ve Orman Bakanlğndan:

YÖNETMELİK
YÖNETMELİK

Say : 26898
Say : 26898

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Amaç
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amac; hava kirliliğinin çevre ve insan sağlğ üzerindeki zararl etkilerini
önlemekMADDE
veya azaltmak
içinBuhava
kalitesi hedeflerini
tanmlamak
ve oluşturmak,
tanmlanmş
metotlar ve
kriterleri
esas
1 – (1)
Yönetmeliğin
amac; hava
kirliliğinin
çevre ve insan
sağlğ üzerindeki
zararl
etkilerini
alarak hava
kalitesini
değerlendirmek,
hava
kalitesinintanmlamak
iyi olduğu ve
yerlerde
mevcuttanmlanmş
durumu korumak
ve diğer
durumlarda
önlemek
veya
azaltmak
için hava kalitesi
hedeflerini
oluşturmak,
metotlar
ve kriterleri
esas
iyileştirmek,
hava kalitesi
ile ilgili yeterli
bilgi toplamak
ve yerlerde
uyar eşikleri
halknvebilgilendirilmesini
alarak hava kalitesini
değerlendirmek,
hava kalitesinin
iyi olduğu
mevcutaraclğ
durumu ile
korumak
diğer durumlarda
sağlamaktr.
iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyar eşikleri araclğ ile halkn bilgilendirilmesini
sağlamaktr.
Kapsam
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hava kalitesi standartlarn ve hava kalitesinin değerlendirilmesini, "bölge"ler
ve "alt bölge"lerin
ve tümhava
bölgelerde
iyi hava kalitesinin
alnmas gerekli "bölge"ler
önlemleri
MADDE 2 oluşturulmasn
– (1) Bu Yönetmelik,
kalitesi standartlarn
ve havasağlanmas
kalitesininiçin
değerlendirilmesini,
kapsar.
ve "alt bölge"lerin oluşturulmasn ve tüm bölgelerde iyi hava kalitesinin sağlanmas için alnmas gerekli önlemleri
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, işçi sağlğ ve güvenliği mevzuat kapsamna giren iş yerleri iç ortamlarnda uygulanmaz.
(2) Bu Yönetmelik, işçi sağlğ ve güvenliği mevzuat kapsamna giren iş yerleri iç ortamlarnda uygulanmaz.
Dayanak
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl Çevre Kanununun Ek 6 nc maddesi ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayl Çevre ve
Orman Bakanlğnn
Teşkilat
Görevleri
Hakknda
Kanunun
2 nci ve ile
9 uncu
maddelerine
dayanlarak
a) 9/8/1983 tarihli
ve ve
2872
sayl Çevre
Kanununun
Ek16inci,
nc maddesi
1/5/2003
tarihli ve
4856 saylveÇevre ve
Orman Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanunun 1 inci, 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanlarak ve
b) Avrupa Birliğinin 96/62/EC, 99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve 2004/107/EC sayl direktiflerine paralel
olarak b) Avrupa Birliğinin 96/62/EC, 99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve 2004/107/EC sayl direktiflerine paralel
olarak
hazrlanmştr.
hazrlanmştr.
Tanmlar
Tanmlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alt bölge: Nüfusu 250.000’den fazla olan bir bölgeyi veya nüfusu 250.000 veya daha az olup hava kalitesinin
değerlendirilmesi
ve yönetiminin
gerekli olduğu
kilometrekare
olduğu
a) Alt bölge:
Nüfusu 250.000’den
fazla olan
bir bölgeyibaşna
veya düşen
nüfusunüfusun
250.000yoğun
veya daha
az bölgeyi,
olup hava kalitesinin
değerlendirilmesi ve yönetiminin gerekli olduğu kilometrekare başna düşen nüfusun yoğun olduğu bölgeyi,
b) Alt değerlendirme eşiği: Altna düşüldüğünde, 8 inci maddeye göre hava kalitesini değerlendirmek için
modelleme
nesnel tahminleme
tek başna kullanlabileceği,
I’dehava
belirtilen
seviyeyi,
b) veya
Alt değerlendirme
eşiği:tekniklerinin
Altna düşüldüğünde,
8 inci maddeye Ek
göre
kalitesini
değerlendirmek için
modelleme veya nesnel tahminleme tekniklerinin tek başna kullanlabileceği, Ek I’de belirtilen seviyeyi,
c) Arsenik, Kadmiyum, Nikel ve Benzo(a)piren: PM10 fraksiyonundaki söz konusu elementler ve bileşiklerin
c) Arsenik, Kadmiyum, Nikel ve Benzo(a)piren: PM10 fraksiyonundaki söz konusu elementler ve bileşiklerin
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toplam miktarn,
ç) Azot Oksitleri: Milyar başna parça (ppb) cinsinden azot monoksit ve azot dioksit konsantrasyonlarnn metre
küp başna mikrogram azot dioksit olarak ifade edilen toplamn,
d) Bakanlk: Çevre ve Orman Bakanlğn,
e) Bilgilendirme eşiği: Aşldğnda, nüfusun özellikle hassas kesimleri için ksa süreli maruz kalmadan dolay
insan sağlğna bir riskin söz konusu olduğu ve güncel bilginin gerekli olduğu seviyeyi,
f) Bölge: Yetkili merci tarafndan snrlandrlmş bir alan,
g) Değerlendirme: Dş ortam havasndaki bir kirleticinin seviyesini ölçmek, hesaplamak, tahmin etmek veya
öngörmek için kullanlan herhangi bir metodu,
ğ) Dş ortam havas: Çalşma mekânlar haricinde troposferdeki dş havay,
h) Doğal olaylar: Volkanik patlamalar, sismik hareketler, jeotermik hareketler, orman yangnlar, şiddetli rüzgâr
olaylar veya kuru bölgelerden gelen doğal partiküllerin atmosferde asl kalmas veya taşnmasn,
) Gaz halindeki toplam cva: Elementsel cva buhar (Hg0) ve gaz halindeki reaktif cvay, diğer bir ifade ile gaz
faznda bulunmak için yeterince yüksek buhar basncna sahip ve suda çözünebilir cva türlerini,
i) Hedef değer: Çevre ve/veya insan sağlğ üzerindeki uzun dönemli zararl etkilerden kaçnmak, bunlar
önlemek veya azaltmak amacyla belirlenen ve öngörülen süre sonunda mümkün olan yerlerde ulaşlmas gereken
seviyeyi,
j) Kirletici: İnsan kaynakl faaliyetler sonucunda doğrudan veya dolayl olarak dş ortam havasna verilen ve
çevre ve/veya insan sağlğ üzerinde zararl etkileri olabilecek herhangi bir maddeyi,
k) Limit değer: Çevre ve/veya insan sağlğ üzerindeki zararl etkilerden kaçnmak, bunlar önlemek veya
azaltmak amacyla bilimsel olarak belirlenen, öngörülen süre içinde ulaşlacak ve ulaşldktan sonra da aşlmamas
gereken seviyeyi,
l) Ozon öncül maddeleri: Bir ksm Ek II’nin E bölümünde listelenen, yer seviyesi ozon oluşumuna katkda
bulunan maddeleri,
m) PM 10: EN 12341 ile tanmlanan 10 µm aerodinamik çapl geçirgen bir girişten %50 verimle geçen partiküler
maddeyi,
n) PM 2,5: EN 12341 ile tanmlanan 2,5 µm aerodinamik çapl geçirgen bir girişten %50 verimle geçen
partiküler maddeyi,
o) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar: Tamamen karbon ve hidrojenden oluşan en az iki birleşik aromatik
halkadan oluşmuş organik bileşikleri,
ö) Sabit ölçümler: Ölçümlerin says gözlemlenen seviyelerin belirlenebilmesini sağlayacak kadar fazla olan ve
sürekli veya rasgele örnekleme şeklinde sabit noktalardan alnan ölçümleri,
p) Seviye: Dş ortam havasndaki bir kirleticinin konsantrasyonunu veya bu kirletici konsantrasyonu nedeniyle
belirli bir zamanda yüzeyler üzerinde oluşacak çökelmeyi,
r) Tolerans pay: Bu Yönetmelikte belirtilen koşullar doğrultusunda limit değerin aşlabileceği yüzdeyi,
s) Toplam veya hacimsel çökelme: Belirli bir zaman içinde, belirli bir alanda atmosferden toprak, bitkiler, su,
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binalar gibi yüzeylere geçen kirleticilerin toplam kütlesini,
ş) Uçucu Organik Bileşikler (VOC): Güneş şğnda azot oksitleri ile reaksiyona girerek foto-kimyasal oksidanlar
oluşturabilen, antropojenik ve biyojenik kaynaklardan oluşan metan dşndaki tüm organik bileşikleri,
t) Uyar eşiği: Aşldğnda, nüfusun geneli için ksa süreli maruz kalmadan dolay insan sağlğna bir riskin söz
konusu olduğu ve ilgili yetkili merci tarafndan acil önlemlerin alnacağ seviyeyi,
u) Uzun vadeli hedef: Çevre ve insan sağlğnn etkin bir şekilde korunmas amac ile uygun önlemlerle
ulaşlamayan yerlerde uzun vadede ulaşlacak olan seviyeyi,
ü) Üst değerlendirme eşiği: Altna düşüldüğünde, 8 inci maddeye göre hava kalitesini değerlendirmek için
ölçümlerin ve modelleme tekniklerinin birlikte kullanlabileceği, Ek I’de belirtilen seviyeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hava Kalitesi Değerleri ve Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzun vadeli hedefler, hedef değerler, limit değerler, bilgilendirme ve uyar eşikleri, üst ve alt
değerlendirme eşikleri
MADDE 5 – (1) Ek I’de belirtilen havadaki ozon konsantrasyonlar için uzun vadeli hedeflere, kademeli
önlemler alnarak uzun vadede ulaşlr.
(2) Ek I’de belirtilen hedef değerlere öngörülen sürede ulaşlmaya çalşlmas esastr.
(3) Ek I’de belirtilen limit değerlere öngörülen sürede ulaşlmas ve ulaşlan limit değerlerin aşlmamas esastr.
Ek I’ de belirtilen tolerans paylar uygulanr.
(4) Ek I’de belirtilen bilgilendirme ve uyar eşikleri, bu Yönetmelikte belirtildiği gibi acil önlemler alnmasn
gerektirir.
(5) Hava kalitesinin değerlendirilmesinde Ek I’de belirtilen üst ve alt değerlendirme eşikleri uygulanr.
Hava kalitesi ön değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, 8 inci maddeye göre ileri düzeyde değerlendirme
için hava kalitesi ön değerlendirmesini yapar veya yaplmasn sağlar.
(2) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, kirletici seviyelerinin temsili ölçümlerinin bulunmadğ "bölge"
ve "alt bölge"lerde, verileri zamannda almak için bir dizi temsili ölçüm, anket ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesini
sağlar.
"Bölge" ve "alt bölge"lerin belirlenmesi ve listelenmesi
MADDE 7 – (1) Bakanlk, hava kalitesini değerlendirmek amacyla "bölge" ve "alt bölge"leri belirler. Eğer
kirletici konsantrasyonlarnda önemli bir değişiklik meydana gelirse, "bölge" ve "alt bölge"lerin belirlenmesi her beş
ylda bir veya daha erken tekrar gözden geçirilir.
(2) Bakanlk;
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a) Bir veya daha fazla kirletici seviyesinin limit değer art tolerans payn aştğ yerlerde,
b) Bir veya daha fazla kirletici seviyesinin limit değer ve limit değer art tolerans pay arasnda olduğu yerlerde,
c) Kirletici seviyelerinin limit değerlere karşlk geldiği veya limit değerlerin altnda olduğu yerlerde,
kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partikül madde, kurşun, benzen, karbon monoksit ile ilgili "bölge" ve
"alt bölge"lerin listelerini oluşturur.
(3) Bakanlk;
a) Havadaki ozon seviyesinin uzun vadeli hedeflerden daha yüksek, ancak hedef değerlere eşit veya altnda
olduğu yerlerde,
b) Ozon seviyesinin hedef değerlerden yüksek olduğu yerlerde,
ozon ile ilgili "bölge" ve "alt bölge"lerin listelerini oluşturur.
(4) Bakanlk;
a) Hedef değerlerin aşldğ yerlerde,
b) Kirletici seviyelerinin hedef değerlerin altnda olduğu yerlerde,
arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren ile ilgili "bölge" ve "alt bölge"lerin listelerini oluşturur.
Hava kalitesinin değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, belirli bir zaman dilimi içinde veya sürekli olarak
aşağdaki fkralara göre hava kalitesini değerlendirir. Değerlendirilecek kirleticiler, Ek I’de listelenen kükürt dioksit, azot
dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, ozon, arsenik, kadmiyum, nikel,
benzo(a)piren ve Ek II’nin E bölümünde listelenen ozon öncül maddeleridir. Kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri,
partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren gibi kirleticiler için
kirletici konsantrasyonunda önemli bir değişiklik meydana gelirse, her bir "bölge" veya "alt bölge"nin snflandrlmas
her beş ylda bir veya daha erken tekrar gözden geçirilir.
(2) Bu fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen "bölge" ve "alt bölge"lerde sabit ölçümler gerçekleştirilmesi
zorunludur. Ölçümler, kirleticilerin ölçülmesinin zorunlu olduğu yerlerde sürekli veya rasgele örnekleme yoluyla sabit
noktalardan alnr. Ölçüm says, kirletici seviyelerinin belirlenebilmesini sağlayacak kadar yeterli sayda olur.
a) Bir veya daha fazla kirletici seviyesinin Ek I’e göre alt değerlendirme eşiğinin üzerinde olduğu "bölge"ler ve
"alt bölge"lerde, kirleticilerin uyar eşiğinde olduğu "alt bölge"lerde, Ek II’ye göre kükürt dioksit, azot dioksit, azot
oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren gibi kirleticilerin
konsantrasyonlar ölçülür. Sabit ölçüm istasyonlarndan alnan bilgilerin; emisyon envanterleri, gösterge ölçüm metotlar
ve hava kalitesi modellemesi gibi diğer kaynaklardan alnan bilgilerle desteklendiği "bölge" ve "alt bölge"lerde,
kurulacak sabit ölçüm istasyonlarnn says ve diğer tekniklerin uzaysal çözünürlüğü, Ek II’de belirtilen hava kirletici
konsantrasyonlar için yeterli olur.
b) Önceki beş yllk ölçümün herhangi birinde ozon konsantrasyonlarnn Ek I’in D bölümündeki uzun vadeli
hedefi aştğ "bölge" ve "alt bölge"lerde sabit sürekli ölçümler zorunludur. Beş yllk veriden daha az veri olduğunda
aşmlara karar vermek için, en yüksek kirlilik seviyelerinin karakteristik olduğu zamanlarda ve yerlerde ksa süreli ölçüm
kampanyalar; emisyon envanterleri ve modellemeden elde edilen sonuçlar ile birleştirilebilir.
(3) Elde edilen ölçümler, hava kalitesi hakknda yeterli bilgi sağlamak için modelleme teknikleri ile
desteklenebilir.
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a) Eğer kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit gibi
kirleticilerin seviyeleri temsili bir süre boyunca üst ve alt değerlendirme eşiği arasnda ise, ölçümler ve model
hesaplamalar birlikte uygulanabilir. Sabit noktalardaki ölçümlerin sklğ, sürekli ölçümler için cihazlar, nesnel
tahminleme teknikleri ve model hesaplamalar Ek II’de belirtilen koşullar sağlar.
b) Sabit ölçüm yaplan örnekleme noktalarndan elde edilen ozon ile ilgili bilgilerin modelleme ve/veya gösterge
ölçümünden alnan bilgilerle desteklendiği "bölge" ve "alt bölge"ler için, Ek II’de belirtilen örnekleme noktalarnn
toplam says;
1) Ek metotlarn; hedef değerler, bilgilendirme ve uyar eşikleri bakmndan hava kalitesinin değerlendirilmesi
için yeterli bilgiyi sağlamas durumunda,
2) Kurulacak örnekleme noktalarnn says ve diğer tekniklerin uzaysal çözünürlüğü, Ek II’de belirtilen veri
kalitesi hedeflerine göre oluşturulacak ozon konsantrasyonu için yeterli olmas ve Ek II’de belirtilen değerlendirme
sonuçlarn vermesi durumunda,
3) Her "bölge" veya "alt bölge"deki örnekleme noktalarnn saysnn; iki milyon nüfusa en az bir örnekleme
noktas veya 50.000 km2 başna bir örnekleme noktas (hangisi daha fazla sayda örnekleme noktas oluşturuyorsa)
saysna eşit olmas durumunda,
4) Her "bölge" veya "alt bölge"nin en az bir örnekleme noktas bulundurmas durumunda,
5) Azot dioksitin, krsal fon istasyonlar haricindeki tüm örnekleme noktalarnda ölçülmesi durumunda,
azaltlabilir. Bu durumda, hedef değerler bakmndan hava kalitesinin değerlendirilmesi için modelleme ve/veya
gösterge ölçüm sonuçlar hesaba katlr.
c) Temsili bir süre sonundaki seviyelerin, üst ve alt değerlendirme eşiği arasnda olduğu "bölge" ve "alt
bölge"lerde arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren bakmndan hava kalitesinin değerlendirilmesi için modelleme
teknikleri ile Ek II’de belirtilen gösterge ölçümlerini kapsayan ölçümlerin bir birleşimi kullanlabilir.
(4) Örnekleme noktalarnn konumlar Ek II’deki koşullar sağlamak zorunda olup örnekleme noktalarnn
minimum says Ek II kriterlerini esas alr.
a) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, insan sağlğnn korunmas ve ekosistemlerin veya vejetasyonun
korunmas için temsil teşkil edebilecek örnekleme noktalarnn konumlarn belirler. Bakanlk ve il çevre ve orman
müdürlükleri, istasyonlarn konumu ve says bakmndan temsil teşkil edebilecek PM2,5 konsantrasyonlar hakknda
veri sağlayan ölçüm istasyonlar kurup çalştrr. Mümkün olan yerlerde PM2,5 için örnekleme noktalar PM10 için
örnekleme noktalar ile ayn konumlara yerleştirilir.
b) Ozon ölçümü için örnekleme noktalarnn konumunun belirlenme kriterleri Ek II’nin A bölümünün II ve III
numaral maddelerinde, hava kalitesinin değerlendirilmesi için tek bilgi kaynağnn ölçüm olduğu her bir "bölge" veya
"alt bölge"de ozonun sürekli ölçümü için sabit örnekleme noktalarnn minimum says ise Ek II’nin C bölümünün II
numaral maddesinde belirtilmiştir. Önceki her beş yllk ölçümler boyunca, konsantrasyonlarn uzun vadeli hedeflerin
altnda olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde, sürekli ölçüm istasyonlarnn says Ek II’nin C bölümünün II numaral
maddesinin (2) numaral bendine göre belirlenir. Ek II’nin E bölümünde listelenen ozon öncül maddeleri
konsantrasyonlar ile ilgili veri sağlayacak olan alanda en az bir ölçüm istasyonu kurulup çalştrlr. Azot dioksit
ölçümü, Ek II’de belirtilen ozon örnekleme noktalarnn en az yüzde ellisinde de yaplr. Azot dioksit ölçümü, Ek II’nin
A bölümünün II numaral maddesinde belirtilen, diğer ölçüm metotlarnn kullanlabileceği krsal fon istasyonlar
haricindeki yerlerde sürekli yaplr.
c) Hedef değerlerle uyumun değerlendirilmesi amac ile havadaki arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren
ölçümü için örnekleme noktalarnn konumunun belirlenmesi ile ilgili kriterler, Ek II’nin A bölümünün I ve III numaral
maddelerinde belirtilmiştir. Her bir kirletici konsantrasyonunun sabit ölçümüne yönelik örnekleme noktalarnn
minimum says, Ek II’nin C bölümünde belirtildiği gibi olur ve bu örnekleme noktalar, konsantrasyonlar ile ilgili
verilerin tek kaynağnn sabit ölçüm olmas durumunda, ölçümün gerekli olduğu her bir "bölge" veya "alt bölge"ye
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yerleştirilir. Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, havadaki benzo(a)piren katksn değerlendirmek için snrl
sayda ölçüm yerlerinde ilgili diğer polisiklik aromatik hidrokarbonlar izler. Bu bileşikler en azndan benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren ve dibenz(a,h)antraceni kapsar. Bu
polisiklik aromatik hidrokarbonlar için izleme yerleri benzo(a)piren için örnekleme yerleri ile ayn yerde olur ve coğrafi
değişiklik ve uzun vadeli eğilimler tanmlanabilecek şekilde seçilir, Ek II’nin A bölümünün I ve III numaral maddeleri
uygulanr. Konsantrasyon seviyelerine baklmakszn, arsenik, kadmiyum, nikel, gaz halindeki toplam cva,
benzo(a)piren ve benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren,
dibenz(a,h)antracenn bulunduğu dş ortam havasndaki gösterge ölçümü için ve ayrca benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenz(a,h)antracen ve arsenik,
kadmiyum, cva, nikel, benzo(a)piren toplam çökelmesinin belirlenmesi için her 100.000 km2 de bir fon örnekleme
noktas kurulur. Partikül ve gaz halindeki iki değerlikli cva ölçümü de önerilir. İzleme; uygun olan yerlerde, Avrupa’da
Hava Kirleticilerin Snrlar Ötesi Taşnmnn İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Program (EMEP) kapsamnda
yaplr. Bu kirleticiler için örnekleme yerleri, coğrafi değişiklik ve uzun vadeli eğilimler tanmlanabilecek şekilde seçilir
ve Ek II’nin A bölümünün I ve III numaral maddeleri uygulanr. Ekosistemler üzerindeki etkilerin bölgesel modellerle
değerlendirildiği yerlerde biyo-göstergeler kullanlabilir.
(5) Kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, arsenik,
kadmiyum, nikel, benzo(a)piren için seviyelerin alt değerlendirme eşiğinin altnda olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde,
seviyelerin değerlendirilmesi için tek başna modelleme veya nesnel tahminleme teknikleri kullanlabilir.
(6) Veri kalitesi hedefleri Ek II’nin D bölümünde belirtilmiştir. Hava kalitesi modellemelerinin değerlendirme
için kullanldğ yerlerde Ek II’nin D bölümünde belirtilen hususlar uygulanr.
(7) Hava kirleticilerinin analizi için referans metotlar Ek III’de belirtilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hava Kalitesi Hedeflerine Ulaşlmas, Uygulamas ve Yürütülmesi

Uyumluluğun sağlanmas için önlemler
MADDE 9 – (1) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, 5 inci madde ile Ek I’de belirtilen limit değerleri
sağlamak için gerekli önlemleri alr. Bu önlemler hava, su ve toprağn korunmas için entegre bir yaklaşmla uyum içinde
ve işyerinde sağlk ve güvenliğin korunmasyla ilgili hükümlerle çatşmayacak şekilde olmak zorundadr.
(2) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, 7 nci maddeye göre belirlenen "bölge" ve "alt bölge"lerde ozon
için uzun vadeli hedeflere ulaşmak amacyla ekonomik önlemler hazrlar ve uygular. Bu önlemler 10 uncu maddenin
altnc fkrasnda belirtilen plan veya programlarla uyumlu olmak zorundadr.
(3) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, havadaki arsenik, kadmiyum, nikel ve polisiklik aromatik
hidrokarbonlarn karsinojenik riski için belirleyici olarak kullanlan benzo(a)piren konsantrasyonlarnn Ek I’deki hedef
değerleri aşmamasn sağlamak için maliyetleri göz önünde bulundurarak tüm gerekli önlemleri alr. Bu önlemler
hakkndaki bilgiler kamuoyuna açklanr. Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, bu "bölge" ve "alt bölge"ler için
aşm alanlarn ve bunlara katkda bulunan kaynaklar belirler.
(4) Ozon konsantrasyonlarnn uzun vadeli hedeflerin altnda olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde, bu seviyeler,
snr ötesi ozon kirliliği ve meteorolojik şartlar gibi faktörler de göz önünde bulundurularak ve gerekli önlemler alnarak
korunur. Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)pirenin sürdürülebilir
kalknma ile mümkün olduğunca uyumlu olmas durumunda, diğer kirletici seviyelerinin limit veya hedef değerin altnda
olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde en iyi hava kalitesini korumak için çaba gösterir.
Temiz hava plan
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MADDE 10 – (1) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, 7 nci maddede belirtilen "bölge" ve "alt
bölge"leri, bir veya daha fazla kirletici seviyesinin limit değer art tolerans payn aşmasna; bir veya daha fazla kirletici
seviyesinin limit değer ve limit değer art tolerans pay arasnda olmasna; kirletici seviyesinin limit değerlere karşlk
gelmesine veya altnda kalmasna göre snflandrr ve buna göre bir liste oluşturur. Bu snflandrma her yl gözden
geçirilir.
(2) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, dş ortam havasndaki ozon seviyesi 5 inci maddede belirtilen
hedef değerlerden daha yüksek ise dş ortam havasndaki ozon seviyesini 8 inci maddeye göre değerlendirerek 7 nci
maddede belirtilen "bölge" ve "alt bölge"leri snflandrr.
(3) İl çevre ve orman müdürlükleri, Ek I’de belirtilen bir veya daha fazla limit değer art tolerans paylar aşlrsa,
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde söz konusu Ek’te belirtilen süre içinde limit değerlere ulaşlmasn
sağlamak için gerekli önlemleri ortaya koyan bir temiz hava plan hazrlar veya hazrlatr. Temiz hava plan asgari Ek
IV’de listelenen bilgileri kapsar.
(4) Bir limit değerin verildiği belirli bir kirletici için bir tolerans pay belirlenmediğinde, o kirletici seviyesinin
limit değeri aştğ "bölge" ve "alt bölge"ler; üçüncü fkrada belirtilen şekilde ele alnr ve sekizinci fkra uygulanr.
(5) Üçüncü ve dördüncü fkralarda bahsedilen planda belirtilen önlemler, her bir kirlilik kaynağnn veya kaynak
sektörünün limit değerlerin aşlmasndaki veya ilgili "bölge"ler veya "alt bölge"lerde çevre üzerindeki diğer zararl
etkilerdeki katksnn payna göre orantllk prensibi göz önünde bulundurularak kaynaklara dağtlr.
(6) İl çevre ve orman müdürlükleri, ikinci fkrada belirtilen "bölge" ve "alt bölge"ler için, Ek I’de belirtilen süre
içinde hedef değerlere kademeli önlemlerle ulaşlamadğ yerlerde, ulaşlabilmesini sağlamak üzere ozon için gerekli
önlemleri ortaya koyan bir temiz hava plan hazrlar. Temiz hava plan asgari olarak Ek IV’de listelenen bilgileri kapsar.
Bakanlk, Dşişleri Bakanlğ ile koordinasyon içinde, komşu üye ülkelerdeki büyük oranda öncül emisyonlara bağl
olarak ozon konsantrasyonlarnn hedef değerlerin veya uzun vadeli hedeflerin aşldğ ve kademeli önlemler ile hedef
değerler veya uzun vadeli hedeflerin sağlanamadğ yerlerde, bu hedeflere ulaşmak için işbirliği yapabilir ve uygun olan
yerlerde katlml plan ve programlar hazrlamada işbirliği yapabilir.
(7) Birden fazla kirletici seviyesinin limit veya hedef değerden daha yüksek olduğu yerlerde tüm kirleticileri
kapsayan entegre bir temiz hava plan hazrlanr.
(8) Üçüncü, dördüncü ve altnc fkralara uygun olarak hazrlanacak olan plan, 9 uncu maddenin birinci
fkrasnda ortaya konan gereklilikleri sağlar.
(9) PM10 konsantrasyonlarnn azaltlmas için genel stratejiler ve PM10 plan, PM2,5 konsantrasyonlarn
azaltmay da hedefler.
(10) Temiz hava plan hazrlanrken halkn katlm sağlanr ve bu plan kamuoyuna sunulur.
(11) İl çevre ve orman müdürlükleri, emisyon envanterleri oluşturabilir.
Eylem plan
MADDE 11 – (1) İl çevre ve orman müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde Ek I’de
belirtilen bir veya daha fazla uyar eşiği veya limit değerin aşlmas riski varsa, bu aşmlarn süresini kstlamak veya
riski azaltmak için ksa vadede alnacak önlemleri içeren bir eylem plan hazrlar. Eylem planlar 10 uncu maddede
bahsedilen temiz hava plannn bir parças olabilir. Bu planlar, özel duruma bağl olarak, limit değerlerin aşlmasna
katkda bulunan motorlu araç trafiğini de içeren faaliyetleri kontrol etmek ve gerektiğinde askya almak için gerekli
önlemleri içerebilir.
(2) Ek I’de belirtilen limit değerlerin aşlmas riski varsa, sadece söz konusu ekte belirtilen limit değerlere
ulaşlacak tarihten sonra eylem planlar hazrlanr.
(3) 10 uncu maddenin beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fkralar; eylem planlar kapsamnda
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gerekli değişiklikler yaplarak uygulanr.
(4) Ozon için uyar eşiğinin aşlma riski varsa ve bu riski azaltmak veya uyar eşiğinin aşlma şiddetini veya
süresini azaltmak için önemli bir potansiyel varsa Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, ilgili "bölge"ler için
belirli yerel durumlar dikkate alarak, ksa vadede alnacak belirli önlemleri gösteren eylem planlar hazrlar. Eğer uygun
olursa, Dşişleri Bakanlğ ile koordinasyon içinde komşu üye ülkelerde, komşu "bölge"leri de içine alan katlml ksa
vadeli eylem planlar hazrlanabilir ve uygulanabilir. İl çevre ve orman müdürlükleri, belirli eylemler için tetikleme
seviyelerini içeren bir eylem plan oluşturur. Bu planlar, özel duruma bağl olarak, uyar eşiğinin aşlmasna yol açan
emisyonlara katkda bulunan motorlu araç trafiğini de içeren faaliyetleri kontrol etmek ve gerektiğinde azaltmak veya
askya almak için kademeli ve ekonomik önlemleri sağlar. Bunlar endüstriyel tesisler veya ürünlerin kullanmna bağl
olarak etkin önlemleri de içerebilir.
(5) İl çevre ve orman müdürlükleri, kamuoyuna ve çevre kuruluşlar, tüketici kuruluşlar ve diğer ilgili sağlk
mercileri gibi ilgili kuruluşlara, araştrma sonuçlarn ve bu planlarn uygulanmas ile ilgili bilgilerle birlikte belirli ksa
vadeli eylem planlarnn içeriğini sunar.
İstisnalar
MADDE 12 – (1) İl çevre ve orman müdürlükleri, doğal kaynaklar nedeni ile dş ortam havasndaki kükürt
dioksit konsantrasyonlarnn Ek I’de belirtilen kükürt dioksit limit değerlerini aştğ "bölge" veya "alt bölge"leri
belirleyebilir. Bu durum, doğal kaynaklardan ötürü normal fon seviyelerinin üzerinde konsantrasyonlara yol açan doğal
olaylar nedeni ile dş ortam havasndaki PM10 konsantrasyonlar, Ek I’de belirtilen limit değerleri aşarsa da geçerlidir. İl
çevre ve orman müdürlükleri, 10 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen "bölge" veya "alt bölge"lerde, sadece kükürt
dioksit ve PM10 için Ek I’de belirtilen limit değerlerin doğal olaylar dşnda veya insan kaynakl emisyonlar nedeniyle
aşldğ yerlerde temiz hava planlarnn uygulanmasn sağlar.
(2) İl çevre ve orman müdürlükleri, kş aylarnda yollara kum serpiştirmenin ardndan havadaki PM10
konsantrasyonlarnn Ek I’de belirtilen PM10 limit değerlerini aştğ yerlerde, "bölge" veya "alt bölge"leri belirleyebilir.
İl çevre ve orman müdürlükleri, 10 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen "bölge" veya "alt bölge"lerde, sadece kş
aylarnda kum serpiştirmeden kaynaklanan durumlar dşnda PM10 seviyelerinin Ek I’de belirtilen limit değerleri aştğ
yerlerde temiz hava planlarnn uygulanmasn sağlar.
(3) İl çevre ve orman müdürlükleri, buharlaşma şartlar ve/veya düşük rüzgâr hz gibi ilgili iklim şartlar veya
bölgeye özgü dağlm özellikleri nedeni ile Ek I’in B bölümünde belirtilen benzen için limit değere ulaşlmasnn zor
olduğu ve önlemlerin uygulanmasnn ciddi sosyoekonomik problemlere yol açtğ yerlerde "bölge"leri veya "alt
bölge"leri belirleyebilir.
(4) İl çevre ve orman müdürlükleri, Ek I’in B bölümünde belirtilen kurşun limit değerine ulaşlmas bakmndan
özel endüstriyel kaynaklarn bulunduğu, uzun yllar boyunca endüstriyel faaliyetler sonucu kontamine olmuş yerlerde,
"bölge"ler veya "alt bölge"leri belirleyebilir. Bu "bölge"ler bu özel kaynaklardan en fazla 1000 metre uzaklkta
olmaldr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
MADDE 13 – (1) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, kükürt dioksit, azot dioksit ve azot oksitleri,
partiküler madde, kurşun, karbon monoksit, benzen, ozon dş ortam hava konsantrasyonlar ve de arsenik, kadmiyum,
cva, nikel, benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbon konsantrasyonlar ve birikim oranlar ile ilgili güncel
bilgileri; bilgisayar ağ, bilgi ekranlar, basn yayn organlar ve diğer kolay ulaşlabilir medya araclğyla düzenli olarak
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kamuoyuna, çevre kuruluşlar, tüketici kuruluşlar ve belirli hassas nüfus gruplar ve diğer ilgili sağlk mercileri gibi ilgili
kuruluşlara sunar.
(2) Kükürt dioksit, azot dioksit, partiküler madde, karbon monoksit ve ozon konsantrasyonlar ile ilgili bilgiler
en az günlük olarak güncellenir. Ozon için ve eğer kükürt dioksit ve azot dioksit için saatlik değerler veya karbon
monoksit için sekiz saatlik değerler söz konusu olduğunda, uygulanabilir yerlerde bilgiler saatlik olarak güncellenir.
Kurşun ve benzen için dş ortam hava konsantrasyonlar ile ilgili bilgiler üç aylk olarak ve uygulanabilir yerlerde benzen
konsantrasyonlar ile ilgili bilgiler aylk olarak güncellenir. Bu bilgiler, asgari olarak Ek I’de belirtilen kükürt dioksit,
azot dioksit ve azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, karbon monoksit, benzen, ozon, arsenik, kadmiyum, nikel ve
benzo(a)piren ile ilgili uzun vadeli hedefleri, hedef değerleri, limit değerleri, bilgilendirme ve uyar eşiği
konsantrasyonlarnn aşmlarn, aşmlarn yerlerini ve aşmlarn sebebini de içerir. Ayrca, bu bilgiler çevre ve insan
sağlğ üzerindeki etkiler hakknda yukarda bahsedilen hedef değerleri, limit değerleri, bilgilendirme ve uyar eşikleri ve
uzun vadeli hedeflere ilişkin ksa bir değerlendirmeyi de içerir. Ozon ile ilgili olarak bu bilgiler, ilgili öncül maddeler ve
Ek VI’da belirtilen orman koruma ile ilgili değerlendirmeleri içerebilir. Ozon için uyar veya bilgilendirme eşikleri
aşldğnda kamuoyuna verilecek asgari bilgiler Ek V’de belirtilmektedir. Uygulanabildiği yerlerde; bu bilgi, tahmini
aşmlar durumunda da verilir. Ulusal snrlara yakn "bölge"lerde bilgilendirme veya uyar eşiği aşmlarnn meydana
geldiği yerlerde, gerekli bilgiler komşu üye ülkelerdeki kamuoyuna bilgi verilmesini kolaylaştrmak için komşu üye
ülkelerdeki yetkili otoritelere Dşişleri Bakanlğ ile koordinasyon içinde sağlanabilir.
(3) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, uyar eşiğinin tahmini veya fiili aşmlar ile ilgili bilginin
kamuoyuna ve sağlk kuruluşlarna zamannda verilmesini sağlar.
(4) Bakanlk ve il çevre ve orman müdürlükleri, ozon için hazrlanan yllk raporlar kamuoyuna sunar.
a) Yllk raporlarda insan sağlğ açsndan ilgili ortalama süre için uyar eşiği, bilgilendirme eşiği, uzun vadeli
hedef ve hedef değerdeki tüm konsantrasyon aşmlar; vejetasyon açsndan uzun vadeli hedef ve hedef değerin herhangi
bir aşm ve de uygun olduğunda bu aşmlarn etkileri ile ilgili en azndan ksa bir değerlendirme yer alr.
b) Bunlarn yan sra yllk raporlar; uygun olduğunda, Ek VI’nn A bölümünde belirtildiği gibi orman koruma
ile ilgili daha fazla bilgi ve değerlendirmeyi ve ilgili öncül maddeler hakkndaki bilgileri de içerebilir.
(5) Ek I’e göre bir uyar eşiği aşldğnda, detaylar kamuoyuna radyo, televizyon ve benzeri basn yayn organlar
araclğyla açklanr ve bu detaylar en az Ek V’de listelenen konular içerir.
(6) Kamuoyuna açklanan bilgiler açk, anlaşlr ve ulaşlabilir olmaldr.
(7) Bu Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklar ile ilgili bilgiler kamuoyuna açklanr.
Bilgilerin gönderilmesi ve gözden geçirme
MADDE 14 – (1) İl çevre ve orman müdürlükleri, Bakanlğa;
a) Ölçüm cihazlarnn (metotlar, ekipman, ağlar, laboratuarlar) ölçüm hassaslğn doğrulayan, Avrupa kalite
güvence standartlarnn gerekliliklerine göre yürütülen özellikle dahili kalite kontrolleri ile bu hassaslğn sürekliliğini
kontrol eden, değerlendirme metotlarnn analizinden ve hava kalitesinin uygulanmasndan ve değerlendirilmesinden
sorumlu laboratuarlar ve kurumlar,
b) 6 nc maddeye göre ön değerlendirme metotlar ve sonuçlarn,
c) Yllk olarak, her yln sonunda en geç yedi aylk bir süre içinde, 7 nci madde ve 10 uncu maddenin birinci ve
ikinci fkralarna göre belirlenen "bölge"ler ve "alt bölge"lerin bir listesini,
ç) SO2 ve NO2 için uyar eşikleri aşlrsa, olayn ortaya çkşn takiben iki aydan geç olmamak şartyla kirlenme
olay(lar)nn süresi ve kaydedilen seviyeler ile ilgili bilgileri,
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d) Her yl düzenli olarak Nisan ayndan Eylül ayna kadar her ay için;
1) Müteakip ayn 20 sinden geç olmamak üzere, ozon için uyar ve/veya bilgilendirme eşiğinin aşm(lar)nn
görüldüğü her gün için tarih, toplam aşm saati ve maksimum bir saatlik ozon değer(ler)ini,
2) Her yl 20 Ekimden geç olmamak üzere, Ek VI’nn B bölümünde belirtilen diğer bilgileri,
e) Her yl için müteakip yln 31 Temmuzundan geç olmamak üzere, Ek VI’nn B bölümünde belirtilen geçerli
bilgileri ve Ek II’nin E bölümünün II numaral maddesinde belirtilen ozon öncül maddelerinin o yl için yllk ortalama
konsantrasyonlarn,
f) Yllk olarak, her yln sonunda en geç yedi aylk bir süre içinde, Ek II’ ye göre o yl için yirmi dört saat
üzerinden PM2,5 ölçümlerinden hesaplanan aritmetik ortalama, medyan, doksan sekiz yüzdelik değer (Doksan sekiz
yüzdelik değer, Ek VI Bölüm B’ de belirtildiği gibi hesaplanr.) ve maksimum konsantrasyonu,
g) 10 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen "bölge"ler ve "alt bölge"lerde;
1) Her yln bitiminden sonraki yedi aylk süre içinde, limit değer art tolerans payn aşan seviyelerin
gözlemlendiği tarih veya dönemlerin oluşmas durumunda; belirli bir kirletici için belirli bir tolerans pay
belirtilmediğinde, bu kirletici seviyesinin limit değeri aştğ "bölge"ler ve "alt bölge"ler, 10 uncu maddenin birinci
fkrasnda belirtilen bir veya daha fazla kirletici seviyesinin limit değer art tolerans payn aşmasna göre tespit edilen
"bölge"ler ve "alt bölge"lerle ayn işleme tabi tutulur.
2) Her yln bitiminden sonraki dokuz aylk süre içinde kaydedilen her durumun sebepleri,
3) Seviyelerin gözlemlendiği yln bitiminden sonra iki yldan geç olmamak şartyla 10 uncu maddenin üçüncü
ve dördüncü fkralarnda belirtilen planlar veya programlar,
4) Plan ve programlarn her üç yllk sürecindeki ilerlemesini,
ğ) 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen "bölge"ler ve "alt bölge"lerde;
1) İnsan sağlğnn korunmas için hedef değerin yllk aşmlarnn açklamasn içeren, Ek I’in D bölümünde
belirtilen hedef değerlerin aşm ile ilgili durum incelemesini,
2) Seviyelerin gözlemlendiği yln bitiminden sonra iki yldan geç olmamak şartyla 10 uncu maddenin altnc
fkrasnda belirtilen planlar veya programlar,
3) Plan ve programlarn her üç yllk sürecindeki ilerlemesini,
h) 12 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen hallerde, fkrada belirtilen bu gibi "bölge"ler veya "alt bölge"lerin
listeleri ile birlikte PM10 ve kükürt dioksit kaynaklar ve konsantrasyonlar hakkndaki bilgiler ve herhangi bir aşmn
doğal olaylar nedeni ile oluşan PM10’dan ve doğal kaynaklar nedeni ile oluşan kükürt dioksitten kaynaklandğn
gösteren gerekli gerekçeyi,
) 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen hallerde, fkrada belirtilen bu gibi "bölge"ler veya "alt bölge"lerin
listeleri ile birlikte PM10 kaynaklar ve konsantrasyonlar hakkndaki bilgiler ve yollara kum serpiştirmenin ardndan
herhangi bir aşmn partiküllerin yeniden havaya katlmndan kaynaklandğn ve konsantrasyonlar azaltmak için makul
önlemlerin alnmş olduğunu gösteren gerekli gerekçeyi,
i) 12 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fkralarnda belirtilen hallerde, fkralarda belirtilen bu gibi "bölge"ler ve
"alt bölge"lerin listeleri ile birlikte kirletici konsantrasyonlarn azaltmak için alnan önlemleri, benzen söz konusu
olduğunda limit değerin aşldğ ve ileriki gelişmelere ilişkin önlemlerin beklendiği alan minimize etmek için alnan
önlemleri belirten uygun gerekçeleri,
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j) Ek VI’ya göre ozon ve ozonla ilgili maddelere ilişkin bilgileri,
k) Yllk olarak, her yln bitiminden sonraki en geç yedi aylk bir süre içinde, arsenik, kadmiyum, cva, nikel ve
polisiklik aromatik hidrokarbonlara ilişkin aşağdaki bilgileri,
1) İlgili "bölge"ler ve "alt bölge"lerin listelerini,
2) Aşm alanlarn,
3) Değerlendirilen konsantrasyon değerlerini,
4) Aşm sebeplerini ve özellikle buna katkda bulunan kaynaklar,
5) Bu gibi aşma maruz kalan nüfusu,
6) 8 inci maddeye göre değerlendirilen bütün verileri,
7) Hedef değerlere ulaşmak ve korumak için alnan önlemleri,
iletir.
(2) Birinci fkraya göre iletilen bilgilere dayal olarak Bakanlk, Ek I’de belirtilen ulaşm tarihini ve tolerans
paylarn uygulamak için başlangç tarihini gözden geçirebilir.
Bakanlk ve ilgili kurum ve kuruluşlarn sorumluluklar
MADDE 15 – (1) Bakanlk, ölçüm cihazlarnn (metotlar, ekipman, ağlar ve laboratuarlar) onayndan; cihazlarn
ölçüm hassaslğnn sürdürülebilirliğini Avrupa kalite güvence standartlarnn gerekliliklerine göre yürütülen dahili kalite
kontrolleriyle kontrol etmekten ve ölçüm hassaslğn sağlamaktan; uluslararas kalite güvence programlarnn
bölgelerindeki koordinasyonundan; değerlendirme metotlarnn analizinden sorumludur.
(2) Büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, uyumluluğu sağlamak için
önlemlerde; eylem planlar ve temiz hava planlarnn hazrlanmasnda; bilgi ve raporlarn iletiminde; işbirliği ve katk
sağlar.
Geçiş dönemi hava kalitesi standartlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2013 tarihine kadar;
a) Ek I A’da belirtilen, ikinci fkrann (a) ve (c) bentlerinde tanmlanan uzun vadeli ve ksa vadeli snr değerler
ile kükürt dioksit ve asl partiküler madde için kş standartlar uygulanr.
b) Uzun vadeli ve ksa vadeli snr değerler aşldğnda, valilikler hava kalitesini iyileştirmek için programlar
geliştirir.
c) Kşn binalarn snmasndan kaynaklanan kükürt dioksit ve asl partiküler madde için Ekim ve Mart aylar
arasnda yerleşim alanlarnda yaplan ölçümlerin ortalamas, aşlmamas gereken kş sezonu ortalamas uzun vadeli snr
değerleri ile karşlaştrlr.
ç) Ek I A’ya göre yllk olarak azalan uzun veya ksa vadeli snr değerlerin bir veya daha fazlasnn aşldğ
alanlarda, valilik, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda öngörülen uygun önlemleri alr.
d) Esaslar tebliğle düzenlenecek şekilde enverziyon şartlarnn beklendiği ve/veya enverziyonun görüldüğü
bölgelerde veya hava kirlenmesinin hzl artş gösterdiği bölgelerde, valilikler bu durumlar oluşur oluşmaz insanlarn ve
çevrenin zarar görmemesi için aşağdaki önlemleri almaya yetkilidir.
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1) Hareketli tesislerin işletiminin kstlanmas,
2) Belirli temiz teknikler kullanlmadğnda, araçlar, diğer hareketli ve sabit kaynaklarn geçici kstlanmas,
3) Hava kirliliğini belirgin şekilde artran tesislerde ve snma sistemlerinde yakt kullanmnn kstlanmas.
e) Ek I A’da belirtilen ilgili kirletici konsantrasyonlar hakkndaki güncellenmiş bilgiler kamuoyuna medya,
basn, bilgi ekranlar veya bilgisayar ağ ve diğer kolay ulaşlabilir medya araçlar ile sunulur. Uyar eşikleri ile ilgili
olarak kamuoyuna verilen bilgiler Ek V’de listelenen ilgili detaylar yanstr.
f) Hava kirlenmesinin Ek I A’da belirtilen uyar eşikleri seviyelerine ulaştğ yerlerde bölgesel özelliklere bağl
olarak uygulanacak önlemler, valilik tarafndan belirlenir.
g) Ek I A’da belirtilen kirleticiler ile ilgili olarak alnan önlemler ve kirlilik seviyesi hakkndaki bilgiler
Bakanlğa gönderilir.
(2) Bu maddede;
a) Uzun vadeli snr değerler-UVS, aşlmamas gereken ve tüm ölçüm sonuçlarnn aritmetik ortalamas olan
değerlerdir.
b) Uzun vadeli değer-UVD, bütün ölçüm sonuçlarnn aritmetik ortalamas olan değerdir.
c) Ksa vadeli snr değerler-KVS, maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm
sonuçlar saysal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarnn yüzde doksan beşini aşmamas gereken
değerlerdir. Çöken tozlar için farkl olarak aşlmamas gereken maksimum aylk ortalama değerlerdir.
ç) Ksa vadeli değer-KVD, bütün ölçüm sonuçlar saysal değerlerinin büyüklüğüne göre düzenlendiğinde ölçüm
sonuçlarnn yüzde doksan beşinin altnda, yüzde beşinin ise üstünde kaldğ değerdir.
d) Hava kirleticiler, havann doğal bileşimini değiştiren is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki kimyasal
maddelerdir.
e) Hava kalitesi, hava kirliliğinin insanlar ve çevreleri üzerindeki etkilerinin bir göstergesi olan ve havadaki hava
kirleticilerinin artan miktarlaryla azalan atmosfer kalitesidir.
f) Hava kalitesi snr değerleri, insan sağlğnn korunmas ve çevre üzerindeki ksa ve uzun vadeli olumsuz
etkilerin önlenmesi için atmosferdeki hava kirleticilerin, bir arada bulunduklarnda değişen zararl etkileri de göz önüne
alnarak tespit edilmiş konsantrasyon birimleri ile ifade edilen seviyelerdir.
g) Enverziyon veya scaklk terselmesi, atmosfer içerisinde scaklğn yer seviyesinden itibaren yukarya doğru
artş göstermesi durumudur.
Ön değerlendirme çalşmalar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 nc maddede belirtilen ön değerlendirme çalşmalar en geç 31/12/2013 tarihine
kadar tamamlanr.
Yürürlükten kaldrlan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Hava Kalitesinin Korunmas
Yönetmeliği yürürlükten kaldrlmştr.
Yürürlük
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MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/2014 tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yaym tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakan yürütür.

Ek- I

LİMİT DEĞERLER, HEDEF DEĞERLER, UZUN VADELİ HEDEFLER, DEĞERLENDİRME
EŞİKLERİ, BİLGİLENDİRME VE UYARI EŞİKLERİ
A) Tanmlar
PM10, arsenik, kadmiyum, nikel, cva ve benzo(a)piren konsantrasyonlarn hesaplamak için
örnekleme hacmi, ortam şartlarna karşlk gelmekte ve tüm gaz halindeki kirleticiler için hacim
293° K scaklkta ve 101,3 kPa basnçta standartlaştrlr.
Konsantrasyon değerleri aşağdaki birimlerle ifade edilir;
karbon monoksit için mg/m3
arsenik, kadmiyum, nikel, cva ve benzo(a)piren için ng/m³
diğer kirleticiler için µg/m³
Saat, Merkezi Avrupa Saat Dilimi cinsinden belirtilir. AOT40 ( (µg/m³)· saat olarak ifade edilir), her
gün, Merkezi Avrupa Saat Dilimi 8:00 ve 20:00 arasnda ölçülen sadece 1 saatlik değerler
kullanlarak belirli bir zaman dilimi sonunda, 80 µg/m³ ile 80 µg/m³ (= 40ppb) den daha büyük
saatlik konsantrasyonlar arasndaki farkn toplam demektir.
Maksimum günlük sekiz saatlik ortalama konsantrasyon, saatlik verilerden hesaplanp her saat
güncellenen sekiz saatlik dinamik ortalamalar incelenerek seçilir. Böyle hesaplanan her sekiz
saatlik ortalama, sona erdiği güne ait olur, diğer bir ifade ile herhangi bir gün için ilk hesaplama
süresi önceki günün 17:00‘dan o günün 01:00‘a kadarki süredir. Herhangi bir gün için son
hesaplama süresi ise o günün saat 16.00‘dan 24:00‘a kadar olan süredir.

B) Limit değerler, değerlendirme ve uyar eşikleri
Kirletici
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Ortalama
süre

Limit değer

Tolerans pay

Üst
değerlendirme
eşiği

Alt
değerlendirme
eşiği

Limit
değere
ulaşlacak
tarih

Uyar eşiği
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SO2

saatlik
-insan
sağlğnn
korunmas
için-

24 saatlik
-insan
sağlğnn
korunmas
için-

yllk ve kş
dönemi (1
Ekim den
31 Marta
kadar)

3

350 µg/m
(bir ylda 24
defadan fazla
aşlmaz)

3

125 µg/m
(bir ylda 3
defadan fazla
aşlmaz)

20 µg/m

1.1.2014 tarihinde
3
150 µg/m (limit
değerin %43’ ü)

1.Ocak
2019

ve 1.1.2019
tarihine kadar
tolerans pay
sfrlanacak şekilde
her 12 ayda bir eşit
miktarda yllk
olarak azaltlr
1.1.2014 tarihinde
3
125 µg/m (%100)
ve 1.1.2019
tarihine kadar
tolerans pay
sfrlanacak şekilde
her 12 ayda bir eşit
miktarda yllk
olarak azaltlr

3

3

500 µg/m
(hava kalitesinin
temsili bölgelerinde
bütün bir “bölge”
veya “alt bölgede”
veya en azndan
2
100 km ’de- hangis
küçük iseüç ardşk saatte
ölçülür)

24-saatlik
limit
değerin %60’ 
3

24-saatlik limit
değerin %40 ‘

(75 µg/m
bir ylda 3
defadan fazla
aşlmaz)

(50 µg/m3
bir ylda 3
defadan fazla
aşlmaz)

Kş dönemi limit
değerinin %60’

Kş dönemi limit
değerinin %40’

3

(12 µg/m )

1.Ocak
2019

1.Ocak
2014

(8 µg/m3)

ekosistemin
korumas-

Kirletici

Ortalama
süre

Limit değer

Tolerans pay

Üst
değerlendirme
eşiği

Alt
değerlendirme
eşiği

Limit
değere
ulaşlacak
tarih

Uyar eşiği

NO2

saatlik

200 µg/m3
(bir ylda 18
defadan fazla
aşlmaz)

1.1.2014
tarihinde

limit değerin %70’i

limit
%50’si

1.Ocak
2024

400
µg/m
(hava
kalitesinin
temsili
bölgelerinde
b
bütün
“bölge” vey
“alt bölge” d
veya
e
azndan 10
2
km ’dehangisi küçü
ise- üç ardş
saatte ölçülü

-insan
sağlğnn
korunmas
için-

yllk
-insan
sağlğnn
korunmas
için-
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40µg/m

3

değerin

100 µg/m³ (% 50)
3

ve
1.1.2024
tarihine
kadar
tolerans
pay
sfrlanacak
şekilde her 12
ayda
bir
eşit
miktarda
yllk
olarak azaltlr

(140
µg/m
bir
ylda
18
defadan
fazla
aşlmaz)

3

(100
µg/m
bir
ylda
18
defadan
fazla
aşlmaz)

1.1.2014
tarihinde
20
µg/m³ (% 50)

limit değerin %80’i
3
(32 µg/m )

limit değerin %65’i
3
(26 µg/m )

1.Ocak
2024

ve
1.1.2024
tarihine
kadar
tolerans
pay
sfrlanacak
şekilde her 12
ayda
bir
eşit
miktarda
yllk
olarak azaltlr
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NOX

yllk

30 µg/m

3

-

limit değerin %80’i
(24 µg/m3)

–
vejetasyonun
korunmas
için-

Kirletici

Ortalama
süre

Limit değer

PM(10)

24 saatlik

50 µg/m

-insan
sağlğnn
korunmas
için-

(bir
ylda 35
defadan
fazla
aşlmaz)

yllk

40.µg/m

3

3

-insan
sağlğnn
korunmas
için-

Tolerans pay

1.1.2014
tarihinde
50
µg/m³ (% 100)
ve
1.1.2019
tarihine
kadar
tolerans
pay
sfrlanacak
şekilde her 12
ayda bir eşit
miktarda
yllk
olarak azaltlr
1.1.2014
tarihinde
20
µg/m³ (% 50)

Üst değerlendirme
eşiği

30 µg/m

3

3

1.Ocak
2014

Alt
değerlendirme
eşiği

20 µg/m

(bir ylda 7 defadan
fazla aşlmaz)

14 µg/m

limit değerin %65’i
3
(19,5 µg/m )

3

Limit değere ulaşlacak
tarih
1 Ocak 2019

(bir ylda 7 defadan
fazla aşlmaz)

10 µg/m

3

1 Ocak 2019

ve
1.1.2019
tarihine
kadar
tolerans
pay
sfrlanacak
şekilde her 12
ayda bir eşit
miktarda
yllk
olarak azaltlr

Kirletici

Ortalama süre

Limit değer

Tolerans pay

Kurşun

yllk

0,5µg/m3

1.1.2014 tarihinde

Üst değerlendirme Alt
eşiği
değerlendirme
eşiği

limit
değerin limit
değerin
%50’si
0.5 µg/m³ (% 100) ve %70’i
-insan sağlğnn
1.1.2019 tarihine kadar (0,35 µg/m3)
(0,25 µg/m3)
korunmas içinveya madde 12 (4) ‘e göre
Snayi faaliyetlerden
belirlenen “alt bölge”ler ve
uzun yllar boyunca
“bölge”lerde 1 Ocak 2019
kontamine
olmuş
+ 5 yla kadar tolerans
sanayi
kaynaklarn
pay sfrlanacak şekilde
yaknlarnda
her 12 ayda bir eşit
1 µg/m³
miktarda
yllk
olarak
azaltlr

Limit
değere
ulaşlacak tarih
1 Ocak 2019 veya
madde 12 (4) ‘e göre
belirlenen “bölge“ ve
“alt
bölge”lerde
1
Ocak 2019 +5 yl.
Böyle durumlarda limit
değer 1 Ocak 2019
dan itibaren 1,0 µg/m³
olur.

(baknz madde 12
(4))
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Benzen

3

yllk

5 µg/m

1.1.2014 tarihinde

-insan sağlğnn
korunmas için-

Karbon
monoksit

limit
%70’i

5 µg/m³ (% 100)

değerin limit
%40’

ve 01.01.2017 tarihinden
1.1.2021 tarihine kadar
tolerans pay sfrlanacak (3, 5 µg/m3)
şekilde her 12 ayda bir
eşit miktarda yllk olarak
azaltlr

3

maksimum
10 mg/m
günlük 8 saatlik
ortalama

1.1.2014 tarihinde

limit
%70’i

6 mg/m³ (% 60)

zaman-snrl
uzatmaya
mutabk
kalnan “bölge” ve “alt
bölge”ler
hariç
(baknz madde 12
(3))

3

(2 µg/m )

değerin limit
%50’si

ve 1.1.2017 tarihine kadar
tolerans pay sfrlanacak
şekilde her 12 ayda bir (7 mg/m3)
eşit miktarda yllk olarak
azaltlr

-insan sağlğnn
korunmas için-

değerin 1 Ocak 2021

değerin 1 Ocak 2017

3

(5 mg/m )

C) Arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren için hedef değerler ve değerlendirme eşikleri
Kirletici

Hedef değer
(a)

Arsenik

6 ng/m

3

Hedef değerin yüzdesi
olarak
üst
değerlendirme eşiği

Hedef değerin yüzdesi
olarak alt değerlendirme
eşiği

Hedef
değere
ulaşlacak tarih

% 60

% 40

1 Ocak 2020

3

Kadmiyum

3

5 ng/m

3

(3,6 ng/m )

(2,4 ng/m )

% 60

% 40
3

Nikel

3

20 ng/m

3

(3,0 ng/m )

(2,0 ng/m )

% 70

% 50
3

Benzo(a)piren

3

1 ng/m

1 Ocak 2020

1 Ocak 2020
3

(14 ng/m )

(10 ng/m )

% 60

% 40
3

1 Ocak 2020
3

(0,6 ng/m )

(0,4 ng/m )

(a) bir ylda PM10 fraksiyonundaki toplam içerik için

D) Ozon için uzun vadeli hedefler, hedef değerler, bilgilendirme ve uyar eşikleri
Hedef

Ortalama Süre

2022 için Hedef değer (a)

Uzun vadeli hedef

İnsan
sağlğnn
korunmas

Bir ylda maksimum günlük 8
saatlik ortalama

120 µg/m³ değeri üç yllk
ortalama alndğnda bir ylda
25 günden daha fazla süre
boyunca aşlmayacaktr (b)

120 µg/m3

Vejetasyonun
korunmas

Mays ayndan Temmuz ayna
kadar 1 saatlik değerlerden
hesaplanacak AOT40

Beş yllk ortalamas

6 000 µg/m3·saat

18 000 µg/m3·saat (b)

(a) Hedef değerler ile uyumluluk bu yldan itibaren değerlendirilecektir. Bir başka ifade ile verilerin, takip eden üç veya beş
yl sonunda uyumluluğun hesaplamasnda kullanlacağ ilk yl 2022’dir.
(b) Eğer üç veya beş yllk ortalamalar belirlenemiyorsa yllk verilerin ardşk ve tam seti baznda, hedef değerler ile
uyumluluğu kontrol etmek için gerekli minimum yllk veriler aşağdaki gibidir;
- insan sağlğnn korunmasnda hedef değer için- bir yllk geçerli veri
- vejetasyonun korunmasnda hedef değer için- üç yllk geçerli veri
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Süre

Eşik

Bilgi eşiği

1 saatlik ortalama

180 µg/m3

Uyar eşiği

1 saatlik ortalama (a)

240 µg/m3

(a) Madde 11 ‘in uygulanmas için eşiğin aşm üç ardşk yl için öngörülür veya ölçülür.

E) Üst ve alt değerlendirme eşiklerinin aşmnn belirlenmesi
Üst ve alt değerlendirme eşiklerinin aşm, yeterli verinin bulunduğu yerlerde önceki beş yllk süre
içindeki konsantrasyonlar baz alnarak belirlenir. Önceki beş yl dikkate alnarak en az üç yllk süre
içinde bu aşm oluşmuşsa, bir değerlendirme eşiğinin aşlmş olduğu varsaylr.
Beş yllk veriden daha az veri olan yerlerde üst ve alt değerlendirme eşiklerinin aşmlarna karar
vermek için, en yüksek kirlenme seviyelerinin karakteristik olduğu zamanlarda ve yerlerde ksa
süreli ölçüm kampanyalar; emisyon envanterleri ve modellemeden elde edilen sonuçlar ile
birleştirilebilir.

Ek- I A
GEÇİŞ DÖNEMİ UZUN VADELİ VE KISA VADELİ SINIR DEĞERLERİ VE UYARI EŞİKLERİ
Kirletici
SO2

Ortalama süre
saatlik
-KVS-

Snr değer
900 µg/m

3

400 µg/m

3

24 saatlik
% 95 /yl

Snr değerin yllk azalmas

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar
3
200 µg/m (snr değerin %50’si)
olana kadar her 12 ayda bir eşit
miktarda yllk olarak azalr

İlk seviye:
3
µg/m

500

İkinci seviye: 850
3
µg/m
Üçüncü
seviye:
3
1.100 µg/m

-insan sağlğnn
korunmas içinKş Sezonu Ortalamas

Uyar eşiği

250 µg/m³

(1 Ekim – 31 Mart)
-insan sağlğnn
korunmas için-

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar
3
125 µg/m (snr değerin %50’si)
olana kadar her 12 ayda bir eşit
miktarda yllk olarak azalr

Dördüncü seviye:
3
1.500 µg/m
(Verilen değerler
24
saatlik
ortalamalardr.)

Hedef Snr Değer
(Yllk aritmetik ortalama)

60 µg/m³

Hedef Snr Değer

120 µg/m³

Kş Sezonu Ortalamas
(1 Ekim – 31 Mart)
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-UVSyllk
150 µg/m

3

-insan sağlğnn
korunmas için-UVSyllk

60 µg/m

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 20
3
µg/m (snr değerin %33’ü) olana
kadar her 12 ayda bir eşit miktarda
yllk olarak azalr

3

-hassas
hayvanlarn,
bitkilerin ve nesnelerin
korunmas içinNO2

-KVS-

300 µg/m

3

24 saatlik
% 95 /yl
-insan sağlğnn
korunmas için-UVS-

100 µg/m

3

yllk
-insan sağlğnn
korunmas için-

Kirletici
PM10

1

Ortalama süre
-KVS-

Snr Değer
300 µg/m

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 60
3
µg/m (snr değerin %60’) olana
kadar her 12 ayda bir eşit miktarda
yllk olarak azalr

Snr değerin yllk azalmas

Uyar eşiği

3

İlk seviye: 260 µg/m

3

24 saatlik
% 95/yl

İkinci seviye:
3
µg/m

-insan sağlğnn
korunmas içinKş Sezonu Ortalamas

200 µg/m

3

(1 Ekim – 31 Mart)

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak
1.1.2014
tarihine
3
kadar 90 µg/m (snr değerin
%45’i) olana kadar her 12 ayda
eşit bir miktarda yllk olarak azalr

-insan sağlğnn
korunmas için-UVS-

150 µg/m

yllk
-insan sağlğnn
korunmas içinKurşun

-UVSyllk

3

2 µg/m

3

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak
1.1.2014
tarihine
3
kadar 60 µg/m (snr değerin
%40’) olana kadar her 12 ayda
eşit bir miktarda yllk olarak azalr

400

Üçüncü seviye: 520
3
µg/m
Dördüncü
3
650 µg/m

seviye:

(Verilen değerler 24
saatlik
ortalamalardr.)

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak
1.1.2014
tarihine
3
kadar 1 µg/m (snr değerin
%50’si) olana kadar her 12 ayda
eşit bir miktarda yllk olarak azalr

-insan sağlğnn
korunmas için-
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24 saatlik

3

30 mg/m

CO
% 95/yl

Snr değer, 1.1.2008 tarihinde
başlayarak
1.1.2014
tarihine
3
kadar 10 mg/m (snr değerin
%33’ü) olana kadar her 12 ayda
eşit bir miktarda yllk olarak azalr

-insan sağlğnn
korunmas içinyllk

3

10 mg/m

-insan sağlğnn
korunmas için‘PM10, asl partikül madde – siyah duman olarak da ölçülebilir. Siyah duman değerlendirmesi ve gravimetrik birimlere
çevrimi için, hava kirliliğini ölçme metotlar ve anket teknikleri üzerine çalşan OECD grubunun standartlaştrdğ metot
(1964), referans metot olarak alnr.

Ek-II
BİR
“BÖLGE”
VEYA
“ALT
BÖLGE”
İÇİNDEKİ
HAVA
KİRLETİCİLERİ
KONSANTRASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİLİKLERİN VE ÖLÇÜMLER
İÇİN ÖRNEKLEME NOKTALARININ KONUMLARININ BELİRLENMESİ
A) Örnekleme noktalarnn konumlar
Sabit ölçümlerde aşağdaki hususlara uyulur.
I. Kükürt dioksit, azot dioksit, kurşun, PM10, benzen, karbon monoksit, arsenik, kadmiyum, nikel,
cva ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar için makro ölçekte yer belirlemesi

(1) İnsan sağlğnn korunmas

İnsan sağlğnn korunmasna yönelik örnekleme noktalarnn yerleri, şu amaçlarla belirlenir;
(i)

(ii)
(iii)

Limit değer(ler)in ortalama süresi ile bağlantl olarak önemli bir süre için nüfusun
dolayl veya da doğrudan maruz kalma ihtimalinin olduğu en yüksek
konsantrasyonlarn ortaya çktğ “bölge”ler ve “alt bölge”ler içindeki alanlarda veri
sağlamak,
Genel nüfusun maruziyetini temsil eden “bölge”ler ve “alt bölge”ler içindeki diğer
alanlardaki seviyeler hakknda veri sağlamak,
Besin zinciri ile nüfusun dolayl maruziyetini temsil edecek, arsenik, kadmiyum, cva,
nikel, benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbonlarn birikim oranlar ile ilgili
veri sağlamak,

Örnekleme noktalar genelde en yakndaki çok küçük mikro-çevrelerin ölçümünden kaçnlacak
şekilde yerleştirilir. Yol gösterici olmas bakmndan, bir örnekleme noktas; trafiğin yoğun olduğu
yerlerde 200 m2 den küçük olmayan, endüstriyel bölgelerde en az 250mx250m ve uygun
olduğunda şehir-fon alanlarnda birkaç km2 lik alandaki hava kalitesini temsil edebilmesi gerekir.
Örnekleme noktalar, mümkün olan yerlerde, bu noktalarn yakn çevrelerinde olmayan benzer
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konumlar da temsil edebilmesi gerekir. Arsenik, kadmiyum, nikel, civa, ve benzo(a)piren için
örnekleme noktalar, uygun olan yerlerde, PM10 için örnekleme noktalar ile ayn yerde olmas
gerekir.
Amacn fon seviyelerinin değerlendirilmesi olduğu yerlerde, örnekleme konumu, yaknndaki
endüstriyel alanlar veya “alt bölge”lerden, yani birkaç kilometre yaknndaki yerlerden
etkilenmemelidir.
Endüstriyel kaynaklardan oluşan katklarn değerlendirileceği yerlerde, en yakn yerleşim
bölgesindeki kaynağn rüzgâr yönünde en az bir örnekleme noktas yerleştirilir. Fon
konsantrasyonunun bilinmediği yerlerde, hâkim rüzgâr yönünde ilave bir örnekleme noktas
yerleştirilir. Özellikle bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi dördüncü fkrasnn uygulandğ yerlerde,
örnekleme noktalar, mevcut en iyi tekniklerin uygulamasnn izlenebileceği şekilde yerleştirilir.
Adalarda, insan sağlğnn korunmas için gerekli olan örnekleme noktalarnn yerleştirilmesi
ihtiyac göz önünde bulundurulur.
(2) Ekosistemler ve vejetasyonun korunmas

Ekosistemler ve vejetasyonun korunmasn hedefleyen örnekleme noktalar, diğer yaplaşmş
alanlardan, endüstriyel tesisler veya otoyollardan 5 km‘den veya “alt bölge”lerden 20 km ‘den daha
uzağa yerleştirilir. Yol gösterici olmas bakmndan, bir örnekleme noktas, en az 1000 km2 ‘lik bir
çevredeki hava kalitesini temsil edebilecek şekilde yerleştirilir.

Adalarda, hava kalitesinin değerlendirilmesi ihtiyac göz önünde bulundurulur.

II. Ozon için makro ölçekli yerleştirme

Sabit ölçümlere uygulanabilen ozon konsantrasyonlarnn değerlendirilmesi için örnekleme
noktalarnn konumunun belirlenmesi ve snflandrlmas için kriterler
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İstasyon tipi

Ölçüm hedefleri

Temsil edebileceği
alan (a)

Kentsel

İnsan sağlğnn korunmas:
Özellikle nüfus yoğunluğunun
ve ozon konsantrasyonunun
nispeten yüksek olduğu ve
genel nüfusun maruziyetini
temsil edebileceği yerlerde kent
nüfusunun ozona maruziyetini
değerlendirmek,

Birkaç km

Kent çevresi

İnsan
sağlğnn
ve
vejetasyonun
korunmas:
Nüfus
ve
vejetasyonun
doğrudan veya dolayl olarak
maruz kalmasnn muhtemel
olduğu
en
yüksek
ozon
seviyelerinin
oluştuğu
“alt
bölge”lerin dş mahallerinde
bulunan nüfus ve vejetasyonun
maruziyetini değerlendirmek;

Birkaç 10 km

2

Makro ölçekli yerleştirme kriterleri
Trafik, benzin istasyonlar v.s gibi yerel
emisyonlarn etkisinden uzakta; iyi
karşm seviyelerinin ölçülebileceği hava
sirkülasyonunun
olduğu
yerlerde;
kentlerdeki yerleşim alanlar ve ticari
alanlarda, parklar (ağaçlardan uzakta),
trafiğin çok az olduğu veya hiç olmadğ
büyük caddeler veya meydanlarda,
eğitim, spor veya eğlence yerleri
özellikleri
taşyan
açk
alanlara
yerleştirilir.

2

Maksimum emisyon alanndan belirli bir
uzaklkta, ozon oluşumuna katkda
bulunabilecek şartlarda hakim rüzgar
yönünü/yönlerini takip eden rüzgar
yönünde;
Bir
“alt
bölge”nin
dş
taraflarnda
bulunan nüfus,
doğal
ekosistemler veya hassas mahsullerin
yüksek ozon seviyelerine maruz kaldğ
yerlerde;
ozonun
bölgesel
fon
seviyelerini belirlemek için, uygun olan
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yerlerde, maksimum emisyon alannn
rüzgara ters yönünde baz kent çevresi
istasyonlar da yerleştirilir.
Krsal

Krsal fon

İnsan
sağlğ
ve
vejetasyonun korunmas: Altbölgesel
ölçekli
ozon
konsantrasyonlarna nüfusun,
mahsullerin
ve
doğal
ekosistemlerin
maruziyetini
değerlendirmek;

Alt-bölgesel seviyeler

Vejetasyon
ve
sağlğnn korunmas:

Bölgesel / ulusal /
ktasal
seviyeler
2
(1000 ile 10.000 km
arasnda)

insan

Bölgesel ölçekli ozon
konsantrasyonlarna
mahsullerin ve doğal
ekosistemlerin ve de nüfusun
maruziyetini değerlendirmek;

2

(Birkaç km )

İstasyonlar küçük yerleşim yerlerine
ve/veya doğal ekosistemlerin, ormanlarn
veya mahsullerin bulunduğu alanlara;
ozon için temsil teşkil edebilecek
yerlerde yollar ve endüstriyel tesisler gibi
anlk yerel emisyonlarn etkisinden
uzağa, açk alanlara yerleştirilebilir,
ancak
yüksek
dağ
tepelerine
yerleştirilemez.
Daha az nüfus yoğunluğu olan alanlara,
örneğin yerel emisyonlardan uzak ve
endüstriyel alanlar ve kentsel alanlardan
uzaktaki doğal ekosistemlerin olduğu
alanlara, ormanlara istasyon yerleştirilir;
Enverziyon şartlarnn yerel oluşumunu
arttran yerlerden ve de yüksek dağ
zirvelerinden kaçnlr;
Yerel karakterli gündüz rüzgârlar
görülen sahil mevkileri önerilmez.

(a) Örnekleme noktalar, mümkün olan yerlerde, bu noktalarn yakn çevrelerinde olmayan benzer yerleri de temsil
edebilmelidir.

III. Mikro ölçekli yerleştirme

Mümkün olduğunca aşağdaki kurallar uygulanr:
−

Örnekleme probu girişi etrafndaki akş kstlanmaz (en azndan 270° ‘lik bir açda serbest
olmaldr), örnekleme cihazna yakn hava akşn etkileyen hiçbir engel olmayacak şekilde,
diğer bir ifade ile normalde binalardan, balkonlardan, ağaçlardan ve diğer engellerden
birkaç metre uzakta (ozon için bu uzaklk, örnekleme cihaz üzerinde dşar çkan engelin
yüksekliğinin iki katndan daha fazla olmaldr) ve bina çizgisinde hava kalitesini temsil
eden örnekleme noktalar olmas durumunda en yakn binadan en azndan 0.5 m uzaklkta
olur.

−

Genelde, örnekleme noktas girişi yer seviyesinden 1.5 m (nefes alma seviyesi) ile 4 m
arasnda yukarda olmaldr. 8 m ‘ye kadar yüksek konumlar, baz durumlarda ve ağaçlk
alanlarda gerekli olabilir. İstasyon büyük bir alan temsil ediyorsa, daha yüksek yerleştirme
de uygun olabilir.

−

Hava ile karşmayan emisyonlarn doğrudan girişini önlemek için giriş problar,
kaynaklarn hemen yaknna yerleştirilmez.

−

Örnekleyicinin hava çkş, çkan havann örnekleyici girişine tekrar girmesini önleyecek
şekilde yerleştirilir.

−
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Trafiğe yönelik örnekleyici yerlerinin belirlenmesi (ozon hariç)
−

Tüm kirleticiler için bu örnekleme noktalar, en yakn trafik şeridinin merkezinden en
az 4 m ve ana kavşaklarn kenarndan en az 25 m uzaklkta olmaldr.

−

Azot dioksit ve karbon monoksit için girişler kaldrm taşndan 5 m den daha fazla
uzaklkta olmamaldr.

−

Partiküler madde, arsenik, kadmiyum, nikel, cva, benzo(a)piren, benzen ve kurşun
için girişler bina çizgisine yakn yerdeki hava kalitesini temsil edecek şekilde
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yerleştirilir.
−

Ozon örnekleyiciler için ek kriterler: Giriş probu, trafik yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak
artan bir mesafe ile en yakn yoldan 10 m den daha uzağa ve ocak ve yakma frnlar gibi
kaynaklardan oldukça uzağa yerleştirilir.

−

Krsal alanlarda çökelme ölçümleri için, Eklerde verilmediği yerlerde ve uygun olduğunca
EMEP kurallar ve kriterleri uygulanr.

Aşağdaki faktörler de hesaba katlabilir;
−

Engelleyici kaynaklar,

−

Güvenlik,

−

Erişim,

−

Elektrik hatlarna ve haberleşmeye yaknlk,

−

Çevresinden mevkiin görünürlüğü,

−

Halkn ve operatörlerin güvenliği,

−

Farkl kirleticiler için örnekleme noktalarnn ayn yerlerde olmasna gayret edilmesi,

−

Planlama gereklilikleri.

B) Belgelendirme ve yer seçiminin gözden geçirilmesi
Yer seçim işlemleri, snflandrma aşamasnda detayl bir harita ve çevre alannn yönleri gösteren
fotoğraflar vastasyla tam olarak belgelenmek zorundadr. Seçim kriterlerinin zamanla geçerli
kalmasn sağlamak için yinelenen belgelerle, düzenli zaman aralklarnda örnekleme yerleri
gözden geçirilir.
Ozon ile ilgili olarak; ilgili örnekleme yerinde, ölçülen ozon konsantrasyonlarn etkileyen
meteorolojik faktörler ve fotokimyasal prosesler kapsamnda uygun şekilde izleme ve izleme
verilerinin yorumlanmas gerekir.
C) Örnekleme noktalarnn minimum saysnn belirlenmesi için kriterler
I.

Ozon haricindeki kirletici konsantrasyonlarnn sabit ölçümleri için örnekleme noktalarnn
minimum saysnn belirlenmesindeki kriterler

(1) Sabit ölçümün tek bilgi kaynağ olduğu “bölge”ler ve “alt bölge”lerde uyar eşikleri ve insan sağlğnn
korunmas için hedef değerler veya limit değerlere uyumluluğun değerlendirilmesi amacyla sabit
ölçümler için örnekleme noktalarnn minimum says:
(i) Yaygn kaynaklar

“alt
bölge”
veya
“bölge”de ki
nüfus (x1000)

0-249
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Konsantrasyonlar
değerlendirme
aşarsa (1)

üst
eşiğini

Maksimum
konsantrasyonlar üst ve alt
değerlendirme
eşikleri
arasnda ise

As,
Cd,
Ni

B(a)P

Diğer
kirleticiler

As,
Cd, Ni

B(a)P

Diğer
kirleticiler

1

1

1

1

1

1

Maksimum
konsantrasyonlarn
alt değerlendirme
eşiği’nin
altnda
olduğu
“alt
bölge”lerde SO2 ve
NO2 için

uygulanmaz
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250-499

1

1

2

1

1

1

1

500-749

1

1

2

1

1

1

1

750-999

2

2

3

1

1

1

1

1 000-1 499

2

2

4

1

1

2

1

1 500-1 999

2

2

5

1

1

2

1

2 000-2 749

2

3

6

1

1

3

2

2 750-3 749

2

3

7

1

1

3

2

3 750-4 749

3

4

8

2

2

4

2

4 750-5 999

4

5

9

2

2

4

2

≥ 6 000

5

5

10

2

2

5

3

(1) Arsenik, kadmiyum ve nikel için: En az bir kentsel fon istasyon gereklidir.
NO2, partiküler madde için: En az bir kentsel fon istasyonu ve bir trafik istasyonu gereklidir.
Karbon monoksit, B(a)P ve benzen için: En az bir kentsel fon istasyonu ve bir trafik istasyonu gerekir. Fakat bu
örnekleme noktalarnn saysn arttrmaz.

(ii) Noktasal kaynaklar

Noktasal kaynaklarn çevresindeki kirlenmenin değerlendirilmesinde sabit ölçüm için örnekleme
noktalarnn says; emisyon yoğunluklar, hava kirlenmesinin olas dağlm modelleri ve nüfusun
potansiyel maruziyeti göz önünde bulundurularak hesaplanr.
(2) “Alt bölge”ler dşndaki “bölge”lerde vejetasyon veya ekosistemlerin korunmas için limit değerlere
uyumluluğu değerlendirmek amacyla sabit ölçümler için örnekleme noktalarnn minimum says.

Konsantrasyonlar üst değerlendirme eşiğini
aşarsa

Maksimum konsantrasyonlar üst ve
değerlendirme eşikleri arasnda ise

Her 20 000 km² de 1 istasyon

Her 40 000 km² de 1 istasyon

alt

Ada “bölge”lerde, sabit ölçüm için örnekleme noktalarnn says; ekosistem veya vejatasyonun
potansiyel maruziyeti ve hava kirlenmesinin olas dağlm modelleri göz önünde bulundurularak
hesaplanr.
II. Ozon konsantrasyonlarnn sabit ölçümleri için örnekleme noktalarnn minimum saysnn
belirlenmesi için kriterler
(1) Sürekli ölçümün tek bilgi kaynağ olduğu yerlerde bilgilendirme ve uyar eşikleri, uzun vadeli hedefler
ve hedef değerlerle uyumluluğu değerlendirmek amacyla sürekli sabit ölçümler için örnekleme
noktalarnn minimum says
Nüfus (× 1 000)

< 250
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“Alt bölge”ler
(kent
ve
çevresi) (a)
1

kent

Diğer “bölge”ler
(kent çevresi ve
krsal) (a)

Krsal fon

1

Ülke
başna
“böl ”l d ki

tüm

411

istasyon /50 000 km²
(b)

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

Her 2 milyon kişi için
1 ilave istasyon

Her 2 milyon kişi için
1 ilave istasyon

(a) Nüfusun maruziyetinin en yüksek olabileceği kent çevresi alanlarnda en az 1 istasyon. “alt bölge”lerde, istasyonlarn en
az % 50 ‘si kent çevresi alanlara yerleştirilir.
2

(b) Kompleks arazi yaplar için 25 000 km başna 1 istasyon önerilir.

(2) Uzun vadeli hedeflere ulaşmş “bölge”ler ve “alt bölge”ler için sabit ozon ölçümlerinde örnekleme
noktalarnn minimum says
Hava kalitesi modellemesi ve ayn yerdeki azot dioksit ölçümleri gibi destekleyici değerlendirme
araçlaryla birlikte ozon için örnekleme noktalarnn says; uzun vadeli hedeflerle uyumluluğu
kontrol etmek ve ozon kirliliği eğilimini incelemek için yeterli olmak zorundadr. Diğer “bölge”ler ve
“alt bölge”lerde bulunan istasyonlarn says, (1) de belirtilen saynn üçte birine düşürülebilir. Sabit
ölçüm istasyonlarndan alnan bilgilerin tek bilgi kaynağ olduğu yerlerde, en azndan bir izleme
istasyonu bulunur. Destekleyici değerlendirmenin olduğu “bölge”lerde, bunun sonucu olarak bir
“bölge”de başka hiçbir istasyon yok ise, komşu “bölge”lerdeki bir dizi istasyonla koordinasyon uzun
vadeli hedeflere aykr ozon konsantrasyonlarnn yeterli değerlendirmesini sağlamaldr. Krsal fon
istasyonlarnn says 100.000 km2 başna bir adet olmak zorundadr.

D) Veri kalitesi hedefleri ve hava kalitesi değerlendirme sonuçlarnn derlenmesi

I. Veri kalitesi hedefleri
Kalite güvence programlarna yol göstermesi amacyla ölçüm verilerinin alnmas, minimum zaman
kapsam ve değerlendirme metotlarnn izin verilen belirsizliği için aşağdaki veri kalitesi hedefleri
belirlenmiştir.
Kükürt dioksit,
Azot dioksit ve
Azot oksitleri

Partiküler madde
ve Kurşun

Benzen

Karbon
monoksit

Ozon

% 15

%25

%25

%15

%15

%90

%90

%90

%90

%90 - yaz
boyunca

Sürekli (1) sabit
ölçüm
Belirsizlik
Minimum
alm

veri

%75 - kş
boyunca
Minimum zaman
kapsam

%35 - kentsel fon
ve trafik mevkileri
(çeşitli iklim ve
trafik
şartlarn
temsil etmek üzere
yl içine dağlmş)
%90 - endüstriyel
bölgeler

Gösterge ölçüm
Belirsizlik
Minimum

412

veri

%25

%50

%30

%25

%30

%90

%90

%90

% 90

%90
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alm
Minimum zaman
kapsam

%14 (yl içinde
eşit dağlmş
veya yl içinde
eşit olarak 8
haftaya
dağlmş,
haftada bir
rasgele ölçüm)

%14 (yl içinde eşit
dağlmş veya yl
içinde eşit olarak 8
haftaya dağlmş,
haftada bir rasgele
ölçüm)

%14 (yl içinde eşit
dağlmş veya yl
üzerinde eşit
olarak 8 haftaya
dağlmş, haftada
bir günlük rasgele
ölçüm)

%14 (yl içinde
eşit dağlmş
veya yl içinde
eşit olarak 8
haftaya
dağlmş,
haftada bir
rasgele ölçüm)

> %10 yaz
boyunca

Modelleme
Belirsizlik
Saatlik
ortalamalar

%50 - %60

%50

8 saatlik
ortalamalar
Günlük
ortalamalar

%50

henüz
tanmlanmad

Yllk
ortalamalar

%30

%50

%50

%75

%100

%100

%50

%50

%75

%75

Nesnel
tahminleme
Belirsizlik
(1)

Benzen için sürekli ölçümler yerine, rasgele örneklemeye bağl belirsizliği içeren belirsizliğin %25 kalite hedefini
sağladğ gösterilebilirse rasgele ölçümler uygulanabilir. Rasgele örnekleme, sonuçlarn çarptlmasn önlemek
amacyla yl içinde eşit olarak dağtlr.

Benzo(a)piren

Arsenik,
kadmiyum
nikel

Benzo(a)piren dşndaki
polisiklik aromatik
hidrokarbonlar, gaz
halindeki toplam cva

Toplam çökelme

Sabit
ve
gösterge ölçümü

%50

%40

%50

%70

Modelleme

%60

%60

%60

%60

Nesnel
tahminleme

%100

%100

%100

%100

%90

%90

%90

%90

Sabit ölçümler

%33

%50

Gösterge
ölçümler (*)

%14

%14

%14

%33

ve

Belirsizlik

Minimum veri alm
Minimum
kapsam

zaman

(*)Gösterge ölçümleri azalarak gerçekleştirilen fakat diğer veri kalite hedeflerini yerine getiren ölçümlerdir.

Değerlendirme metotlarnn belirsizliği (%95’lik güvenirlik aralğnda ifade edilen ) CEN Ölçümde
Belirsizliğin Tanmlanmas Rehberi (ENV 13005–1999)’nin prensipleri ile ISO 5725:1994
metodolojisiyle ve CEN Raporu ‘Hava Kalitesi – Hava referans ölçüm metotlar için belirsizlik
tahminine yaklaşmn (CR 14377:2002E)’da verilen temel kurallarla uygunluk içinde değerlendirilir.
Yukardaki tablodaki belirsizlik yüzdeleri, %95’lik güvenirlik aralğ için, tipik örnekleme zamanlar
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veya uygun eşikle düşünülen süre boyunca ortalamas alnmş ayr ayr ölçümler için verilmiştir.
Sabit ölçümler için belirsizlik, uygun eşik bölgesinde uygulanabilir şeklinde yorumlanr.
Modelleme ve nesnel tahminleme için belirsizlik, olaylarn zamanlamasn dikkate almadan, uygun
eşiği hesaplamak için süre sonunda, ölçülen ve hesaplanan konsantrasyon seviyelerinin
maksimum sapmas şeklinde tanmlanr. Değerlendirme için bir hava kalitesi modellemesinin
kullanldğ yerlerde, modelleme tanmlar ile ilgili referanslar ve belirsizlik hakkndaki bilgiler
derlenir.
Veri alm; cihazn geçerli veri sağladğ sürenin istatistiksel parametre veya toplam değerin
hesaplanacağ süreye oran olarak tanmlanr.
Zaman kapsam; kirleticinin ölçüldüğü süredeki eşik değerin belirlenmesi için düşünülen zaman
yüzdesi olarak tanmlanr.
Minimum veri alm ve zaman kapsam gereklilikleri, cihazn normal bakm veya düzenli
kalibrasyonuna bağl veri kayplarn içermez.
Benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbonlarn ölçümü için yirmi dört saatlik örnekleme
gereklidir. Metodun, örneklerin bu sürede dengeli olmasn sağlamas şartyla bir aya kadar bir
süre sonunda dikkatle alnan ayr ayr örnekler, birleştirilebilir ve kompozit numune olarak analiz
edilebilir. Üç benzeşik benzo(b)fluoranten, benzo(j)flouranten ve benzo(k)flouranten’in analitik
olarak çözümlenmesi zor olabilir. Böyle durumlarda toplam olarak raporlanabilirler. Arsenik,
kadmiyum ve nikel konsantrasyonlarnn ölçümü için yirmi dört saatlik örnekleme de önerilir.
Ozon haricinde, rasgele örnekleme yln işgünlerine eşit olarak yaylmaldr. Çökelme oranlarnn
ölçümü için, yl boyunca aylk veya haftalk numuneler önerilir.
Derogasyon yoluyla, sürekli izleme açsndan %95’lik güvenirlik aralğ içindeki belirsizliğin %10
dahilinde olduğu Bakanlk tarafndan ispat edilebilirse, partiküler madde ve kurşun için sürekli
ölçümlerin yerine rasgele ölçümler uygulanabilir.
II. Hava Kalitesi Değerlendirmesinin Sonuçlar
Ölçüm dşndaki veri kaynaklarnn hava kalitesi değerlendirmesinde tek arac olduğu veya
ölçümden destekleyici bilgi almak için ölçüm dşnda veri kaynaklarnn kullanldğ “bölge”ler ve
“alt bölge”ler için aşağdaki bilgiler derlenir;
−

Yürütülen değerlendirme faaliyetleri,

−

Metodun tanmlanmasna ilişkin referanslarla birlikte kullanlan özel metotlar,

−

Veri ve bilgi kaynaklar,

−

Belirsizlikleri ve konsantrasyonlarn hedef değerlerini, uzun vadeli hedeflerini, limit
değer(ler)ini veya limit değer(ler) art uygulanabilir tolerans pay(lar)n aştğ “bölge”
veya “alt bölge”deki, özellikle herhangi bir alan veya ilgili ise hattn uzunluğunu ve
konsantrasyonlarn üst ve alt değerlendirme eşiğini aştğ herhangi bir alan kapsayan
sonuçlar,

−

Amac insan sağlğnn korunmas olan uzun vadeli hedefler, hedef değerler veya limit
değerler, limit değerin aşldğ konsantrasyonlara potansiyel olarak maruz kalan nüfus.

Mümkün olan yerlerde, her bir “bölge” ve “alt bölge”deki konsantrasyon dağlmlarn gösteren
haritalar derlenir.
E) Ozon öncül maddelerinin ölçümleri
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I. Hedefler
Böyle ölçümlerin ana hedefleri; kirlilik konsantrasyonlarna sebep olan emisyon kaynaklarn
saptamaya yardm etmek, emisyon envanterlerinin tutarllğn kontrol etmek, emisyon azaltm
stratejilerinin verimliliğini kontrol etmek ve ozon öncül maddelerindeki herhangi bir eğilimi analiz
etmektir.
Ayrca amaç, ozon oluşumunu ve öncül dağlm proseslerini anlamay ve de fotokimyasal
modellemelerin uygulanmasn desteklemektir.
II. Maddeler
Ozon öncül maddelerinin ölçümü, en azndan azot oksitleri ve uygun uçucu organik bileşikleri
(VOC) kapsar. Ölçüm için önerilen uçucu bileşiklerin bir listesi aşağda yer almaktadr.
1-Büten

İzopiren

Etil benzen

Etan

trans-2-Büten

n-Hekzan

m+p-Ksilen

Etilen

cis-2-Büten

i-Hekzan

o-Ksilen

Asetilen

1.3-Bütadien

n-Heptan

1,2,4-Trimet. benzen

Propan

n-Pentan

n-Oktan

1,2,3-Trimet. benzen

Propen

i-Pentan

i-Oktan

1,3,5-Trimet. benzen

n-Bütan

1-Penten

Benzen

Formaldehit

i-Bütan

2-Penten

Tolüen

Toplam
metan
hidrokarbonlar

içermeyen

III. Yerleştirme
Ölçümler, özellikle bu yönetmeliğin gerekliliklerine göre kurulan kent ve kent çevresindeki
alanlardaki herhangi bir izleme yerinde yaplr ve yukardaki izleme hedefleri ile uyumlu olarak
düşünülür.

Ek-III

HAVA
KİRLETİCİLERİ
KONSANTRASYONLARI
DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN REFERANS METOTLAR

VE

ÇÖKELME

ORANLARININ

1. Kükürt dioksit analizi için referans metot
ISO/FDIS 10498 (Taslak Standart) dş ortam havasnda – kükürt dioksit tayini – UV flüoresans
metodu.
Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.
2. Azot dioksit ve azot oksitlerin analizi için referans metot
ISO 7996: 1985 dş ortam havasnda – azot oksitlerin kütlesel konsantrasyonlarnn tayini –
kimyasal şma (kemi-lüminesans) metodu. Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği
gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.

420

415

3. Kurşun örneklemesi için referans metot
Kurşun örneklemesi için referans metot Ek III 5’de PM10 için belirtilen metot ile ayn olacaktr.
Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.
4. Kurşun analizi için referans metot
ISO 9855: 1993 dş ortam havasnda- filtrelerde toplanan aerosollerin partiküler kurşun içeriğinin
tayini- atomik absorpsiyon spektroskopi metodu.
Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.
5. PM10 örneklemesi ve ölçümü için referans metot
PM10 örneklemesi ve ölçümü için referans metot, EN 12341 “Hava Kalitesi -Asl partiküler
maddenin PM10 fraksiyonu tayini- ölçüm metotlarna denkliği gösterilen referans metot ve saha
test prosedürü”nde tanmlanan metot olmas gereklidir. Ölçüm prensibi, ortamdaki partiküler
maddenin PM10 fraksiyonunun filtre üzerinde toplanmas ve gravimetrik kütle tayini esasna
dayanr.
Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot veya referans metotla
tutarl ilişki içinde olduğu gösterilebilen ve ortaya konan başka bir metot kullanlabilir. Bu durumda,
o metotla elde edilen sonuçlar, referans metot kullanlarak elde edilenlere muadil sonuçlar
üretmesi için ilgili bir çarpanla düzeltilir.
6. PM2,5 örneklemesi ve ölçümü için geçici referans metot
Bakanlk tarafndan uygun olduğu düşünülen herhangi bir metot kullanlabilir.
PM2,5 ölçümü yapan otoriteler, PM2.5 örneklemek ve ölçmek için kullanlan metodu Bakanlğa
bildirmek zorundadr.
7. Benzenin örneklemesi / analizi için referans metot
Benzen ölçümü için referans metot, Avrupa Standartlaştrma Komitesi (CEN) tarafndan
standartlaştrlmakta olan gaz kromatografik tayininden sonra emici(sorbent) kartuş üzerinde
pompalamal örnekleme metodudur. CEN tarafndan standartlaştrlmş bir metot bulunmadğnda,
ayn ölçüm metoduna dayal olan ulusal standart metotlar kullanlabilir.
Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.
8. Karbon monoksit analizi için referans metot
Karbon monoksit ölçümü için referans metot, CEN tarafndan şu anda standartlaştrlmakta olan
Dağlmayan Kzl Ötesi Spektrometri (NDIR) metodu olacaktr. CEN tarafndan standartlaştrlmş
bir metot bulunmadğnda, yetkili merciler ayn ölçüm metoduna dayal olan ulusal standart
metotlar kullanabilirler.
Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.
9. Dş ortam havasnda arsenik, kadmiyum ve nikel örneklemesi ve analizi için referans
metot
Dş ortam havasnda arsenik, kadmiyum ve nikel konsantrasyonlarnn ölçümü için referans metot,
CEN tarafndan standartlaştrlmaktadr ve EN 12341’e muadil manuel PM10 örneklemeye ve
ardndan ICP Kütle Spektrometri veya Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile analizine dayal
olacaktr. CEN tarafndan standartlaştrlmş bir metot bulunmadğnda, ulusal standart metotlar
veya ISO standart metotlar kullanlabilir. Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen
başka bir metot kullanlabilir.

10. Dş ortam havasnda polisiklik aromatik hidrokarbonlarn örneklemesi ve analizi için
referans metot
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Dş ortam havasnda benzo(a)piren konsantrasyonlarnn ölçümü için referans metot, CEN
tarafndan standartlaştrlmaktadr ve EN 12341’e muadil manuel PM10 örneklemeye dayal
olacaktr. CEN tarafndan standartlaştrlmş bir metot bulunmadğnda, benzo(a)piren veya 8 inci
maddenin dördüncü fkrasnda belirtilen diğer polisiklik aromatik hidrokarbonlar için, ISO 12884
standard gibi ISO metotlar veya ulusal standart metotlar kullanlabilir. Yukardaki metoda muadil
sonuçlar verdiği gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.

11. Dş ortam havasnda cvann örneklemesi ve analizi için referans metot
Dş ortam havasnda gaz halindeki toplam cva konsantrasyonlarnn ölçümü için referans metot,
Atomik Absorpsiyon Spektrometri veya Atomik Flüoresan Spektrometriye dayal bir otomatik metot
olmak zorundadr. CEN tarafndan standartlaştrlmş bir metot bulunmadğnda, ulusal standart
metotlar veya ISO standart metotlar kullanlabilir. Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği
gösterilebilen başka bir metot kullanlabilir.
12. Arsenik, kadmiyum, cva, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonlarn çökelmesinin
örneklemesi ve analizi için referans metot
Çökelen arsenik, kadmiyum, cva, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonlarn örneklemesi için
referans metot; standart boyutlarda, açk ağzl silindirik çökelme kaplarna dayaldr. CEN
tarafndan standartlaştrmş bir metot bulunmadğnda, ulusal standart metotlar kullanlabilir.
13. Ozon cihazlarnn kalibrasyonu ve ozon analizi için referans metot
— Analiz metodu: UV fotometrik metot (ISO FDIS 13964),
— Kalibrasyon metodu: Referans UV fotometre (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1.6).
Bu metot, Avrupa Standartlaştrma Komitesi (CEN) tarafndan standartlaştrlmaktadr. Bir kez ilgili
standart yaynlandğnda, bu standartta tanmlanmş metot ve teknikler bu Yönetmelikteki referans
ve kalibrasyon metodunu oluşturur. Yukardaki metoda muadil sonuçlar verdiği gösterilebilen
başka bir metot kullanlabilir.
14. VOC için referans metotlar
VOC ölçümü yapan otoriteler, VOC örneklemek ve ölçmek için kullanlan metotlar Bakanlğa
bildirmek zorundadr.

Ek-IV
DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEMİZ HAVA PLANINA DAHİL
EDİLECEK BİLGİLER

Bu yönetmeliğin 10 uncu maddesi altnda sağlanacak bilgiler;
1.

Kirlilik aşmnn yeri
Bölge
Şehir (harita)
Ölçüm istasyonu (harita, coğrafik koordinatlar)

2.

Genel Bilgiler
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3.

“Bölge” tipi (şehir, endüstriyel veya krsal alan)
Kirlenen alan(km2) ve kirliliğe maruz kalan nüfusun tahmini
Kullanlabilir iklim verileri
İlgili topografik veriler
“Bölge”de koruma gerektiren hedeflerin tipi hakknda yeterli bilgi

Sorumlu merciler
İyileştirme planlarnn gelişimi ve uygulanmasndan sorumlu kişilerin isim ve adresleri

4.

Kirliliğin mahiyeti ve değerlendirilmesi
-

5.

Kirliliğin kaynağ
-

6.

Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararas önlemler
Bu önlemlerin gözlemlenen etkileri

Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra kirliliği azaltmak için uygulanan projeler veya
önlemlerin detaylar
-
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Aşmdan sorumlu bu faktörlerin detaylar (taşnm, snr ötesi taşnm, oluşum)
Hava kalitesinin iyileştirilmesi için olas önlemlerin detaylar

Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevcut olan iyileştirme projeleri veya önlemlerin
detaylar
-

8.

Kirliliğe neden olan ana emisyon kaynaklarnn listesi (harita)
Bu kaynaklardan yaylan emisyonlarn toplam miktar (ton/yl)
Diğer bölgelerden taşnan kirlilik hakknda bilgiler

Durum analizi
-

7.

Önceki yllarda gözlemlenen konsantrasyonlar (iyileştirme önlemlerinin uygulanmasndan
önce)
Projenin başndan itibaren ölçülen konsantrasyonlar
Değerlendirme için kullanlan teknikler

Projede belirlenen tüm önlemlerin listesi ve açklamas
Uygulama için zamanlama tablosu
Bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan tahmini sürenin ve planlanan hava kalitesinin
iyileştirilmesinin tahmini

9.

Uzun vadede araştrlan veya planlanan projeler veya önlemlerin detaylar

10.

Bu ekte istenilen bilgileri desteklemede kullanlan yaynlar, belgeler, çalşmalar ve
benzerlerinin listesi
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Ek-V

UYARI EŞİKLERİ AŞILDIĞINDA KAMUOYUNA SUNULACAK ASGARİ BİLGİLER
A) Kükürt dioksit ve azot dioksit için

Kamuoyuna sunulacak asgari bilgiler en az şunlar içerir:
- Ortaya çkş tarihi, saati ve yeri, ve bilindiği yerlerde ortaya çkş sebepleri;
- Aşağdakiler ile ilgili tahminler;
- Konsantrasyonlardaki değişimler (iyileşme, dengelenme veya bozulma),
ile bu değişimlerin sebepleri,
- İlgili coğrafik alan,
- Ortaya çkş süresi,
- Oluşuma potansiyel hassas olan nüfus tipi;
- İlgili hassas nüfus tarafndan alnacak önlemler.
B) Ozon için

Mümkün olan en ksa sürede büyük ölçekli, kamuoyuna sunulacak yeterli bilgiler şunlardr:
1. Gözlemlenen aşm(lar) hakknda bilgiler;
— Aşmn konumu veya alan,
— Aşlan eşik tipi (bilgilendirme veya uyar),
— Aşmn başlama zaman ve süresi,
— En yüksek bir saatlik ve sekiz saatlik ortalama konsantrasyon,
2. Bir sonraki öğleden sonra/gün(ler) için tahminler;
— Bilgilendirme ve/veya uyar eşiği aşmlarnn beklendiği coğrafik bölge,
— Kirlilikte beklenen değişim (iyileşme, dengelenme veya bozulma),
3. İlgili nüfus tipi, olas sağlk etkileri ve önerilen eylem hakkndaki bilgiler;
— Risk altndaki nüfus gruplar hakknda bilgiler,
— Olas belirtilerin tanm,
— İlgili nüfus tarafndan alnacak olan önerilen önlemler,
— Daha fazla bilginin nereden bulunacağ,
4. Kirliliği ve/veya kirliliğe maruziyeti azaltma için önleyici eylem hakkndaki bilgiler;
— Ana kaynak sektörlerinin göstergeleri; emisyonlarn azaltm eylemleri için tavsiyeler.

Ek-VI
İSTATİSTİKSEL PARAMETRELERİN HESAPLANMASI
KRİTERLER VE SUNULACAK BİLGİLER
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Ana kaynak sektörlerinin göstergeleri; emisyonlarn azaltm eylemleri için tavsiyeler.

Ek-VI
İSTATİSTİKSEL PARAMETRELERİN HESAPLANMASI
KRİTERLER VE SUNULACAK BİLGİLER

VE

VERİ

TOPLANMASI

İÇİN

A) Bakanlğa sunulacak bilgiler

Aşağdaki tablo, sunulacak veri tipini ve miktarn belirlemektedir:

Bilgilendirme
eşiği

İstasyon tipi

Seviye

Ortalama/
birikme
süresi

Nisan
ayndan
Eylül ayna kadar
her ay için geçici
veriler

Her yl için rapor

Herhangi

180 µg/m³

1 saat

—Aşm(lar)n
görüldüğü
her
gün için: Tarih,
toplam
aşm
saati, maksimum
1 saatlik ozon ve
gerektiğinde ilgili
NO2 değerleri

—Aşm(lar)n
görüldüğü her
gün için: Tarih,
toplam
aşm
saati,
maksimum
1
saatlik ozon ve
gerektiğinde
ilgili
NO2
değerleri

— aylk 1 saatlik
maksimum ozon
Uyar eşiği

Herhangi

240 µg/m³

1 saat

—Aşm(lar)n
görüldüğü
her
gün için: Tarih,
toplam
aşm
saati, maksimum
1 saat lik ozon
ve gerektiğinde
ilgili
NO2
değerleri

—Aşm(lar)n
görüldüğü her
gün için: Tarih,
toplam
aşm
saati,
maksimum
1
saatlik ozon ve
gerektiğinde
ilgili
NO2
değerleri

Sağlğn
korunmas

Herhangi

120 µg/m³

8 saat

—Aşm(lar)n
görüldüğü
her
gün için: tarih, 8
saatlik
maksimum (b)

—Aşm(lar)n
görüldüğü her
gün için tarih, 8
saatlik
maksimum (b)

Vejetasyonun
korunmas

Kent
çevresi,
krsal, krsal fon

AOT40 = 6 000
µg/m³·saat (a)

1
saat,
MaysTemmuz
aras biriken

—

Değer

Ormann
korunmas

Kent çevresi,
krsal, krsal fon

AOT40 = 20 000
µg/m³·saat (a)

1 saat, NisanEylül
aras
biriken

—

Değer

Malzemeler

Herhangi

40 µg/m³

1 yl

—

Değer

(a) Ek I Bölüm I deki AOT40 tanmna baknz.
(b) Maksimum günlük sekiz saatlik ortalama (baknz Ek I Bölüm I).

Yllk raporlamann bir parças olarak, aşağdakiler de sunulur:
— Ozon, azot dioksit, azot oksitleri ile ozonun ve azot dioksitin toplamlar ile ilgili (ppb olarak
toplanan ve µg/m³ ozon olarak ifade edilen) saatlik serilerden alnan geçerli veri says ve
yllk ortalama ve yüzde 100, 99.9, 98 ve 50’si,
—

Günlük sekiz saatlik maksimum ozon değerleri serilerinden alnan yllk ortalama ve yüzde
100, 98 ve 50’si

Aylk raporlarda sunulan veriler, geçici olarak kabul edilir ve gerektiğinde sonraki sunumlarda
güncellenir.

420B) İstatistiki parametrelerin hesaplanmasnda ve veri toplanmasndaki kriterler
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—

Günlük sekiz saatlik maksimum ozon değerleri serilerinden alnan yllk ortalama ve yüzde
100, 98 ve 50’si

Aylk raporlarda sunulan veriler, geçici olarak kabul edilir ve gerektiğinde sonraki sunumlarda
güncellenir.
B) İstatistiki parametrelerin hesaplanmasnda ve veri toplanmasndaki kriterler
Yüzdelik değerler aşağdaki metot kullanlarak hesaplanr.
Yüzdelik y, gerçekte ölçülen değerlerden seçilir. Tüm değerler artan srada listelenir:
X1 ≤ X2 ≤ ………≤ Xk ≤ ……….≤ XN-1 ≤ XN
Yüzdelik y, Xk’nn konsantrasyonudur, burada k değeri aşağdaki gibi hesaplanr:
k = (q × N)
q burada y/100’e eşittir ve N ise gerçekte ölçülen değerlerin saysdr.
(q × N) değeri en yakn tam sayya yuvarlanr.
Aşağdaki kriterler, istatistiki parametreleri hesaplamada ve veri toplama geçerliliğinin kontrol
edilmesi için kullanlr:
Parametre

Geçerli verinin gerekli oran

1 saatlik değerler

% 75 (yani 45 dakika)

8 saatlik değerler

Değerlerin %75’i (yani 6 saat)

8 saatlik dinamik ortalamalardan hesaplanan
maksimum günlük 8 saatlik ortalama.

8 saatlik dinamik ortalamalarn %75’i (yani
gün başna 18 adet 8 saatlik ortalama)

AOT40

AOT40 değerini hesaplamak için tanmlanan
süre sonunda 1 saatlik değerlerin %90’ (a)

Yllk ortalama

Yaz mevsiminin (Nisan ile Eylül aras) ve kş
mevsiminin (Ocak ile Mart, Ekim ile Aralk
aras) ayr ayr 1 saatlik değerlerin %75’i

Her ay aşm ve maksimum değerlerin says

Günlük maksimum 8 saatlik ortalama
değerlerin %90’ (her ay 27 adet günlük
değer), Avrupa merkez saati ile 8:00 – 20:00
aras 1 saatlik değerlerin %90’

Her yl aşm ve maksimum değerlerin says

Yaz mevsiminin alt ay üzerinden beş ay
(Nisan ile Eylül aras)

(a) Bütün olas ölçülen verilerin mevcut olmadğ durumlarda, AOT40 değerlerini hesaplamak için
aşağdaki çarpan kullanlr.
AOT40[tahmini] = AOT40ölçülen x toplam olas saat says* / ölçülen saatlik değerlerin says
* AOT40 tanmnn zaman dilimi içindeki saat saysdr. (diğer bir ifade ile, vejetasyonun korunmas
için her yl 1 Mays ile 31 Temmuz aras ve orman korumas için her yl 1 Nisan ile 30 Eylül aras
Avrupa saati ile 08:00’den - 20:00’ye kadar).
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ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, özellikle
hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek
riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, atık yakma ve beraber yakma tesisleri için gerekli asgari şartları kapsar. Ancak,
aşağıda belirtilen atıkları bertaraf eden yakma ve beraber yakma tesisleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır;
a) Tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıklar,
b) Isı geri kazanımı maksadıyla tesisin kendi bünyesinde yakılan gıda sanayi kaynaklı bitkisel atıklar,
c) Ham kâğıt hamuru ve kâğıt üretiminden kaynaklanan ısı geri kazanımının yapıldığı lifli bitkisel veya organik
atıklar,
ç) Özellikle inşaat ve yıkım atıklarından çıkan halojenli organik bileşiklerin kullanıldığı tahta atıklar,
d) Cam şişeler vb. yerlerde kullanılan mantar tıpalar,
e) Radyoaktif atıklar,
f) Hayvan kadavraları ve hayvan atıkları,
g) Petrol ve gaz kaynaklarının aranmasından, işletilmesinden kaynaklanan ve tesis içinde yakılan atıklar.
(2) Ayrıca, yakma işlemini iyileştirmek amacı ile araştırma, geliştirme, test amaçlı kullanılan ve yılda 50 tondan az
atık bertaraf eden pilot tesisler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri
ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde atık olarak tanımlanan, herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya
bırakılan, aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi ve 15 inci maddesinde yer alan atıklar ile
ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılmasını,
b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
c) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif veya ek yakıt olarak
kullanan veya atığı termal olarak bertaraf eden, atık kabul ünitesi, geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve
hava ikmal sistemleri, kazan, baca gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atıksuların
arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için
kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere, beraber yakma tesisinde yer alan bütün üniteleri kapsayan her
türlü tesisi (ancak beraber yakma işlemi ürün veya enerji üretimi değil de atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa
yakma tesisi olarak kabul edilir),
ç) Dioksinler ve furanlar: Ek-1’de listelenmiş olan bütün poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzofuranlardan
oluşan gazları,
d) Emisyon: Maddelerin, titreşimlerin, ısının veya gürültünün bireysel veya yayılı kaynaklardan hava, su ve toprağa
doğrudan veya dolaylı olarak yayılmasını,
e) Emisyon sınır değerleri: Belirli zaman aralıklarında aşılmaması gereken ve belirli parametreler ile ifade edilen
kütle, konsantrasyon ve/veya bir emisyonun seviyesini,
f) İşletici: Tesisi işleten veya kontrol eden gerçek veya tüzel kişi ile teknik faaliyetlerin yürütülmesi için ekonomik
yetkinin verildiği kişiyi,
g) Kalıntı: Yakma veya beraber yakma işlemi, baca gazı veya atıksu arıtımı ile yakma veya beraber yakma tesisi
içindeki diğer işlemler sonucu ortaya çıkan ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde atık
olarak tanımlanan; yakma fırınlarından kaynaklanan taban külü, cüruf, uçucu kül ve kazan tozu, gaz arıtımından kaynaklanan
katı reaksiyon ürünleri, atık suların arıtılmasından çıkan arıtma çamuru, kullanılmış katalizörler veya kullanılmış aktif karbon
dâhil olmak üzere her türlü sıvı veya katı maddeyi,
ğ) Karışık evsel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan atık listesinde 20 01
ve 20 02 kodu altında bulunan atıklar hariç olmak üzere, evlerden kaynaklanan atıkların yanı sıra, yapısı ve bileşimi
açısından evsel atıklara benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,
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h) Lisans: Bakanlık tarafından bu Yönetmelikteki şartlara uygun olarak faaliyette bulunmasına izin verilen,
işletilmesi belirli şartlara bağlanan veya işletici tarafından aynı mevkide çalıştırılan bir veya daha çok tesisi veya bir tesisin
belirli bölümlerini kapsayan yazılı bir veya benzer birkaç kararı,
ı) Mevcut yakma veya beraber yakma tesisi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan ve lisans
almış tesisler veya lisans başvuru dosyasını eksiksiz olarak sunmuş olan bir yakma veya beraber yakma tesisini,
i) Nominal kapasite: Yakma tesisini meydana getiren fırınların saat başına yakılan atığın kalorifik değerine göre
hesaplanan yakma kapasitelerinin toplamını,
j) Tehlikeli atık: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan,
1) Poliklorlu aromatik hidrokarbon (poliklorlu bifeniller (PCB) veya pentaklorlu fenoller (PCP) gibi) içeriği ağırlıkça
% 0.005 den az olan,
2) Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ ünde listelenen bileşenleri içeren, ancak Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde verilen eşik konsantrasyonların altında kalan,
3) Net kalorifik değeri, kilogram başına en az 50 MJ’a eşit veya bu değer üzerinde olan,
4) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan atık yağlar dâhil olmak üzere, yanıcı sıvı
atıkların doğrudan yanması sebebiyle ortaya çıkan baca gazı emisyonunun, gaz yağından çıkan emisyonlardan başka
emisyonlara neden olmayacak veya gaz yağının yanmasından kaynaklanan emisyonlardan daha yüksek emisyon
konsantrasyonuna neden olamayacak olan her türlü yanıcı sıvı atıklar
dışındaki atıkları,
k) Yakma tesisi: Atık kabul birimi, geçici depolama birimi, ön işlem birimi, atık besleme ve hava besleme sistemleri,
kazan, baca gazı arıtım sistemleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların düzenli depolanması ve atıksuların arıtılması için tesis
içinde yer alan birimler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek ve yakma şartlarını izlemek ve kaydetmek için kullanılan
ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere tesiste yer alan bütün birimleri kapsayan, ortaya çıkan yanma ısısını geri
kazanabilen veya kazanamayan, atıkların oksitlenme yoluyla yakılması, piroliz, gazlaştırma veya plazma işlemleri gibi diğer
termal bertaraf işlemleri de dahil olmak üzere termal yolla bertarafına yönelik her türlü sistemi,
ifade eder.
Genel kurallar
MADDE 5 – (1) Yakma veya beraber yakma işlemine tabi tutulmadan önce atığın tehlikeli atık olup olmadığı, atık
içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı belirlenir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yakılmasına veya beraber
yakılmasına ilişkin aynı emisyon limit değerleri uygulanır.
(2) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde
kullanma ya da bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılması esastır.
(3) Yakma ve beraber yakma tesisleri, 7 nci maddede de verilen işletme koşullarını sağlamak amacıyla atık kabul
ünitesi, laboratuar, geçici depolama alanları ve atık besleme sistemine sahip olmak zorundadır. Bu birimlerde yapılan tüm
işlemler kayıt altına alınır. Ayrıca, atıkların yakıldığı tesisler, tam yanmanın sağlanabileceği şekilde kurulur ve işletilir.
(4) Atık kullanımından kaynaklanabilecek kazalara karşı acil durum ve müdahale planları hazırlanır, bu konuda
yeterli sayı ve nitelikte eğitilmiş personel ve ekipman bulundurulur.
(5) Atıkların taşınması; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği bu iş için lisans
almış kişi ve kuruluşlarca atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Taşıma esnasında Ulusal Atık Taşıma Formlarının
kullanılması zorunludur.
(6) Tesislerden kaynaklanan cüruf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanması ve çevreye duyarlı bertarafının
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu madde gereği lisans almış tesislerde sağlanması zorunludur.
(7) Bir yakma veya beraber yakma tesisi için Bakanlığa yapılan lisans başvurusunun değerlendirilmesinde aşağıda
belirtilen hususlar dikkate alınır:
a) Tesis, bertaraf edilecek atıkların türüne ve kategorisine göre tasarlanır, donatılır ve işletilir.
b) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde
kullanma veya bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılmasına öncelik verilir.
c) Kalıntıların miktarı, bunların çevreye verecekleri zararlar asgariye indirilir ve uygun olan hallerde geri dönüşümü
yapılır.
ç) Yakma ve beraber yakma tesisinde oluşumu engellenemeyen, azaltılamayan veya geri dönüşümü mümkün
olmayan kalıntılar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 2-A’sına göre bertaraf edilir.
(8) Baca gazı emisyonları için başvuruda önerilen ölçüm teknikleri Ek-3’e, su kirleticileri için önerilen ölçüm
teknikleri Ek-3’ün birinci ve ikinci paragrafına uygun olmalıdır.
(9) Bir yakma veya beraber yakma tesisine lisans alınabilmesi için, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB), 8/6/2010 tarihli ve
27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
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Yönetmelik ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde belirtilen hükümler ile ayrıca aşağıda belirtilen hükümlere uyulması zorunludur.
a) Tesis yetkilisince yakma işlemi ile bertaraf edilecek atıkların kategorileri ve yakıldıklarında ortama verilecek
emisyon parametreleri açık bir biçimde listelenir. Bu liste ayrıca, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek IIA’sı ile düzenlenen atık kataloğunda yer alan atık kategorileri ve kodları ile atığın miktarına ilişkin bilgileri de içerir.
b) Tesisin toplam atık yakma veya beraber yakma kapasitesi belirtilir. Ayrıca evsel atık yakma tesislerinde tehlikeli
atık kesinlikle yakılmaz.
c) Hava ve su kirletici parametrelerin her biri için periyodik ölçüm yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılan
örnekleme ve ölçüm teknikleri belirtilir. Ayrıca her bir parametre için teorik hesaplamalar yapılır.
ç) Atıkların yakılması veya beraber yakılması durumunda asgari ve azami kütle akışı, en düşük ve en yüksek kalorifik
değerleriyle, bu atıklardaki PCB, PCP, klor, flor, kükürt, ağır metaller gibi kirleticilerin, azami içeriği belirtilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yakma ve Beraber Yakma Tesislerine İzin Verilmesi
Yakma tesisleri için yer seçimi izni verilmesi
MADDE 6 – (1) Yakma tesisi kurmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için meri
mevzuat çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden
izin almak ve imar planına işletmek zorundadır.
(2) Yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci madde
hükümlerinin yerine getirilmediği, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi
halinde işletmeciye yasal işlem uygulanır.
Lisans almaya ilişkin hükümler
MADDE 7 – (1) Yakma veya beraber yakma tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Yakma veya beraber
yakma tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre müracaat eder ve lisans alır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan bilgi ve
belgelerin dosyada yer alması zorunludur. Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
gereğince düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi kapsamında deneme yakması sonuç raporunun olumlu çıkması halinde tesis
atık kabulüne ve faaliyetlerine devam eder.
Deneme yakması
MADDE 8 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik tarafından düzenlenen
geçici faaliyet belgesi süresi dâhilinde deneme yakması yapılır. Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste
yakılacak atığı analiz etmek, atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyon ve atık sularla ilgili standartları
sağladığını ispat etmek amacıyla sürekli ölçüm cihazı ile üç ay süreyle deneme yakması yapmakla yükümlüdür.
(2) Bir atık yakma tesisinde Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda, bu Yönetmelikte yer alan
standartlar ve esasların sağlandığının ispatı amacıyla Bakanlık veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinin
gözetiminde üç ay süre ile deneme yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak
onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı yakma tesisleri için deneme
yakmasında, en yüksek klor içeriği ve kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin
yapılması zorunludur.
(3) Bir beraber yakma tesisinde yakılması planlanan atık için deneme yakması yapılması zorunludur. Tesis işleticisi,
Ek-7’ye göre deneme yakması planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. Ek-7’de yer alan deneme atık yakması
planında atık mönüsü açık olarak belirtilir. Ölçüm sonuçları kütlesel debilerinde yer aldığı her bir parametreyi temsil edecek
şekilde, uluslararası standart metotlara uygun olarak en yüksek klor içeriği bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz
koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. Atık beslenmesi yapılmadan önce baca gazı emisyon ölçümü, atık
beslemeye başlandıktan sonra baca gazı emisyon ölçümü ile atık beslemesi başladıktan iki tam gün sonra baca gazı emisyon
ölçümü yapılması zorunludur. Onaylanan plan doğrultusunda Bakanlık yetkililerinin gözetiminde yapılan deneme yakması
sonucunda deneme yakması raporu hazırlanarak Bakanlığın değerlendirmesine sunulur ve Bakanlıkça raporun uygun
bulunması durumunda lisans süreci devam eder.
(4) Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar.
Deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan deneme yakması başlatılamaz.
(5) Lisans almış yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların dışında atık
yakılmak istenmesi durumunda yeni bir deneme yakma planı hazırlanarak üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen koşulların
tekrarlanması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İşletilmesi
Atıkların teslim edilmesi ve kabulü
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bulunması durumunda lisans süreci devam eder.
(4) Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar.
Deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan deneme yakması başlatılamaz.
(5) Lisans almış yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların dışında atık
yakılmak istenmesi durumunda yeni bir deneme yakma planı hazırlanarak üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen koşulların
tekrarlanması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İşletilmesi
Atıkların teslim edilmesi ve kabulü
MADDE 9 – (1) Yakma veya beraber yakma tesisinin işleticisi, özellikle havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının
kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan
kirlilik kaynaklarını önlemek veya azaltmak zorundadır. Bu amaçla, atığın tesise girişi ile birlikte alınmasında gerekli
tedbirleri alır. Bu tedbirler, aşağıda belirtilen şartları sağlar:
a) İşletici, atığı yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden önce, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin Ek-II B’si ile düzenlenen atık listesine göre her bir atık kategorisinin kütlesi belirlenir.
b) İşletici, tehlikeli atığı yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden önce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilen izin şartlarına uygun olduğunu teyit eder ve atık hakkında mevcut duruma ilişkin bilgi edinir. Bu
bilgiler;
1) Üretim süreci konusunda 7 nci maddede belirtilen belgeleri ve bütün idari bilgileri,
2) Atığın planlanan yakma işlemine uygunluğunu değerlendirebilmek için gerekli olan fiziksel hali ve kimyasal
yapısına ilişkin bilgileri,
3) Atığın tehlikeli özellikleri ve atık menüsünün hazırlanması sırasında alınması gereken önlemleri,
4) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna veya söz konusu kurum tarafından uygunluk belgesi verilen firmalara yaptırılan
radyoaktivite ölçüm sonuçlarını,
kapsar.
(2) Tehlikeli atığı yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden evvel, işletici tarafından aşağıdaki işlemlerin
yürütülmesi gereklidir:
a) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince istenen, taşıma yöntemi ve taşıma formları, atık
beyan formu ve diğer belgelerin kontrol edilmesi,
b) Tıbbi atıklar gibi numune alımına uygun olmayan atıklar hariç olmak üzere Bakanlığın yakma işlemi ile bertaraf
edilen atıkların niteliğini kontrol edebilmesi için, atık kabulünden önce atığı temsil eden örneklerin alınması, bu örnekleri,
yakma işleminden sonra en az altı ay saklamaları.
(3) Kendi tesisinde oluşan atıkları, tesis içinde beraber yakan endüstriyel tesisler ve işletmeler, bu Yönetmelikte yer
alan işletmeye ilişkin hükümlerin yerine getirildiğini Bakanlığa belgelediği takdirde, birinci fıkrada belirtilen atık kabulüne
ilişkin hükümlerden muaf tutulur.
(4) Beraber yakma tesislerinde yakma işlemi ile bertaraf edilen atıkların niteliği ve muhteviyatına ilişkin hususlar
Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile düzenlenir.
İşletme koşulları
MADDE 10 – (1) Yakma tesisleri, cüruf ve taban küllerinin toplam organik karbon (TOK) içeriğinin %3’ten veya
tutuşma sırasındaki kaybın materyalin kuru ağırlığının %5’inden az olacağı bir yakma seviyesine ulaşacak şekilde işletilir.
Gerektiği takdirde, atıkların ön işlemi için uygun teknikler kullanılır.
(2) Yakma tesisleri işlemden kaynaklanan gazın, ikinci yanma odasında 850 °C sıcaklıkta en az iki saniye kalması
zorunludur. Buna göre, yedek brülör ile donatılan ikinci yanma odası, brülörlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanır.
(3) Yakma tesisinin her bir hattı en az bir yedek brülör ile donatılır. Yanma havasının en son enjeksiyonundan sonra
yanma gazlarının sıcaklığı 850 °C veya duruma göre 1100 °C’nin altına düşerse, bu brülör otomatik olarak devreye girer.
Başlama ve kapatma faaliyetleri sırasında ve yanmamış atığın yanma odasında bulunduğu süre boyunca sıcaklığı 850 °C veya
halojenli bileşikler için 1100 °C’de muhafaza edilmesini temin etmek amacıyla, bu brülör, tesisin başlama ve kapatma
faaliyetlerinde de kullanılır.
(4) Başlangıç veya kapatma sırasında veya yanma gazının sıcaklığı 850 °C veya duruma göre 1100 °C’nin altına
düştüğü zaman, yedek brülörün, doğal gazın yanmasından kaynaklanan emisyondan daha yüksek emisyona neden olacak
yakıtlar ile beslenmesi yasaktır.
(5) Beraber yakma tesisleri, atığın beraber yakılmasından kaynaklanan gazın en elverişsiz koşullarda bile kontrollü ve
homojen bir şekilde en az iki saniye için 850 °C sıcaklığa yükselmesine müsaade edecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa
edilir ve işletilir. İçeriğinde %1’den fazla halojenli organik maddeler bulunan tehlikeli atıklar beraber yakılırsa, sıcaklığın
1100 °C’ye yükseltilmesi zorunludur.
(6) Yakma ve beraber yakma tesisleri, atık beslemesini aşağıdaki durumlarda engelleyecek bir otomatik sisteme sahip
olur ve bu sistemi:
a) Başlangıçta, durum itibariyle minimum 850 °C veya 1100 °C sıcaklığa ulaşılana kadar,
b) Durum itibariyle minimum 850 °C ve 1100°C sıcaklığın muhafaza edilemediği zaman,
c) Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken sürekli ölçümlerde, arıtma cihazlarının arıza yapması veya bozulması
gibi nedenlerle herhangi bir kirletici parametrenin emisyon limit değerinin aşıldığının belirlenmesi durumunda,
kullanır.
(7) İşletme koşullarındaki değişim, daha fazla kalıntıya veya birinci fıkrada belirtilen koşullarda beklenen
kalıntılardan daha yüksek miktarda organik kirletici madde ihtiva eden kalıntılara neden olmayacak biçimde tasarlanır.
(8) Bakanlık, kâğıt endüstrisi gibi kendi atığını, atığın üretildiği yerde mevcut ağaç kabuğu kazanlarında beraber
yakması durumunda bu Yönetmeliğin şartlarına uyulması koşulu ile, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hususlarda bu tesise
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muafiyet tanır. Ancak tesis, Ek-5’te TOK ve karbon monoksit (CO) için belirlenen emisyon limit değerlere ilişkin hükümleri
sağlamak zorundadır.
(9) Yakma ve beraber yakma tesisleri, havaya yapılan emisyonlar zemin seviyesinde Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre hava kirliliğine mahal vermeyecek şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve
işletilir. Ayrıca, baca gazı emisyonları kontrollü bir şekilde ve tesis anma ısıl güç değeri dikkate alınarak Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak belirlenecek baca gazı yüksekliğine sahip olur.
(10) Tıbbi atıklar öncelikle ve diğer atık kategorileri ile karıştırılmaksızın otomatik besleme ile doğrudan fırına
beslenir.
(11) Yakma veya beraber yakma tesisinin yönetimi, tesisi yönetmeye ehil yetkili bir gerçek kişinin elinde olur.
Baca gazı emisyon limit değerleri
MADDE 11 – (1) Yakma tesisleri, baca gazı emisyonlarına ait olarak Ek-4’te belirlenen hava emisyonu limit
değerleri aşılmayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir.
(2) Beraber yakma tesisleri, baca gazı emisyonları, Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerlerini aşmayacak şekilde
tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Bir beraber yakma tesisi ortaya çıkan yakıt anma ısıl güç değerinin %40 veya daha
azını atıktan sağlıyorsa, Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerleri uygulanır. Yakıt anma ısıl güç değerinin %40’dan
fazlasını atıktan karşılıyor ise, bu tesis yakma tesisi olarak değerlendirilir. Ancak biyokütleyi katı yakıt olarak kullanan
tesisler için bu sınırlama uygulanmaz.
(3) Tesisin emisyon limit değerlerine uygunluk gösterdiğinin belgelenmesi için yapılan ölçüm sonuçları 15 inci
maddede belirtilen koşullara göre standart hale getirilir.
(4) İşlenmemiş ve karışık belediye atıklarının beraber yakılması durumunda, limit değerler Ek-5’e göre belirlenir.
(5) Yakılan atıkların tür ve miktarlarına (tesisin kapasitesine) bağlı olmaksızın, baca gazından çıkan dioksin ve
furanların konsantrasyonları 0,1 ng/Nm3 TE (toksisite eşdeğeri) sınır değerini aşamaz.
(6) Tehlikeli ve tıbbi atıkların yakılmasından oluşacak ağır metallere ilişkin olarak 10mg/Nm3 toz emisyonu, tehlikeli
atıkların yakılmasında 0,05 mg/Nm3 ve belediye atıklarının yakılmasında 0,08 mg/m3 cıva emisyonu sınır değerini aşamaz.
(7) Beraber yakma tesislerinde SO2 ve TOK emisyon konsantrasyonlarının belirlenen sınır değerleri aşmasının, atık
yakmadan değil de kullanılan yakıttan kaynaklandığı emisyon ölçümleri ile belgelenir ise Bakanlıkça tesis bazında muafiyet
getirilir. Bu durumda, emisyonların karşılaştırılması maksadıyla yakıt ve yakıt+atık besleme durumları için ayrı ayrı emisyon
ölçümü yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atık Sular
Baca gazlarının temizlenmesinden gelen atık suların deşarjı
MADDE 12 – (1) Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık suların alıcı ortama deşarj kriterleri Ek-4’te
verilen sınır değerleri aşamaz. Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular, tesisin mevkii kaynaklı diğer atık
sularla beraber arıtıldığında, işletici 16 ncı maddede düzenlenen ölçümleri yapar. Baca gazlarının temizlenmesinden
kaynaklanan atık suların, yakma veya beraber yakma tesisinden deşarjı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince deşarj
iznine tabidir.
(2) İşletici tarafından, yakma veya beraber yakma tesisinden çıkan atıksuyun depolanması için depo oluşturulur, baca
gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular, tesiste bulunan diğer atık su hattı veya hatlarına, arıtma işlemi
tamamlandıktan sonra verilir ve bu sular atıksu arıtma tesisine deşarj öncesi de test edilir, ayrıca; nihai deşarjının yapıldığı
noktada Ek-4’te belirlenen limit değerlere uyulup uyulmadığı kontrol edilir ve kayıt altına alınır.
(3) Ek-4’te belirtilen kirletici maddeleri ihtiva eden baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atıksular, yakma
veya beraber yakma tesisinin dışında, sadece bu tip atık suların arıtılması amacına hizmet eden bir arıtma tesisinde
arıtılacaksa;
a) Ek-4’ teki limit değerler, atık suların arıtma tesisini terk ettiği noktada uygulanır.
b) Bu arıtma tesisi, sadece yakmadan kaynaklanan atık suların arıtılması için veya tesisten kaynaklanan tüm
atıksuların arıtımı için tasarlanmış ise, baca gazı temizleme işleminden gelen atıksu, Ek-4’te belirlenen limit değerleri sağlar
ve atık suyun nihai deşarjı ile baca gazlarının temizlenmesi sonucunda oluşan atık suya geçebilecek kirlilik seviyeleri 15 inci
maddeye göre saptanır.
c) Bu amaçla, baca gazlarının temizlenme işlemlerinden kaynaklanan atıksularda; tesiste bulunan diğer atık su hattı
veya hatlarında; kirletici konsantrasyonları arıtmadan sonra olmak üzere uygun kütle dengesi uygulanarak kayıt altına alınır.
(4) Ek-4’te belirlenmiş olan emisyon limit değerlerine uymak amacıyla atıksuların hangi koşul ve şart altında olursa
olsun seyreltilmesi yasaktır. Deşarj izni; Ek-4’te değinilen kirletici değerler için emisyon limit değerlerini sağlar; atıksu için
pH, sıcaklık ve debi için işletme kontrol parametrelerini belirler ve 13 üncü maddenin birinci fıkrası dikkate alınır.
(5) Atıklar için ara depolama alanları dahil olmak üzere yakma ve beraber yakma tesislerinin tasarımı, kirletici
maddelerin toprağa, yüzey ve yeraltı sularına izinsiz veya kazaen yayılmasını engelleyecek şekilde inşa edilir. Yakma veya
beraber yakma tesisinde oluşan kirlenmiş yağmur suları veya yangın söndürme faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmiş sular
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için depolama kapasitesi oluşturulur ve bu tür suların deşarj öncesinde test edilerek arıtılmalarının sağlanması için gerekli
boyutlandırmaya sahip olur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kalıntılar
Kalıntılar
MADDE 13 – (1) Yakma veya beraber yakma tesisinin faaliyetinden kaynaklanan kalıntıların, miktarları ve zararları
asgariye indirilir. Uygun olan hallerde kalıntıların doğrudan tesisin içinde veya dışında geri dönüşümleri yapılır.
(2) Halojen içeren atığın yakılması, tehlikeli özellikte baca gazı kalıntıları ortaya çıkaracağı için bu kalıntıların
miktarları ve zararları asgariye indirilecek şekilde proses tasarlanır.
(3) Baca gazı külü, kazan tozu, yanma gazlarının arıtımından çıkan kuru kalıntılar ve toz halindeki kuru kalıntıların
taşınması ile ara depolaması, çevreye yayılmalarını engelleyecek şekilde kapalı sistemle yapılır.
(4) Yakma veya beraber yakma tesislerinden kaynaklanan kalıntıların uzaklaştırılması veya geri dönüşümleri için
yanma kalıntılarının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kirletme potansiyellerini belirlemek amacıyla kullanılacak
yöntemlerle ilgili standart referans metotlar (SRM) Bakanlıkça belirlenir. Ancak denenmiş referans malzemeleri bazında
çalışan ve aynı özelliklere sahip olan yöntemler onaylandıktan sonra kullanılabilir. Söz konusu testler, toplam çözünürlük ve
ağır metallerin çözünürlüğünü kapsar.
ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve İzleme
Denetim ve İzleme
MADDE 14 – (1) Yakma veya beraber yakma işleminde parametrelerin, koşulların ve kütle konsantrasyonlarının
izlenebilmesi amacıyla, uygun ölçüm sistemi kurulur ve uygun teknikler kullanılır.
(2) Ölçüm şartları, deneme yakması sonuçlarına istinaden Bakanlıkça verilen lisansta belirtilir.
(3) Atıkların yakılması sonucunda havaya, suya verilen emisyon ve kirletici parametreler için sürekli izleme sistemi
kurulur ve işletilmesi, yıllık gözetim testleri ile denetlenir. Söz konusu sistemin kalibrasyonu, TS EN 14181 Sabit Kaynak
Emisyonları - Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi standardına göre yapılır.
(4) Örnekleme veya ölçüm noktaları, akredite olmuş ölçüm kuruluşlarınca deneme yakması aşamasında belirlenir.
(5) Hava veya suya verilen kirletici parametrelerin periyodik ölçümleri, Ek-3’teki 1 inci ve 2 nci paragraflara uygun
olarak yürütülür.
(6) Lisans alan tesisler, lisans aldıkları tarihten itibaren, tesise kabul edilen atık türü, miktarı, kimden alındığı,
kullanım miktarı, bakiye atık oluşuyor ise bertaraf amacıyla nereye verileceği gibi bilgileri içeren kütle denge tablosu ve atık
temin edilen kişi veya kuruluştan alınan atığa ilişkin Bakanlıktan yetki almış laboratuarlarca yapılan analiz sonuçları ile
ulusal atık taşıma formlarını ve faturaları aylık olarak Bakanlığa gönderirler.
(7) Yakma ve beraber yakma tesisi, baca gazı ve atık su emisyon değerlerinin Bakanlık ve gerektiğinde kamuoyu
tarafından izlenmesini teminen gerekli sistemi kurar.
Ölçüm koşulları
MADDE 15 – (1) Atık yakma ve beraber yakma tesislerinde hava kirleticilerine ilişkin ölçümler Ek-3’e uygun olarak
yürütülür:
a) Sürekli ölçüm cihazı ile belirlenen azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), toplam toz, toplam organik karbon
(TOK), hidroklorik asit (HCl), hidrojen florür (HF), kükürt dioksit (SO2) maddelerine ilişkin Ek-5 te belirlenen emisyon limit
değerleri sağlanır.
b) İşletme kirlilik parametrelerinin sürekli ölçümlerinde, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşun deneme yakması
aşamasında belirlediği yakma odasının içinde, başka bir örnek noktadaki sıcaklık, oksijen konsantrasyonu, basınç, baca gazı
sıcaklığı ve su buharı içeriğine göre yapılır.
c) Sürekli ölçümlerin kontrol ve teyidi amacıyla, NOx, CO, toplam toz, TOK, HCl, HF, SO2’nin ölçümü yılda en az
dört kez, ayrıca ağır metallerin, poliaromatik hidrokarbonların, dioksinlerin ve furanların ölçümü yılda en az iki kez;
dioksinlerin ve furanların ölçümü tesisin ilk işletmeye alınmasından itibaren 12 ay boyunca en az her üç ayda bir olmak üzere
yapılır.
ç) Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor ve kül
bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi optimum koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur.
d) HC1 için emisyon limit değerlerin aşılmadığını belgeleyen gaz arıtım üniteleri kullanılmış ise, HF’nin sürekli
ölçümüne muafiyet tanınabilir. Bu durumda, HF emisyonu (c) bendinde öngörülen periyodik ölçümlere tabi olur.
e) Örneklenen baca gazı emisyonlarının analizinden önce kurutuluyorsa, su buharı içeriğinin sürekli ölçümü gerekli
olmaz.
f) Yakma veya beraber yakma tesisinde, işletici HCl, HF ve (SO2) maddelerinin emisyonlarının belirtilen emisyon
limit değerlerinden hiçbir şart altında daha yüksek olmayacağını kanıtlaması halinde, Bakanlıkça, sürekli ölçüm yerine (c)
bendinde belirtilen şekilde periyodik ölçümlere müsaade edilir.
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g) Ağır metal konsantrasyonlarının periyodik ölçümleri her yıl iki kez yapılmak zorundadır. Ancak yakmadan veya
beraber yakmadan kaynaklanan emisyonların sırasıyla Ek-2 veya Ek-5’te belirlenen emisyon limit değerlerinin %50 altında
olması halinde, bu sürenin iki yılda bir kez yapılması ve dioksinler ile furanlar için ise her yıl iki kere yapılan emisyon
ölçümlerinin yılda bir kere yapılması yeterlidir.
ğ) Yakma veya beraber yakmada, belirli özellikler gösteren ve geri dönüştürülemeyen tehlikeli olmayan atığın
ayrıştırılması, yanabilir kısımlardan meydana geliyor ise; bu atıkların beraber yakılması, Atık Yönetimi Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen ilgili atık yönetim planları ile uyum içinde olması zorunludur.
h) İşletmenin ağır metal, dioksin ve furan emisyonlarının bütün koşullarda Ek-2 ve Ek-5’te belirlenen emisyon limit
değerlerinin altında olduğu kanıtlanırsa Bakanlıkça bu emisyonlara müsaade edilir.
(2) Emisyon limit değerlerine uygunluk gösterdiğinin tasdik edilmesi için yapılan ölçümlerin sonuçları, aşağıdaki
koşullarda ve oksijen için, Ek-6’da değinilen formüle göre standart hale getirilir:
a) Yakma tesislerinin, baca gazı sıcaklığı 273 oK, basınç 101,3 kPa, % 11 oksijen kuru bazda,
b) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan, atık yağın yakılmasından kaynaklanan baca gazında, sıcaklık
273 oK, basınç 101,3 kPa, %3 oksijen kuru bazda,
c) Beraber yakma durumunda, ölçüm sonuçları, Ek-2’deki gibi hesaplanan toplam oksijen içeriğinde.
(3) Tehlikeli atık yakma veya beraber yakma tesisinde oluşan kirletici emisyonların baca gazı arıtımı ile kontrol altına
alındığı durumlarda, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır. Oksijen içeriklerini standart hale
getirme işlemi, sadece ilgili kirletici madde için, aynı sürede ölçülen oksijen içeriğinin ilgili standart oksijen içeriğini aşması
halinde yapılır.
(4) Baca gazındaki emisyonlar ve kütlesel debi tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek ve emisyon ölçüm
sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasına olanak verecek şekilde en az üç ardışık zamanda, dioksinler ve furanlar için
numune alma ve ölçümler TS ISO 1948-1,2,3 te belirtilen yöntemle yapılır. Ayrıca, dioksinler ve furanlar da dahil olmak
üzere tüm kirleticilerin örnekleme ve analiz işlemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini kalibre etmek için kullanılan referans
ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birliği Standartları), bunun mümkün olmaması durumunda diğer uluslararası kabul
görmüş standartlar ya da ulusal standartlar doğrultusunda yapılır.
(5) Tesis, bu Yönetmelikte öngörülen emisyon limit değerlerini sağladığı, izin verilen işletme koşullarına uygun
çalıştığının takip edilmesi amacıyla bütün ölçüm sonuçlarını kayıt altına alır ve Bakanlığa ibraz eder. Bu maddenin
uygulanması için aşağıda belirtilen koşulların sağlanması zorunludur:
a) Günlük ortalama değerlerin hiçbiri Ek-5’in (a) bendinde veya Ek-2’de belirtilen emisyon limit değerlerinden
herhangi birini aşmıyor ise,
b) Yıl boyunca alınan günlük ortalama değerlerin % 97’si Ek-5’te belirlenen emisyon limit değerini aşmıyor ise,
c) Yarım saatlik ortalama emisyon değerlerinin hiçbiri Ek-5’in (b) bendinin sütün A’sında belirlenen emisyon limit
değerlerinin herhangi birini aşmıyor ise, veya yıl boyunca alınan yarım saatlik ortalama değerlerin % 97’si Ek-5’in (b)
bendinin sütun B’sinde belirlenen emisyon limit değerlerinin herhangi birini aşmıyor ise,
ç) Ağır metaller ve dioksin ve furanlar için belirlenen örnekleme süresi boyunca ortalama değerlerin hiçbiri Ek-5’in
(c) ve (d) bentleri veya Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerlerini aşmıyor ise,
d) Ek-5’in (e) bendinin ikinci paragrafında veya Ek-2’de belirtilen şartları sağlıyor ise,
endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirliliği kaynaklı emisyon değerlerine uyulduğu kabul edilir.
(6) Yarım saatlik ve on dakikalık ortalama değerler, ölçülen değerlerden Ek-3’ün 3 üncü paragrafında belirtilen
güvenlik aralığının değeri çıkarıldıktan sonra, etkin işletme zamanı içerisinde saptanır. Ancak tesiste hiçbir atık yakılmıyor
ise başlama ve kapatma safhaları hariçtir.
(7) Geçerli bir günlük ortalama değer elde etmek amacıyla, sürekli ölçüm sisteminin arızası veya bakımı nedeniyle
herhangi bir gün içinde, en fazla beş tane yarım saatlik ortalama değer sayılmaz. Sürekli ölçüm sisteminin arızası veya
bakımı nedeniyle, bir yıl içinde en fazla on tam gün, günlük ortalama değeri olarak sayılmaz.
(8) Örnekleme süresi boyunca ortalama değerler ve HF, HCl ve SO2’nin periyodik ölçülmesi durumunda alınan
ortalama değerler, lisans koşulları ve Ek-3’te belirtilen şartlara uygun olarak belirlenir.
(9) Atıksuların deşarj edildiği son noktada;
a) pH, sıcaklık ve debinin ölçümleri sürekli olarak,
b) Toplam askıdaki katı maddelerin yerinde örnekleme ile yapılan ölçümleri günlük olarak,
c) Ek-4’te ağır metallere bağlantılı olarak, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kirletici maddelerin 24
saatlik debi orantılı temsili örneklemesinin, ölçümleri en az ayda bir,
ç) Dioksinlerin ve furanların ölçümleri en az her altı ayda bir, ancak işletmenin ilk 12 ayı için en az her üç ayda bir
yapılır.
(10) Arıtılan atıksu içindeki kirletici maddelerin kütlelerinin izlenmesi, ölçümlerin sıklığı ile birlikte, lisans
koşullarında yer alır. Ancak;
a) Toplam askıdaki katı maddelerin ölçülen değerlerin %95’i ve %100’ü, Ek-4’te belirtilmiş olan ilgili emisyon limit
değerlerini aşmıyor ise,
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b) Ek-4’te belirtilen emisyon limit değerleri, yılda ölçülen ağır metaller içinden en fazla bir tanesi için veya yirmi
taneden fazla örnek temin ediliyorsa, temin edilen bu örneklerden %5’inden fazlası, E-4’te belirtilen emisyon limit
değerlerini aşmıyor ise,
c) Dioksinler ve furanlar için, yılda iki kere yapılan ölçümler Ek-4’te belirtilen emisyon limit değerlerini aşmıyor ise,
Bakanlıkça, su için emisyon limit değerlerine uyulduğu kabul edilir.
(11) Alınan ölçümler, bu Yönetmelik hükümleri gereğince uyulması gereken hava ve su için belirtilen emisyon limit
değerlerinin aşıldığını gösterirse, Bakanlık hemen haberdar edilir.
(12) Tesiste, bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak tüm ölçümler akredite edilmiş veya Bakanlıkça yetki
verilmiş laboratuarlara sahip olan özel veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılır. Bakanlık daha sık aralıklarla
ölçüm/analiz talebinde bulunabilir. Analiz bedeli tesis sahibi tarafından karşılanır.
Olağandışı işletme koşulları
MADDE 16 – (1) Bakanlık, teknik olarak engellenemeyen arıtma veya ölçüm cihazlarında meydana gelen her türlü
ara verme, bozulma veya arıza için müsaade edilen azami süreyi lisans belgesinde belirtir. Bakanlık, bu gibi durumlarda
normal faaliyete tekrar başlanana kadar, işletme faaliyetlerini azaltma veya durdurma yetkisine sahiptir.
(2) Emisyon limit değerlerin aşılması halinde, yakma veya beraber yakma tesisi veya yakma hattı hiçbir şart altında
aralıksız dört saatten uzun süre atık yakmaya devam edemez. Bu tür durumlardaki toplam işletme süresi bir yıl boyunca
altmış saatten az olmak zorundadır. Altmış saatlik süre, tek bir baca gazı temizleme cihazına bağlı olan tesiste bulunan bütün
hatlar için geçerlidir. Yakma tesisinin havaya verdiği emisyonlardaki toplam toz içeriği, hiçbir şart altında, yarım saatlik
ortalama olan 150 mg/m3 miktarını geçemez, CO ve TOK için hava emisyon limit değerleri aşılamaz ve 11 inci maddede
belirtilen diğer bütün koşullara uyulur.
Bilgiye erişim ve kamu iştiraki
MADDE 17 – (1) Yakma ve beraber yakma tesislerine verilen lisans belgesi, lisans şartları ve daha sonra yapılan
güncelleştirmeler Bakanlık internet sayfasında kamu erişimine açılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yaptırımlar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davranan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci, 20 nci
ve 23 üncü maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanır.
Mevcut yakma ve beraber yakma tesisleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde işletilmekte olan mevcut yakma ve beraber yakma
tesisleri, geçerli olan mevcut lisans şartlarına göre faaliyetlerini sürdürürler. Ancak; söz konusu tesisler bu Yönetmeliğin
eklerinde parametre bazlı verilen muafiyetler hariç olmak üzere en geç 31/12/2012 tarihine kadar Yönetmelikte belirtilen
diğer şartları sağlayacak şekilde gerekli tedbirleri alır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

434

429

Ek-1

Dibenzo-p-dioksinler ve dibenzofuranlar için eşdeğerlik faktörleri

Dioksin ve furanların toplam konsantrasyonlarını (TE) saptamak için, aşağıdaki dibenzo-p-dioksinlerin
ve dibenzofuranların kütle konsantrasyonları toplanmadan önce aşağıdaki eşdeğerlik faktörleri ile
çarpılır:
Toksisite eşdeğerlik faktörü
2,3,7,8

— Tetraklorodibenzodioksin (TCDD)

1

1,2,3,7,8

— Pentaklorodibenzodioksin (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8

— Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8

— Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9

— Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

— Heptaklorodibenzodioksin (HpCDD)

0,01

— Oktaklorodibenzodioksin (OCDD)

0,001

2,3,7,8

— Tetraklorodibenzofuran (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8

— Pentaklorodibenzofuran (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8

— Pentaklorodibenzofuran (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8

— Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8

— Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9

— Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8

— Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

— Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9

— Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)

0,01

— Oktaklorodibenzofuran (OCDF)
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Ek-2
ATIKLARIN BERABER YAKILMASI İÇİN HAVA EMİSYON LİMİT DEĞERLERİNİN
SAPTANMASI
Bu Ek’teki bir tabloda belirli bir toplam emisyon limiti ‘C’ belirlenmemişse, aşağıdaki formül
uygulanır.
Atığın beraber yakılmasından doğan baca gazı emisyonundaki her ilgili kirletici madde ve karbon
monoksitin limit değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

Vatık × Catık + Vişlem × Cişlem

=

C mg/Nm3

Vatık + Vişlem1

Vatık:

Sadece izinde belirtilen en düşük kalorifik değere sahip atık kullanılarak saptanan ve bu
Yönetmelikte verilen koşullarda standart hale getirilen ve atığın yakılmasından kaynaklanan
atıkgazın hacmi.
Şayet tehlikeli atığın yakılması sonucunda yayılan ısı, tesiste yayılan toplam ısının %10’undan
daha azına tekabül ediyor ise, Vatık, toplam yayılan ısı sabit kalmak kaydıyla, yakılacak olsa
yayacağı ısı %10’a eşit olacak (teorik) bir miktar atıktan hesap edilmelidir.

Catık:

İlgili kirletici maddelere ve karbon monoksite ilişkin olarak Ek V’teki yakma tesisleri için
belirlenen emisyon limit değerleri.

Vişlem:

Tesiste müsaade edilmiş ve normalde kullanılan yakıtların (atıklar hariç) yanmasından ve
tesisin uyguladığı işlemden kaynaklanan ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde belirtilen şekilde emisyonu standart hale getirilmiş oksijen içeriğine
dayanarak saptanan baca gazı hacmi.

Cişlem:

Belirli endüstriyel sektörler için bu ekin tablolarında belirtildiği şekilde emisyon limit değerleri
ve tabloda bu değerlerin mevcut olmaması halinde, normalde müsaade edilen yakıtları
(atıklar hariç) yakarken Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluk
gösteren tesislerden çıkan baca gazındaki ilgili kirletici maddelerin ve karbon monoksitin
emisyon limit değerleri.

C:

Belirli endüstriyel sektörler ve kirletici maddeler için bu ekin tablolarında belirtildiği şekilde
toplam emisyon limit değerleri ve oksijen içeriği veya bu değerlerin mevcut olmaması
halinde, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen emisyon limit değerlerinin yerine kullanılacak
olan CO ve ilgili kirletici maddeler için toplam emisyon limit değerleri. Oksijen içeriğinin
yerine, standart hale getirmek amacıyla kullanılacak toplam oksijen içeriği, kısmi hacimleri de
göz önünde tutarak yukarıdaki içeriğe dayanarak hesaplanır.
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Atıkları beraber yakan çimento fabrikaları için özel hükümler
(1) Sürekli ölçüm cihazı ile belirlenen günlük ortalama değerlerin örnekleme süreleri ve diğer ölçüm
şartları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilmiştir. Dioksinler ve furanlar bütün değerleri
mg/Nm3 olarak belirtilir ve yarım saatlik ortalama değerler ise sadece günlük ortalama değerlerin
hesaplanması için kullanılır.
Emisyon limit değerlerine uygunluk göstermesi gereken ölçüm sonuçları, aşağıdaki koşullarda
standart hale getirilir: Sıcaklık 273 oK, basınç 101,3 kPa, %10 oksijen, kuru bazdaki toplam emisyon
limit değerleri aşağıdaki tablodaki değerleri sağlamalıdır.
C mg/m3

Kirletici Madde

Toplam toz

30

HCI

10

HF

1

Mevcut tesisler için NOx

800

Yeni tesisler için NOx

500 (1)

Kirletici Madde

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dioksinler ve Furanlar

0,1

(1)

NOx emisyon limit değerlerinin uygulanması için, faaliyette olan ve emisyon izni bulunan çimento
fırınları, yeni tesisler olarak kabul edilmez.

Deneme yakmasında, NOx için toplam emisyon limit değeri 1200 mg/m3’ten fazla olmadığı
belgelendiği takdirde, 31 Aralık 2014 tarihine kadar, mevcut ıslak işlemli çimento fırınlarına veya
saatte üç tondan az atık yakan çimento fırınlarına, NOx için muafiyet tanınır. Deneme yakmasında
toplam toz emisyon limit değerinin 50 mg/m3’ten fazla olmayacağı belgelendiği takdirde, saatte üç
tondan az atık yakan çimento fırınlarına, toz için 31 Aralık 2014 tarihine kadar muafiyet tanınır.
(2) SO2 ve TOK için toplam emisyon limit değerleri
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Kirletici MADDE

C

SO2

50

TOK

10
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SO2 ve TOK’nin emisyon değerinin atıkların yakılmasından değil, kullanılan yakıttan kaynaklandığının
ispat edilmesi durumunda sınır değer yakıt kullanımından kaynaklanan emisyon değeri Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği olarak alınır.
(3) CO için emisyon limit değeri
CO için emisyon limit değeri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen limit
değerdir.
2. Atıkları beraber yakan yakma tesisleri için özel hükümler
2.1. Günlük ortalama değerler
Sadece günlük ortalama değerlerin hesaplanması amacıyla, yarım saatlik ortalama değerler gereklidir.
Cişlem:
Katı yakıtlar için Cişlem mg/Nm3 olarak ifade edilmiştir (O2 içeriği %6):

Kirletici
MADDEler

< 50 MWth

50 – 100 MWth

100 ila 300 MWth

> 300 MWth

850

850 ila 200

200

SO2

(100 ila 300 MWth
arasında lineer
azalma)

genel durum

yerli yakıtlar

NOx
Toz

50

veya
desülfürizasyon
oranı

veya
desülfürizasyon
oranı

veya
desülfürizasyon
oranı

> %90

> %92

> %95

400

300

200

50

30

30

31 Aralık 2014 tarihine kadar, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uymak şartıyla,
NOx emisyon limit değeri, sadece tehlikeli atık yakan beraber yakma tesislerine uygulanmaz.
Deneme yakmasında, Cişlem değerinin NOx için 350 mg/Nm3’ten fazla ve SO2 için 850 ila 400
mg/Nm3’ten (100 ila 300 MWth arasında lineer azalma) fazla olmayacağı belgelendiği takdirde,
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kapasitesi 100 ile 300 MWth arasında bulunan, akışkan yatak teknolojisi kullanan ve katı yakıt yakan
mevcut beraber yakma tesislerine, 31 Aralık 2014 tarihine kadar NOx ve SO2 emisyonları için
muafiyet tanınır.
(3) Biyokütle için Cişlem mg/Nm3 olarak ifade edilmiştir (O2 içeriği %6):
‘Biyokütle’: tarım veya ormancılık kaynaklı sebze atıklarının tamamından veya bir kısmından meydana
gelen ve içindeki enerji içeriğini yeniden kazanmak amacı ile kullanılabilecek ürünler anlamına gelir.
Bu kapsamda aşağıdaki tabloda verilen kirleticiler belirtilen sınır değerleri aşamaz.

Kirletici
Maddeler

< 50 MWth

SO2

NOx
Toz

50

50 – 100 MWth

100 ila 300 MWth

> 300 MWth

200

200

200

350

300

300

50

30

30

Deneme yakmasında, Cişlem değerinin 350 mg/Nm3’ten fazla olmadığı belgelendiği takdirde, 100 ile
300 MW th arasında bulunan, akışkan yatak teknolojisi kullanan ve biyokütle yakan mevcut beraber
yakma tesislerine, NOx emisyonu için 31 Aralık 2014 tarihine kadar muafiyet tanınır.
(4) Sıvı yakıtlar için Cişlem mg/Nm3 olarak ifade edilmiştir (O2 içeriği %3):
Kirletici
Maddeler

< 50 MWth

50 – 100 MWth

100 ila 300 MWth

> 300 MWth

850

850 ila 200

200

SO2

(100 ila 300
MWth arasında
lineer azalma)

NOx
Toz

50

400

300

200

50

30

30

(4).1 C — toplam emisyon limit değerleri
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C, mg/Nm3 olarak ifade edilmiştir (O2 içeriği %6). Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme
süresi boyunca bütün ortalama değerler:
Kirletici Madde

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

C, ng/Nm3 olarak ifade edilmiştir (O2 içeriği %6). Asgari 6 saat ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi
boyunca ölçülen bütün ortalama değerler:
Kirletici Madde

Dioksinler ve Furanlar

C
0,1

5. Atıkları beraber yakan ve 2 nci paragrafı kapsamayan endüstriyel sektörler için özel hükümler
5.1. C — toplam emisyon değerleri:
C, ng/Nm3 olarak ifade edilmiştir. Asgari 6 saat ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca
ölçülen bütün ortalama değerler:
Kirletici Madde

Dioksinler ve Furanlar

C
0,1

C, mg/Nm3 olarak ifade edilmiştir. Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca
bütün ortalama değerler:
Kirletici Madde
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C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05
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Ek-3
Ölçüm teknikleri

1. Hava ve suyu kirleten maddelerin konsantrasyonlarının saptanması için yapılan ölçümler, temsil
edici nitelikte olmalıdır.
2. Dioksinler ve furanlar da dahil olmak üzere bütün kirletici maddelerin örneklemesi ve analizi ile
otomatikleşmiş ölçüm sistemlerini ayarlamak için kullanılan referans ölçüm yöntemleri, CENstandartları tarafından belirtildiği şekilde yürütülür. Şayet CEN standartları mevcut değil ise,
eşdeğer bilimsel kalitede verilerin sağlanmasını temin edecek ISO,EPA,DIN ve benzeri ulusal veya
uluslararası standartlar da kullanılabilir.
3. Günlük emisyon limit değeri seviyesinde ölçülen, tek bir sonucun %95 güvenirlik aralığının
değerleri, emisyon limit değerlerinin aşağıdaki yüzdelerini aşmamalıdır:

Karbon monoksit:

% 10

Kükürt dioksit:

% 20

Azot dioksit:

% 20

Toplam toz:
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% 30

Toplam organik karbon:

% 30

Hidrojen klorür:

% 40

Hidrojen florür:

% 40.
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Ek-4
Baca gazı emisyonlarının temizlenmesinden gelen atıksuların deşarjı için emisyon limit
değerleri

Kirletici maddeler

1. Toplam askıdaki katı maddeler

Filtre edilmemiş örnekler için kütle
konsantrasyonları şeklinde ifade
edilen emisyon limit değerleri
% 95

% 100

30 mg/l

45 mg/l

2. Cıva ve bileşikleri, cıva olarak belirtilir (Hg)

0,03 mg/l

3. Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum olarak belirtilir
(Cd)

0,05 mg/l

4. Talyum ve bileşikleri, talyum olarak belirtilir (Tl)

0,05 mg/l

5. Arsenik ve bileşikleri, arsenik olarak belirtilir (As)

0,15 mg/l

6. Kurşun ve bileşikleri, kurşun olarak belirtilir (Pb)

0,2 mg/l

7. Krom ve bileşikleri, krom olarak belirtilir (Cr)

0,5 mg/l

8. Bakır ve bileşikleri, bakır olarak belirtilir (Cu)

0,5 mg/l

9. Nikel ve bileşikleri, nikel olarak belirtilir (Ni)

0,5 mg/l

10.Çinko ve bileşikleri, çinko olarak belirtilir (Zn)

1,5 mg/l

11.Dioksinler ve furanlar, Ek -1 uyarınca değerlendirilen
bireysel dioksinlerin ve furanların toplamı olarak
tanımlanmıştır

0,3 ng/l

Deneme yakmasında, ölçülen değerlerin %80’inin 30 mg/l’yi geçmeyeceği ve hiçbirinin 45 mg/l’yi
geçmeyeceği belgelenirse, mevcut yakma tesislerine, 31 Aralık 2014 tarihine kadar toplam askıdaki
katı maddeler için muafiyet tanınır.
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Ek-5
EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ
(a) Günlük ortalama değerler

Toplam toz

10 mg/m3

Gaz ve buhar halindeki organik maddeler, toplam
organik karbon olarak ifade edilir

10 mg/m3

Hidrojen klorür (HCI)

10 mg/m3

Hidrojen florür (HF)

1 mg/m3

Kükürt dioksit (SO2)

50 mg/m3

Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), nominal
kapasitesi saatte 6 tonu aşan mevcut yakma tesisleri
veya yeni yakma tesisleri için azot dioksit olarak
ifade edilir

200 mg/m3 (*)

Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), nominal
kapasitesi saatte 6 ton veya daha az olan mevcut
yakma tesisleri için azot dioksit olarak ifade edilir

400 mg/m3 (*)

(b) Yarım saatlik ortalama değerler
A (%100)

B (% 97)

Toplam toz

30 mg/m3

10 mg/m3

Gaz ve buhar halindeki
organik maddeler, toplam
organik karbon olarak ifade
edilir

20 mg/m3

10 mg/m3

Hidrojen klorür (HCI)

60 mg/m3

10 mg/m3

Hidrojen florür (HF)

4 mg/m3

2 mg/m3

Kükürt dioksit (SO2)

200 mg/m3

50 mg/m3

400 mg/m3(*)

200 mg/m3 (*)

Azot monoksit (NO) ve azot
dioksit (NO2), nominal
kapasitesi saatte 6 tonu aşan
mevcut yakma tesisleri için
veya yeni yakma tesisleri için
azot dioksit olarak ifade edilir
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(c) Asgari 30 dakika ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca bütün ortalama değerler

Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum olarak belirtilir
(Cd)

toplam 0,05 mg/ m3

toplam 0,1 mg/ m3 (*)

Talyum ve bileşikleri, talyum olarak belirtilir (Tl)
Cıva ve bileşikleri, cıva olarak belirtilir (Hg)

0,05 mg/ m3

0,1 mg/ m3 (*)

Antimon ve bileşikleri, antimon olarak belirtilir (Sb)
Arsenik ve bileşikleri, arsenik olarak belirtilir (As)
Kurşun ve bileşikleri, kurşun olarak belirtilir (Pb)
Krom ve bileşikleri, krom olarak belirtilir (Cr)
Kobalt ve bileşikleri, kobalt olarak belirtilir (Co)

toplam 0,5 mg/ m3

toplam 0,5 mg/ m3

Bakır ve bileşikleri, bakır olarak belirtilir (Cu)
Mangan ve bileşikleri, mangan olarak belirtilir (Mn)
Nikel ve bileşikleri, nikel olarak belirtilir (Ni)
Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum olarak belirtilir
(V)
Bu ortalama değerler aynı zamanda ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar hallerini ve
bileşiklerini de kapsar.

(ç) Ortalama değerler, asgari 6 saatlik ve azami 8 saatlik bir örnekleme süresi boyunca ölçülür.
Emisyon limit değeri, dioksinlerin ve furanların Ek-1 uyarınca toksisite eşdeğerlik kavramı kullanılarak
hesaplanan toplam yoğunluğuna ilişkindir.

Dioksinler ve Furanlar

0,1 ng/ m3

(d) Yanma gazlarında karbon monoksit (CO) konsantrasyonları için aşağıdaki emisyon limit değerleri
aşılmamalıdır (devreye alma ve devreden çıkarma safhaları hariçtir):

— Günlük ortalama değer olarak saptanan 50 miligram/m3 yanma gazı;
— Bütün ölçümlerin en az %95’i 10 dakikalık ortalama değerler olarak saptanan 150 miligram/m3
yanma gazı veya ölçümlerin hepsi herhangi bir 24 saatlik süreçte yarım saatlik ortalama değerler
olarak saptanan 100 miligram/m3 yanma gazı ;
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Ek-6
Standart oksijen konsantrasyonu yüzdesinde emisyon konsantrasyonunu hesaplamak için formül

ES

=

21 – OS × EM
21 – OM

ES

=

standart oksijen konsantrasyonu yüzdesinde hesaplanan emisyon konsantrasyonu

EM

=

ölçülmüş olan emisyon konsantrasyonu

OS

=

standart oksijen konsantrasyonu

OM

=

ölçülmüş olan oksijen konsantrasyonu
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Ek-7
BERABER YAKMA TESİSLERİ İÇİN DENEME YAKMASI PLAN FORMATI
......................TESİSİ DENEME YAKMASI PLANI

A) GENEL TANITIM
Tesisin Adresi:
Tesis Yetkilisi:
(isim, ünvan, telefon ,fax, e-mail)
Deneme Yakmasından Sorumlu kişi:
(isim, ünvan, telefon ,fax, e-mail)
2) Tesisin Yüzölçümü
a)Kapalı alan

:

............................ m2

b)Açık alan

:

............................ m2

c)Toplam

:

.............................m2

3) Tesisin Kapasitesi
a) Kurulu Kapasite
b) Fiili Kapasite

: ............................ ton/yıl
: .............................ton/yıl

B) SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar planları,
Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,
başvuru ekinde bulunmalıdır.
Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür yapısına
temel etkileri verilir.
C) TESİSİN TANIMI
Üretim akım şeması ve teknolojisi, üretim prosesi ve bağlı üniteler, deneme yakması yapılacak
ünitedeki emisyon ölçüm cihazları ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilir.
NOT: Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, geri dönüşüm
prosesinin/yakma tesisinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller
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Ç) DENEME YAKMASI YAPILACAK ÜNİTE
Adı:
Tipi ve Ebatları (çapı, uzunluğu, soğutma tipi):
Tonajı (ton farin/saat):
Yakıt Besleme Tonajı (ton yakıt/saat):
Gazın yanma odasında kalış süresi (sn):
D) TESİSTE KULLANILACAK ATIKLAR
Atık türü (Örnek I. kategori atık yağ, lastik vb.):
Atık Menüsü :
Atık üreticisinden temin edilecek analiz raporu (herbir atık için):
Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi
E) ATIK YAKMA ESASLARI
Besleme Miktarları:
Besleme Noktaları:
Besleme Noktası Özellikleri ve Teknikleri:
Besleme Bölgesi Sıcaklığı:
(Ölçülemiyorsa hesaplama yoluyla teorik olarak verilir.)
F) DENEME YAKMASINDA YAPILACAK ÖLÇÜMLER
Ölçülecek Parametreler ve Limit Değerleri:
Ölçüm Metotları :
G) DENEME YAKMASI EYLEM PLANI
Planlanan Tarih ve Saat:
Ölçüm Yapacak Kuruluş:
Planlanan Deneme Yakması Süresi:
Görevli Kişiler:
Planı Hazırlayan
Adı-Soyadı:
Unvanı:
Tarih:
İmza:
Mühür:
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.
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Ek-8
YAKMA TESİSLERİ İÇİN DENEME YAKMA PLANI FORMATI

İŞLETİCİ KURUM/SAHİBİ:
ADRES

:

YETKİLİ KİŞİ

:

TEL

:

FAKS

:

E-Mail

:

TEHLİKELİ ATIK YAKMA ve ENERJİ ÜRETİM TESİSİNE AİT BİLGİLER:
Eğer varsa ara depolama kapasitesi, beraber yakma veya sadece atık yakma tesisleri içindeki varsa
buhar ve enerji üretme sistemi, atık gaz temizleme sistemi, kül ve cüruf toplama sistemi hakkında
detaylı bilgiler verilir.
Tehlikeli atık yakma kazanının özellikleri:
Yakma kapasitesi :

(ton /yıl)

Cüruf miktarı

:

(kg /saat)

Toplam ısıl değer :

(j / saat)

Buhar üretimi

(ton/saat basınç ve sıcaklık derecesi yer alır.)

:

(Tehlikeli MADDE atık kompozisyonu kg/saat ve optimum koşullarda atık besleme miktarı)
12-

3-

Ortalama ısıl değer (j/saat)
Üretim parametreleri;
• Sıcaklık
• Isıl kapasite
(j/saat)
• Atık kalış süresi (dakika)
• Gaz kalış süresi (saniye)
Eğer var ise son yakma odasının;
•
•
•
•
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Sıcaklık
(Normal-maksimum değeri 0C)
Isıl kapasite
(j/saat )
Atık kalış süresi (dakika)
Gaz kalış süresi (saniye)
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4Yakma işlemi uygulamasında, yakma işlemi hangi sıcaklığa geldiğinde tehlikeli atık
beslemesine başlanıyor.
5-

Yakma sırasında kullanılan yakıt türü

6Sadece tehlikeli atık yakılıyorsa ilk yanmada ortaya çıkabilecek emisyonların nasıl kontrol
altına alınacağı ve atık gaz temizleme sistemi hakkında detaylı bilgi
7-

Fiziksel ve kimyasal atıksu arıtma ünitesi

8-

Kül, cüruf ve toz işlemlerinin toplama ölçütleri

9-

Emisyon ölçüm cihazlarına ilişkin bilgilere yer verilir.
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Ek-9

29/4/2009 Tarihli ve 27214 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken
İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Lisans Başvuru Aşamasında İlave Edilecek Diğer
Bilgi ve Belgeler

1- Deneme Yakması Planı,

2- Tesiste kullanılan yakıtların türleri, anma ısıl güç değerleri, yakıt analizleri (kükürt, azot, toplam
halojenler, ağır metaller, kül, nem, ve benzeri), yakıt besleme hızları (kg/saat); yıllık, aylık, günlük ve
saatlik olarak tüketim miktarları,
3- Baca gazı arıtım tesislerinin teknik özellikleri, yüzde olarak arıtım verimi,
4- Baca gazı debisi, baca yüksekliği, baca gazı çıkış hızı, baca gazı sıcaklığı, baca çapı,
5- Atıkların tesis girişinde ve atık üreticisinden alınmadan önce kontrol ve kabul prosedürleri, bu
amaçla kullanılan laboratuar cihazları,
6- Fabrikada lisanslı atık taşıma araçları varsa, lisans belgelerinin ve sürücü eğitim sertifikalarının birer
kopyası,
7- Atık geçici depolama alanının kapasitesi, özellikleri, atık tank ve konteynırların işaretleme ve
depolama kuralları, boş konteynırların bertaraf yöntemleri,
8- Atık hazırlama (menü) işlemleri,
9- Tesiste alınan acil durum tedbirleri hakkında bilgi, bu konuda görevlendirilen personelin isimleri,
görevleri ve sorumlulukları, acil durum planı örneği,
10- Tesise kabul edilecek atıklara ilişkin ilgili taraflarla yapılmış protokoller/ sözleşme metni.

**** Ancak lisanslı mevcut beraber yakma ve yakma tesisleri için ÇED olumlu belgesi, nihai ÇED
raporu teknik yeterlilik raporu ve tesise ilişkin mühendislik raporu istenmez.
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1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandığı tesislerde bulunan vanalar, flanşlar ve depolama tanklarının giriş7 Nisan 2017 CUMA
Sayı : 30031
Resmîbaca
Gazete
çıkış hatları gibi çeşitli bağlantı ekipmanlardan kaynaklanan
dışı organik emisyonların kütlesel debisi Tablo 12.5 de yer
alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
YÖNETMELİK
Tablo 12.5 Organik
depolandığı tesislerdeki çeşitli ekipmanlar için ortalama emisyon faktörleri
Çevre vekimyasal
Şehircilikmaddelerin
Bakanlığından:
EkipmanATIKLARIN
tipi
Emisyon Faktörü (kg/saat.kaynak)
YAKILMASINA Akım
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
GazDAİR YÖNETMELİK
0,00597
MADDE 1 –Vana
6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Atıkların
Yakılmasına İlişkin
Hafif Sıvı
0,00403
Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ağır Sıvı
0,00023
“ç) Ahşap koruyucular veya kaplamaların uygulanması sonucu halojenli organik bileşik veya ağır metal içeren
Hafif
Sıvı
0,0199
ahşap atıkları ilePompa
inşaat Kaçakları
ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıkları hariç olmak üzere ahşap atıkları,”
Ağır
Sıvı
0,00862
“f) Hayvan kadavraları,”
MADDE
2 – Aynı
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin Gaz
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
Kompresör
Kaçakları
0,228 aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
“a) Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 atık listesinde altı haneli atık kodları ile tanımlanan ve üreticisi
Flanş
Tümü
0,00183
veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu
olan herhangi birGiriş-Çıkış
madde veya
materyali,
Hattı
Tümü
0,0017
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
Numune
alma tesisi:
Noktaları
Tümü
c) Beraber
yakma
Ana gayesi enerji üretimi veya
ürün imal etmek olan, atıkları 0,015
alternatif veya ek yakıt
olarak kullanan, atık kabul ünitesi, geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri,
kazan,
gazı arıtım
üniteleri,
yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atık suların arıtılması için tesis
2) baca
Depolama
tanklarının
nefeslikleri;
içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için kullanılan
ölçüm
sistemler
de dahil olmak
üzere,
beraber yakma
tesisinde yerkaynaklanan
alan bütün üniteleri
her türlü
2.1.cihazları
Söz ve
konusu
tesislerdeki
depolama
tanklarının
nefesliklerinden
organikkapsayan
bileşiklerin
kütlesel
debisinin
yazılımıyakma
kullanılarak
gerekmektedir.
tesisi TANKS
(ancak beraber
işlemi hesaplanması
ürün veya enerji
üretimi değil de atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa
2.2.tesisi
EPAolarak
TANKS
yazılımında
yakma
kabul
edilir),” tesisin bulunduğu yere ait meteorolojik veriler istenmekte olduğundan, emisyon izin
dosyasında verilen
meteorolojik
verilerin dışında,
ilgili olarak
Tablo
12.2 doldurulmalıdır.
MADDE
3 – Aynı Yönetmeliğin
5 incimeteorolojik
maddesinin verilerle
üçüncü fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
2.3. “(3)
Emisyon
ölçüm
raporunda,
EPA
TANKS
yazılımının
verdiği
çıktı
raporu
formatta
ve tesis
yetkilisi
Yakma ve beraber yakma tesisleri, 10 uncu maddede de verilen işletme ‘Özet’
koşullarını
sağlamak
amacıyla
tarafından tanklara ait tüm bilgiler incelenip onaylandıktan sonra verilmelidir.
atık kabul ünitesi, laboratuvar, geçici depolama alanları ve atık besleme sistemine sahip olmak zorundadır. Sadece
2.4. Emisyon ölçüm raporunda tesise ait son beş yıllık ürün hareketini gösterir bilgiler verilmelidir.
tıbbi atık yakan tesislerde Bakanlık görüşü doğrultusunda laboratuvar kurulması zorunluluğu aranmayabilir. Bu
birimlerde
işlemler
kayıt altına Tesisleri;
alınır. Ayrıca, atıkların yakıldığı tesisler, tam yanmanın sağlanabileceği
d) Taş yapılan
çıkarma,tüm
Kırma
ve Sınıflandırma
şekilde kurulur ve işletilir.”
MADDE
4 – kırma
Aynı Yönetmeliğin
6 ncıtesislerinde
maddesiningerçekleştirilen
ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
1) Taş
çıkarma,
ve sınıflandırma
işlemlerden
kaynaklanan
toz emisyonu kütlesel
denetimlerde,
tesisin kullanılarak
lisansa uygun
olarak çalıştırılmadığı, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı
debisi Tablo“(2)
12.6 Yapılan
da yer alan
emisyon faktörleri
hesaplanmalıdır.
2) Sökme,
Yükleme,
Nakliye,
Depolama
işlemlerinde
Ek-1 deyerine
belirtilen
önlemlerinilgili
(Sulama,
Kapalı
Resmî
Gazete’de
yayımlanan
ÇevreBoşaltma,
İzin ve Lisans
Yönetmeliği
hükümlerinin
getirilmediği,
ölçümlerin
taşıma
sistemlerinin
kullanılması,
Malzemenin
Nemli Tutulması,
Savrulma
Yapılmadan
Boşaltılması
vb.) alınması
düzenli
olarak yapılmadığı
veya
kaydedilmediğinin
tespit edilmesi
halinde
işletmeciyeYükleme
yasal işlem
uygulanır.”
durumunda bu
işlemlerden
kaynaklanan
toz 7emisyonu
kütleselbirinci
debisifıkrası
Tabloaşağıdaki
12.6 da şekilde
yer alandeğiştirilmiştir.
kontrollü emisyon faktörleri
MADDE
5 – Aynı
Yönetmeliğin
nci maddesinin
kullanılarak hesaplanmalıdır.
“(1) Emisyonu
Yakma veya
beraber
yakma
tesisleri Bakanlıktan
lisans almakla
yükümlüdür.
Tablo 12.6: Toz
Kütlesel
Debi
Hesaplamalarında
Kullanılacak
Emisyon
Faktörleri Yakma veya beraber yakma
tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre
müracaat eder ve lisans alır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Birim
kapsamında deneme yakması sonuç raporunun olumlu çıkması halinde tesis atık kabulüne ve faaliyetlerine devam
eder.”
Patlatma
0,080
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Sökme
0,025
0,0125
“(1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen geçici faaliyet belgesi süresi dâhilinde
deneme yakması yapılır. Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans
tesiste yakılacak atığı analiz etmek,
Yükleme
0,010 almadan önce,0,005
atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyon ve atık sularla ilgili standartları sağladığını ispat etmek
amacıyla sürekli ölçüm cihazı ile üç ay süreyle deneme yakması
yapmakla yükümlüdür.
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
(2) Bir atık yakma tesisinde Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda, bu Yönetmelikte yer
alan Kırıcı
standartlar ve esasların sağlandığının ispatı amacıyla
Bakanlık ve/veya0,0243
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Birincil
0,243
temsilcilerinin gözetiminde üç ay süre ile deneme yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor
hazırlanarak
özelliklerdeki atıkların
İkincil
Kırıcı onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı
0,585
0,0585 bertarafının yapılacağı yakma
tesisleri için deneme yakmasında, en yüksek klor içeriği ve kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar
Üçüncül
Kırıcı ölçümlerin yapılması zorunludur. Sadece tek tür
0,585
esas alınarak
atık yakacak olan0,0585
atık yakma tesislerinde bir haftadan
daha az olmamak koşuluyla Bakanlıkça belirlenecek sürede deneme yakması yapılır.
Nakliye (gidiş-dönüş
toplamyakma
mesafesi)
0,35
kg/km-araç
(3) Bir beraber
tesisinde yakılması planlanan0,7
atık için deneme yakması
yapılması
zorunludur. Tesis
işleticisi, Ek-7’ye göre deneme yakması planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. Ek-7’de yer alan deneme atık
Depolama
5,8
2,9
kgher
toz/ha
gün
yakması planında atık mönüsü açık olarak belirtilir. Ölçüm sonuçları
kütlesel debilerinde
yer aldığı
bir parametreyi
temsil edecek şekilde, uluslararası standart metotlara uygun olarak en yüksek klor içeriği bileşeni, en düşük yanma
ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. Atık beslenmesi yapılmadan önce baca
gazı emisyon ölçümü, atık beslemeye başlandıktan sonra baca gazı emisyon ölçümü ile atık beslemesi başladıktan iki
tam gün sonra baca gazı emisyon ölçümü yapılması zorunludur. Onaylanan plan doğrultusunda Bakanlık ve/veya
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Çevre
Şehircilik
İl Müdürlüğü
yetkililerinin
gözetiminde
deneme
yakması
1.1.veOrganik
kimyasal
maddelerin
depolandığı
tesislerde yapılan
bulunandeneme
vanalar,yakması
flanşlar sonucunda
ve depolama
tanklarının
girişBakanlığın
değerlendirmesine
sunulur
ve dışı
Bakanlıkça
uygunkütlesel
bulunması
durumunda
lisans
çıkışraporu
hatlarıhazırlanarak
gibi çeşitli bağlantı
ekipmanlardan
kaynaklanan
baca
organikraporun
emisyonların
debisi
Tablo 12.5
de yer
alan süreci
emisyon
faktörleri
devam
eder.”kullanılarak hesaplanmalıdır.
“(5) Lisans almış yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artırılması durumunda yeni bir deneme
Tabloyakma
12.5 Organik
kimyasal maddelerin
tesislerdeki
çeşitlikoşulların
ekipmanlar
için ortalamazorunludur.
emisyon faktörleri
planı hazırlanarak
üçüncü ve depolandığı
dördüncü fıkrada
belirtilen
tekrarlanması
Tek tür atık
Ekipman
tipi yakma veya beraber yakma
Akım
Faktörüdışında
(kg/saat.kaynak)
yakan tesisler hariç
lisans almış
tesislerinde izinEmisyon
alınan atıkların
atık yakılmak
Gaz sonuçları, deneme yakmalarında
0,00597 kullanılan atık
istenmesi durumunda işletmede gerçekleştirilen deneme yakması
türleri ve miktarları, Vana
periyodik ölçüm raporları, işletme Hafif
koşulları
Sıvı da göz önünde bulundurularak
0,00403deneme yakması
yapılıp yapılmayacağına Bakanlık karar verir. Deneme yakması
yapılması gerektiği durumlarda,
Bakanlığa sunulacak
Ağır Sıvı
0,00023
olan deneme yakması planı kapsamında yakma tesisleri bir haftadan az olmamak koşuluyla Bakanlığın belirleyeceği
Hafif Sıvı
0,0199
süre ile beraberPompa
yakmaKaçakları
tesisleri ise 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında deneme yakmaları gerçekleştirir ve
Ağır Sıvı
0,00862
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında değerlendirme yapılır.”
Kompresör
Kaçakları
Gaz
0,228aşağıdaki şekilde
MADDE
7 – Aynı
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları
değiştirilmiştir.
Gaz
0,104
Basınç Tahliye Vanaları
“(1) Yakma tesisleri, baca gazı emisyonlarına ait olarak Ek-5’te belirlenen hava emisyonu limit değerleri
Flanş
Tümü
0,00183
aşılmayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir.
(2) Beraber
yakma Hattı
tesisleri, baca gazı emisyonları, Tümü
Ek-2’de belirlenen emisyon limit0,0017
değerlerini aşmayacak
Giriş-Çıkış
şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Bir beraber yakma tesisi ortaya çıkan yakıt anma ısıl güç değerinin
Numune
alma Noktaları
Tümü emisyon limit değerleri uygulanır.
0,015 Yakıt anma ısıl
%40 veya daha
azını tehlikeli
atıktan sağlıyorsa, Ek-2’de belirlenen
güç değerinin %40’tan fazlasını tehlikeli atıktan karşılıyor ise, bu tesis yakma tesisi olarak değerlendirilir. Ancak
2) Depolama
tanklarının
nefeslikleri;
biyokütleyi
katı yakıt
olarak kullanan
tesisler için %40 sınırlaması uygulanmaz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2.1. “(1)Söz
konusu
tesislerdeki
depolama kaynaklanan
tanklarının nefesliklerinden
kütlesel
Baca
gazlarının
temizlenmesinden
atık suların alıcı kaynaklanan
ortama deşarjorganik
kriterleribileşiklerin
Ek-4’te verilen
debisinin
hesaplanması
gerekmektedir.
sınır TANKS
değerleriyazılımı
aşamaz.kullanılarak
Baca gazlarının
temizlenmesinden
kaynaklanan atık sular, tesisin mevkii kaynaklı diğer atık
2.2. beraber
EPA TANKS
yazılımında
yere ait meteorolojik
istenmekte
olduğundan,
emisyon izin
sularla
arıtıldığında,
işletici tesisin
15 incibulunduğu
maddede düzenlenen
ölçümleri veriler
yapar. Baca
gazlarının
temizlenmesinden
dosyasında verilen meteorolojik verilerin dışında, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2 doldurulmalıdır.
kaynaklanan atık sular ile yakma veya beraber yakma tesisinden kaynaklanan atık suların alıcı ortama deşarjı Çevre
2.3. Emisyon ölçüm raporunda, EPA TANKS yazılımının verdiği çıktı raporu ‘Özet’ formatta ve tesis yetkilisi
İzin vetanklara
Lisans Yönetmeliği
çerçevesinde
atık su deşarjı sonra
konulu
çevre iznine tabidir.”
tarafından
ait tüm bilgiler
incelenip onaylandıktan
verilmelidir.
– Aynı
Yönetmeliğin
15 inci
maddesinin
beşinci gösterir
fıkrasının
(d) verilmelidir.
bendi aşağıdaki şekilde
2.4. MADDE
Emisyon 9ölçüm
raporunda
tesise ait son
beş yıllık
ürün hareketini
bilgiler
değiştirilmiştir.
“d) çıkarma,
Ek-5’in (d)
bendinin
ikinci paragrafında
veya Ek-2’de belirtilen şartları sağlıyor ise,”
d) Taş
Kırma
ve Sınıflandırma
Tesisleri;
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’nin “2. Atıkları beraber yakan yakma tesisleri için özel hükümler”
1) Taş çıkarma,
kırma
ve sınıflandırma
tesislerinde
bölümünde
yer alan (3)
numaralı
madde aşağıdaki
şekildegerçekleştirilen
değiştirilmiştir.işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debisi Tablo“(3)
12.6Biyokütle
da yer alan
emisyon
faktörleriolarak
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
ifade edilmiştir
(O2 içeriği %6):
için
Cişlem mg/Nm3
2) Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı
‘Biyokütle’: Tarım veya ormancılık kaynaklı bitkisel atıkların tamamından veya bir kısmından meydana gelen
taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması
ve içindeki
enerji içeriğini
yeniden toz
kazanmak
amacı
ile kullanılabilecek
olan
eder.emisyon
Bu kapsamda
durumunda
bu işlemlerden
kaynaklanan
emisyonu
kütlesel
debisi Tablo 12.6
da ürünleri
yer alan ifade
kontrollü
faktörleri
aşağıdaki
tabloda verilen kirleticiler belirtilen sınır değerleri aşamaz.
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri

Kaynaklar

Kontrolsüz

Kontrollü

Patlatma

0,080

-

Sökme

0,025

0,0125

Birim

Deneme yakmasında, Cişlem değerinin 350 mg/Nm3’ten fazla olmadığı belgelendiği takdirde, 100 ile 300
Yükleme
0,010
0,005
MWth arasında bulunan, akışkan yatak teknolojisi kullanan ve biyokütle yakan mevcut beraber yakma tesislerine, NOx
emisyonu için 31 Aralık 2014 tarihine kadar muafiyet tanınır.”
Boşaltma
0,010
0,005
kg/ton
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-9’u yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
Birincil Kırıcı
0,243 girer.
0,0243
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
Eki için tıklayınız.
Üçüncül Kırıcı
0,585
0,0585
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Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)

0,7

0,35

kg/km-araç

Depolama

5,8

2,9

kg toz/ha gün

447

448

453

454

449

450

455

456

451

452

457

458

453

454

459

460

455

456

461

462

457

458

463

464

459

460

465

466

461

462

467

468

463

464

469

470

465

466

471

472

467

468

473

474

469

470

475

476

471

472

477

478

473

474

479

480

475

476

481

482

477

478

483

484

479

480

485

486

481

482

487

488

483

484

489

490

485

486

491

490

487

488

491

490

489

490

491

490

491

492

491

490

493

494

491

490

495

496

491

490

497

498

491

490

499

500

491

490

501

502

491

490

503

504

491

490

505

506

491

490

507

508

491

490

509

510

491

490

511

512

491

490

513

514

491

490

515

516

491

490

517

518

491

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
12/10/2011 tarih ve 28082 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup, 12/10/2012 tarihinde
yürürlüğe giren Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ile ilgili oluşabilecek tereddütlerin
giderilmesi amacı ile açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.
1. Söz konusu tebliğin 10’ncu Maddesi gereği yapılması gereken çalışma platformu
aşağıdaki şekil ve açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır:

ŞEKİL 1- ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

i.

ii.
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Yukarıdaki şekilde belirtilen ve numune alma noktalarının karşısında yer alan, 4
adet platform uzantısı az 2 kişinin cihaz ve ekipmanlarıyla (doğrulama gazları,
prob vb.) beraber rahatlıkla çalışılabilecek genişlikte olacaktır.
Cihazları ve ekipmanları rahat bir şekilde taşımak için platform etrafı bacadan en
az 1 metre mesafede olacaktır. (Baca çapına ve özelliklerine göre değişebilir ancak
en az 1 metre olacaktır.)

519

ŞEKİL 2 – ÜÇ BOYUTLU (3D) GÖRÜNÜŞ

2. Tebliğin 10’ncu Maddesi h bendi gereği “ Gereken durumlarda donanımın kaldırılması
ve indirilmesi için yük asansörlerinin bulunması ” ifade edilmektedir. Ancak yük
asansörlerinin yapılamaması durumunda donanımın kaldırılıp indirilmesi için makara
sisteminin kurulması gerekmektedir.
3. Bakanlıktan yetki almış laboratuvarların yapmış olduğu KGS2 ve YGT ölçümlerinde
2012 yılı içerisinde asgari fiyat belirlenmeyecektir.
4. KGS2 ve YGT ölçümleri için Tebliğin 15’nci Maddesi f bendinde yer alan doğrusallık
testi HF, HCl ve Toz ölçümleri için referans malzemelerin yetkili laboratuvarlar
tarafından kısa vadede temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yapılmayacaktır. Ancak
Bakanlık uygun göreceği bir zamanda, referans malzemelerin işletme tarafından temin
edilmesine müteakip söz konusu doğrusallık ölçümleri yapılacaktır.
5. Tebliğin 13’ncü Maddesi gereği sadece analizörler de KGS 1 (QAL1) sertifikası
aranmaktadır. Isıtmalı hat, yoğuşturucu vb. ekipmanlarda herhangi bir sertifika
zorunluluğu bulunmamaktadır.
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6. Tebliğin 12’nci Maddesi m bendi gereği “ Kütlesel debi hesaplarında düzeltilmesi
gerekli olan nem, sürekli olarak izlenerek bilgisayara kaydedilmek zorundadır.” ifadesi
yer almaktadır. Ancak nem parametresinin sürekli ölçümünü yapabilen KGS-1 (QAL-1)
sertifikalı cihaz temininde problemler yaşanmakta olduğundan, söz konusu nem ölçüm
değeri için KGS2 testleri sırasında tebliğ ekinde yer alan referans metoda göre yapılan
en az 15 ölçüm ortalaması nem ölçüm sonucu olarak kullanılacak ve yukarıda bahsi
geçen hesaplamalarda bu değer dikkate alınacaktır.
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Resmî Gazete

Sayı : 29115

YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve
lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872
sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel
kişiyi,
ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu
ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata
uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim
programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi,
d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve
derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,
e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,
f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan
belgeyi,
g) Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,
ğ) Çevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca
denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp
uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik
belgesi verilen birimi,
h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin,
ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,
ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi
verilen belgeyi,
i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin
belgeyi,
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j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,
k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki
olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar
gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,
m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel
etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet
belgesi almak zorundadır.
(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve
lisans belgesi almak zorundadır.
Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve
lisansı;
a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,
b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,
tarafından verilir.
(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve
işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve
Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında
değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve
Lisansı Başvurusu ve Değerlendirilmesi
Çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru
MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre
danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık
firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya
çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A,
3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

Ek-3B ve Ek-

(4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi,
belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin
hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.
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(5) Yetkili merci tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.
(6) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya
çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.
Geçici faaliyet belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile
birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.
(2) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri
başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili
merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde
değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili
merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,
herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde
EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması
zorunludur.
(2) Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.
(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya
raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren
eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.
(4) Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz
sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.
Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri
MADDE 10 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik
ortamda düzenlenir.
(2) Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
MADDE 11 – (1) İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.
İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık
süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için
her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında
herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi
kapsamında yürütülür.
(2) Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini
müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.
a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması
veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.
(3) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda
veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte
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başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili
merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsamında faaliyet gösteren
işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya üniteler için
geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede
bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı
belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.
(5) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun
bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak
üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde
bulunabilir. Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması
durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.
(6) İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasına
müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici
faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.
(7) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve lisans belgesi yenileme
işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. İkinci fıkranın diğer bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre izni
belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma
koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9
uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır.
(8) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak
faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve
lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birisinin muaf olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili
bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansı
belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unvanının değişmesi
MADDE 12 – (1) İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay içerisinde değişikliğe ilişkin
sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname
ile başvuru yapılır.
(2) Yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin
yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden
düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri
Geçici faaliyet belgesinin iptali
MADDE 13 – (1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru
yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici
faaliyet belgesi iptal edilir.
(2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuş
olduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun
ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
(3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya
mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için
19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için
izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans
belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu
yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin
ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır.
Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler
doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet
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belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı
Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı
bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve
geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen
başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge
bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali
MADDE 14 – (1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit
edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
(2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.
(3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi
halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı
yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi
iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi
düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında
2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı
bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari
yaptırımlar uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti
durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca
belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince
durdurulur.
Geçici faaliyet belgesi olmayan işletmeler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan
faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar
uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Askeri tesisler
MADDE 16 – (1) Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların
görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava
emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine
ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.
(2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.
(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek
işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.
Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
MADDE 18 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi
bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür.
Belge bedeli
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MADDE 19 – (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi
ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık
Döner Sermaye İşletmesine ödenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe
yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre izni almamış işletmelere tanınan
süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin
belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu Yönetmeliğin 20 nci
maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre
izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans
belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda
bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Ekleri
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EK-1
Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler
1.Enerji Endüstrisi
1.1 Termik ve ısı santralleri.
1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya
daha fazla olan tesisler.
1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. 1
1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl
gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı,
fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
1.2.3 Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
1.2.4 Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı
yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.
1.3 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri,
içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).
1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde
kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda
kullanılan jeneratörler hariç).
1.5 Nükleer güç santralleri
1.6 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.1
1.7 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.1
1.8 Rafineriler:
    1.8.1 Ham petrol rafinerileri
    1.8.2 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.
1.8.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.
1.9 Kok fırınları.
1.10 500 ton/gün ve üzeri ham petrol veya 500.000 m3 /gün ve üzeri doğalgazın çıkarılması.
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Çimento klinkeri ve/veya entegre çimento üretim tesisleri.
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri
olan dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri.
2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.1
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2.4 300 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri (Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf
üreten tesisler hariçtir).
2.5 300 ton/gün ve üzeri seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.     
3. Metal Endüstrisi
3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında
ısıtılması), ergiten ve sinterleyen (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.
3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.
3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham
metal üretim tesisleri.
3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .
3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler
3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).     
3.7 Sıcak Haddeleme Tesisleri .
      3.7.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
      3.7.2 Kapasitesi 250 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.8   Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik
dökümhaneleri.
3.9 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri
üreten tesisler.1
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri.
     4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler, bazlar veya tuzlar
gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.1
4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler,
kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt dioksit, karbonil klorür gibi inorganik
gazların üretildiği tesisler.1
     4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün ve daha fazla fosfor, azot
ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
     4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
     4.1.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü
maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve
benzeri) üretildiği tesisler.
4.2 Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller,
aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde
olarak kullanıldığı tesisler.
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4.3 Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği
tesisler.
4.4 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve
benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve üzeri
olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları.1
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat
ve üzerinde olduğu tesisler).1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.1
     5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve
bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
     5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
5.3 10.000 adet/yıl ve üzerinde motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil,
kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör
vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.) boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.4 Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler (Tüm parçaların sadece montajının
yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve üzeri).1
5.5 Motorlu hava taşıtlarının üretimi 1
5.6. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve üzerinde organik çözücü kullanılarak
boyandığı tesisler.1
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Selülöz üretim tesisleri
6.2 Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri
6.3 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi
yapan tesisler (300 ton/gün ve üzeri kapasiteli )
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Şeker Fabrikaları.1
7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve üzeri olan zeytin işleme tesisleri.1,2
7.3 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200
ton/gün yağ ve üzeri (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç)) 1,2
7.4 Kapasitesi 25.000 ton/yıl ve üzeri olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.5 Suma ve malttan 50.000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler. 1,2
7.6 Kapasitesi 2.000 ton/yıl ve üzeri olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri
hariç) 1,2
7.7 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
    7.7.1 5000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri. 1,2
    7.7.2 25000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri 1,2
    7.7.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (5.000 büyükbaş ve
üzeri, 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
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7.7.4 1000 baş ve üzeri domuz besi tesisleri. 1,2
     7.7.5 Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 60 000 adet ve üzeri tavuk
(civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk
eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
7.8 Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
7.8.1 Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim
ünitesi/gün ve üzeri), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş
domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan) 1,2
7.8.2 Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (50 000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.)
1,2

7.9 Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre/gün ve üzeri) 1,2
8. Atık Yönetimi
8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Hava emisyon konulu çevre izni
konusunda getirilen muafiyet tüm geri kazanım tesisleri ile atık yakma ve birlikte yakma
tesisleri için geçerli değildir. Çevresel Gürültü konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet ise atık pil ve akümülatör ile ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri için
geçerli değildir). 1,2
8.2 Hurda parçalama tesisleri dahil hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri ile
tanker temizleme tesisleri 1,2
8.3 Gemi geri dönüşüm tesisleri 1,2,3
8.4 İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) 1,4
8.5 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi1,2
8.6 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri 1,2
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması  
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.1
9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 veya
daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.1.2 Doğalgaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama
tank kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler. (Isınma amaçlı kullanılan depolama
tankları hariç).
9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından
tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.1
9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan
tesisler.
9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank
kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama
tankları hariçtir).
9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler,
ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi
50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

490

531

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
10. Diğer Tesisler
10.1 Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait atık su arıtma tesisleri.1,2
10.2 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma
tesisleri.1,2
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		EK-2
Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler
1.Enerji Endüstrisi
1.1 Termik ve ısı santralleri.
1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha
büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100
MW’tan küçük olan tesisler.
1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler.1 (Isınma amaçlı kullanımlar ile sıhhi sıcak su amaçlı kullanımlar hariç)
1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle
kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil,
nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1
MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel
gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük
olan tesisler.
1.2.3 Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti vb) yakıt olarak kullanıldığı toplam
yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
1.2.4 Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW’tan küçük
olan tesisler.
1.3 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük kombine çevrim, birleşik
ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan
içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).
1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve
acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.
1.5 50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.
1.6 500 ton/gün ve ham petrol veya 500.000 m3 /gün altında doğalgazın çıkarılması.
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.           
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün’dan az
olan dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .
2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur,
magnezit, kuvars veya şamot pişirme tesisleri.
2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.
2.5 Alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.
2.6 Perlit, şist veya kil genleştirme tesisleri.
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2.7 300 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri.
(Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten
üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten
tesisler hariçtir).
2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.1
2.9 300 ton/gün altında seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.
2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla,
yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.
2.11 Ergitme kapasitesi 20 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.
2.12 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento
levhaların üretildiği tesisler.
2.13 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya
yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları
yerler dahil.
2.14 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler
kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten
tesisler.
2.15 Yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle (katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.1
2.16 Patlayıcı kullanılan maden ocakları.
2.17 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununun I.Grup a ve b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan
madenlerin çıkartıldığı ocaklar.
2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup a ve b,
II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve
molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.
2.19 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer işleme tesisleri.
2.20 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.
2.21 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.1,2
2.22 Tuz işletmeleri.1
3. Metal Endüstrisi
3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/ gün altında, cevherden, konsantreden
ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir
içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/ gün altında ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil).
3.3 Kapasitesi 2.000 ton/ gün altında hurda demir çelikten çelik üreten tesisler
3.4 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün altında demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli
döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).    
3.5 Sıcak Haddeleme Tesisleri.
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      3.5.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan demir veya
çeliğin haddelendiği tesisler.
      3.5.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 250 ton/gün’den küçük olan demir dışı
metallerin haddelendiği tesisler.
      3.5.3 Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan
metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).
3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri .
       3.6.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
       3.6.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği
tesisler.
3.7 Üretim kapasitesi 700 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.
3.8 5.000 adet/gün’den az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1
3.9 İşleme tanklarının toplam hacminin 30 m³ ve üzeri elektrolitik veya kimyasal bir
proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.1
3.10 Batarya ve pil vb üreten tesisler.1
3.11 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme
ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı
tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).1
3.12 Her tokmağı 50 kJ veya üzerinde enerji ile çalışan ve ısıl gücü 2 MW ve daha fazla
olan tokmaklı (şahmerdanlı) tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal
levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).
3.13 10 ton/gün ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla,
bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.
3.14 Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.
3.15    Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.1
3.15.1 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan
yapılmış depo, tank ve benzeri üreten tesisler.
3.15.2 Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten
tesisler.
3.16 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı
boru üreten tesisler.1
3.17 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve
sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı
devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).1
3.18 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler. 1              
3.19 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi. 1
3.20 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri. 1
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3.21 Uçak bakım tesisleri. 1
3.22 Demiryolu ekipmanı üretimi. 1
3.23 Patlayıcılar ile baskı yapılması. 1
3.24 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler. 1
3.25 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri. 1
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri, 1
      4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi
inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.
   4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık,
dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten
tesisler hariç).
    4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler.
    4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik
kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler,
asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
    4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
    4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.
    4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar)
üretildiği tesisler.
    4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.
    4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.
    4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.
    4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte
50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler
hariçtir).
   4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik rejenere eden
tesisler.
    4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.
    4.1.17 Hammadde üretim ünitesini içeren sabun ve/veya deterjan üretimi yapan tesisler
    4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.
4.1.19 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün altı fosfor, azot ya da
potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)
hammadde olarak kullanıldığı tesisler. 1
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4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda
kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.1
4.4 Farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir). 1
4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler. 1
4.6 Kurum ve karbon siyahı üreten tesisler. 1
4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt
parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler. 1
4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doğal ve/veya sentetik reçinelerin ergitildiği
tesisler. 1
4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve
peroksit üretim tesisleri (EK-1’de bulunmayan faaliyetler). 1
4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi. 1
4.11 Selüloit üretim tesisleri.   1                          
4.12 Azot içeriği %12,6’ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için
katkı maddesi üreten tesisler. 1
4.13 Sülfat terebentin yağı veya tall-yağının temizlenmesi ve işlenmesi için kullanılan
tesisler.1
4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği
üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi
olarak kullandığı ve 4.1’de verilen tesisler hariç). 1
4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.’de verilen tesisler hariç). 1
4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve
benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl altında olan
iplik, kumaş veya halı fabrikaları. 1
4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileşiklerinin kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma
tesisleri. 1
4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik
kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler). 1
4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan faaliyetler için). 1
4.20 Zifir üretim tesisleri. 1
4.21 Doğal asfaltın ergitildiği veya damıtıldığı tesisler. 1
4.22 Zift buharlaştırma tesisleri. 1
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve
daha büyük, 250 kg/saat’den küçük olduğu tesisler). 1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler. 1
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     5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve
bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında kullanan tesisler.
     5.2.2 Boya ve cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250
kg/saat’den az kullanılan tesisler.
5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal
tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandığı, emprenye edildiği, doyurulduğu ve
arkasından kurutulduğu tesisler. 1
     5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
     5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler
     5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
5.4 500-10.000 adet/yıl arasında motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil,
kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör
vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.) boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.5 Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler (Tüm parçaların sadece montajının
yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve altı). 1
5.6 Beyaz eşyaların boyanarak üretiminin yapıldığı tesisler. 1
5.7 Ahşap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik
çözücü kullanılarak boyandığı tesisler. 1
5.8 Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplandığında
doyurulduğu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplandığı tesisler hariç). 1
5.9 Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diğer organik madde kullanılarak izole edildiği
tesisler.1
5.10 Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler,
yumuşatıcılar okside, beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan
tesisler. 1
5.11 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler. 1
5.12 Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi
maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir). 1
5.13 Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler. 1
5.14 Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları,
parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler. 1
5.15 Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde
boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin 1000 kg/saat ve
üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir). 1
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede
sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.
6.2 Ağaç işleme tesisleri ve/ veya tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim
(hızar fabrikaları) tesisleri .
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6.3 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri
kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar. 1
6.4 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi
yapan tesisler (300 ton/gün altı kapasiteli )
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 10.000 litre/gün -100.000 litre/gün arası)
1, 2

7.2 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya
1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri. 1, 2
7.3 Suma ve malttan 50.000 m3/yıl altında alkollü içecek üreten yerler.1, 2
7.4 Alkolsüz içecek üreten yerler. 1, 2
7.5 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme/çikolata ve şurup üretim tesisleri. 1, 2
7.6 Hayvansal yağların ergitildiği tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak işlenilen,
haftalık işleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler). 1,2
7.7 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandığı, ortadan
kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldığı tesisler. 1,2
7.8 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik
yağların üretildiği tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri). 1,2
7.9 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri. 1,2
7.10 Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi veya kılı depolama ve işleme tesisleri. (Et ve
Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına  
Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal
kıllar hariç). 1,2
7.11 Kapasitesi 2.000 ton/yıl altında olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri
hariç) 1, 2
7.12 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri. 1,2
7.13 Balık yağı fabrikaları. 1,2
7.14 Üretim kapasitesi 30 ton/gün altında olan zeytin işleme tesisleri. 1,2
7.15 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200
ton/gün yağ altı (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç) 1,2
7.16 Çay fabrikaları. 1,2
7.17 Kapasitesi 25.000 ton/yıl altında olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.18 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler. 1,2
7.19 Süt tozu üretim tesisleri. 1,2
7.20 Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler. 1,2
7.21 Hayvan yemi kurutma tesisleri. 1,2
7.22 Hayvan dışkısı kurutma tesisleri. 1,2
7.24 Bitkisel yağ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres
veya santifüj ve benzeri işlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yağ üreten bitkisel
yağ üretim tesisleri hariçtir). 1,2
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7.25 Hayvansal yağ üreten tesisler. 1,2
7.26 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
    7.26.1 500-5000 arası büyükbaş yetiştirme tesisleri.
    7.26.2 2500-25.000 arası küçükbaş yetiştirme tesisleri
    7.26.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (500-5000 arası , 1
büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
7.26.4 1000 baş altında domuz besi tesisleri.
    7.26.5. Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 20.000- 60 000 arası tavuk
(civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk
eşdeğeri esas alınmalıdır.)
   7.26.6. Likit yumurta üretim tesisleri 10 ton/gün ve üzeri.
7.27 Su ürünleri işleme tesisleri 1,2
7.28 Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
    7.28.1 Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün altı), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4
baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan)
7.28.2 Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (1.000-50 000 adet/gün
arası tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas
alınmalıdır.)
8. Atık Yönetimi
8.1 Ambalaj atığı toplama-ayırma ve/veya geri kazanım tesisleri. (Hava emisyonu konulu
çevre iznine getirilen muafiyet geri kazanım tesisleri için geçerli değildir).1,2
8.2 Ambalaj atıkları dışındaki, tehlikesiz atık niteliğinde olan plastik türevli ve/veya tekstil türevli atıkların geri kazanıldığı tesisler 1
8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 1,2
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması    
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri. 1
9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha
fazla, 10.000 m3’ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama
tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 20.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
    9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün’den az olan sıvılaştırılmış
petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri. 1
9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 100.000
ton’dan az olan tesisler.
    9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama
tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 50.000 ton’dan az olan tesisler (Isınma amaçlı
kullanılan depolama tankları hariçtir).
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    9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi
200 ton ve daha fazla, 50.000 ton’dan az olan tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 30.000
ton’dan az olan tesisler. 1
9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000
ton’dan az olan tesisler. 1
9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler. 1
9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi 500 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi 25 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.10 Bitki koruma maddeleri veya haşereye karşı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi 5 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin,
damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama veya eleme-paketleme tesisleri.
(200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler ile hurda metal depolama sahaları
dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).
10.Diğer Tesisler
10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği
tesisler (Mühimmat veya diğer patlayıcıları yükleme, boşaltma veya parçalama tesisleri
dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). 1   
10.2 Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri. 1
10.3. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma
tesisleri. 1,2
10.4. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları.
10.5. Sigara fabrikaları. 1
10.6 Limanlar, yat limanları (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları hariç). 1,2
10.7 Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri. 1,2
10.8 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan işletmeler. 1,2
10.9 Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar) ile hastane ve tıp
merkezleri bünyesi dışında yer alan diyaliz merkezleri(15 cihaz ve üzeri) 1,2
1

: Çevresel Gürültü konulu Çevre izninden muaf olan tesisler

2

: Hava emisyonu konulu Çevre izninden muaf olan tesisler

: Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri sözkonusu
tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

3
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: İleri Termal İşlem Tesislerinin Çevre Lisans sürecindeki lisans konusu, sözkonusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisans
konusu başlığı altında değerlendirilecektir.

4

Not: Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.
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EK-3A
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU
1.
2.

Tesisin/Faaliyetin Adı
Tesisin/Faaliyetin Adresi

:
:
Tel :
Faks :
Web :

3.
4.
5.

İli
İlçesi
Ada, Parsel Ve Pafta Numarası

:
:
:

e-posta:
Ada

:

Parsel :
6.

Koordinat Bilgileri

:

Pafta (Kadastro Paftası) :
Sağa Değer (Y) : .... (m)
Yukarı Değer (X) : ..... (m)
Dilim Numarası

:

Pafta (1/25.000’lik harita) :

7.
8.
9.
10.

11.

Vergi Dairesi ve Numarası
SGK İş Yeri Sicil No
a- Kayıtlı Olunan Oda
b- Oda No
Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik
Numarası
Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik
Numarası
Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi
Faaliyet Alanı (NACE kodu)

12.1 Üretim/Faaliyet Konusu
13.1 Yıllık Üretim Kapasitesi (Her faaliyetin
kapasitesi ayrı ayrı
belirtilmelidir.)
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:
:
:
:
:

Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM
dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli
topoğrafik haritalara uygun girilecektir.

:
:
……………… (Lütfen seçiniz)
:

Ürün Cinsi
……………..

Kapasitesi
………….

……………..

………….
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14.1

Tesisin/Faaliyetin

:

A. Toplam Alanı (m2) :
B. Kapalı Alanı (m2) :
C. Vardiya Sayısı

:

Ç. Çalışan Kişi Sayısı :
D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):
Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):
E. Çalışma Şekli:
? Sürekli
? Kesikli
15.

Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge

:

Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: .......
? Sanayi Bölgesi
? Yerleşim Alanı
? Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve
benzeri)
? Mücavir Alan Sınırları İçinde
? Mücavir Alan Sınırları Dışında
? Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla
Belirlenmiş Alan)
? Organize Sanayi Bölgesi
? İhtisas Sanayi Bölgesi
? Serbest Bölge

16.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği :
Kapsamında Alınmış İzinler

? Diğer (belirtiniz) ...............………………
? ÇED Olumlu Kararı
? ÇED Gerekli Değildir Kararı
? ÇED Kapsamı Dışında

1
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: Kapasite Raporundaki bilgilerden alınacaktır.
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EK-3B
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
ÇEVRE İZİN/LİSANS
KONUSU
ORTAK BELGELER
1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı
(ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan
tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
2- Sicil Gazetesi 2
3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek
yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite
raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan
alınmış belge
4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde
kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak
işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet
planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon
kaynakları)
ÖZEL BELGELER

İZİN KONULARI

Hava Emisyonu
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5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1

Çevresel Gürültü

-

Atıksu Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4

Derin Deniz Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4
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Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Sanayi Sicil Belgesi
7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Geri Kazanım

Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve
Akümülatör

Bertaraf

Ambalaj Atığı
Atık Yakma ve
Birlikte Yakma
İleri Termal İşlem
Tesisleri(Piroliz,
Gazlaştırma)

Ara Depolama

Düzenli Depolama

İşleme

LİSANS KONULARI

Ömrünü
Tamamlamış
Lastik

Atık Ara Depolama
Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi
7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6
8- İşletme Planı
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6

Tıbbi Atık
Sterilizasyon

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri
7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Ambalaj Atığı
Toplama ve
Ayırma
Gemi Geri
Dönüşüm Tesisi
Atıktan Türetilmiş
Yakıt (ATY)
Hazırlama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3

Tanker Temizleme
Hurda Metal/ ÖTA
İşleme
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5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
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ÖTA Geçici
Depolama
Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya
İşleme

Arındırma

Atık Kabul Tesisi

PCB Arındırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6-Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5
5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 3
6- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(Toz tutma toplama, arıtma
sistemleri, ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
1

: Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama- Ayırma konularında başvuran
işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması
konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.
2

: İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi
zorunludur.
3

: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin)
sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
4

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV’ünde(*) ile işaretlenmiş atıkları
kabul eden tesislerden istenir.
5

6

Mali sorumluluk sigortası sadece 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinden talep edilir.

NOT: İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru
tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.
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EK-3C
ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU
Hava Emisyonu

İZİN KONULARI

Çevresel Gürültü

Atıksu Deşarjı
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Geri Kazanım

LİSANS KONULARI

Derin Deniz Deşarjı

İZİN LİSANS SÜRECİNİN
TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ
VE BELGELER
1- Emisyon Ölçüm Raporu
1- Akustik Rapor
1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
(27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı
başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya
muaf olduğuna dair belge (27/4/2004
tarihten önce kurulan veya inşaatına
başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
veya Deşarj İzin Belgesi
1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler
Listesi
2- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

Tehlikeli Atık

1- Teknik Uygunluk Raporu

Tehlikesiz Atık

1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Yağ

1- Teknik Uygunluk Raporu
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan
Alınan Madeni Yağ Lisansı veya
Uygunluk Yazısı

Bitkisel Atık Yağ

1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Pil ve Akümülatör

1- Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü
Tamamlamış
Lastik
Ambalaj Atığı

1- Teknik Uygunluk Raporu
1- Teknik Uygunluk Rapor
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Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte
Yakma

İleri Termal İşlem
Tesisleri(Piroliz,
Gazlaştırma)

Ara
Depolama

Düzenli Depolama

Atık Ara Depolama Tesisi

Tıbbi Atık Sterilizasyon
Ambalaj Atığı Toplama ve
Ayırma

Arındırma

İşleme

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

1- Onaylı Deneme Yakması Planı
2- Deneme Yakması Sonuç Raporu
1- Teknik Uygunluk Rapor
2- Onaylı Deneme Yakması Planı
3- Deneme Yakması Sonuç Raporu7
1- İzleme Raporları

1- Teknik Uygunluk Raporu
1- Teknik Uygunluk Raporu
1-Teknik Uygunluk Raporu
1- Teknik Uygunluk Raporu

Atıktan Türetilmiş Yakıt
(ATY) Hazırlama Tesisi

1- Teknik Uygunluk Raporu

Tanker Temizleme

1- Teknik Uygunluk Raporu

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

1- Teknik Uygunluk Raporu

ÖTA Geçici Depolama

1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya İşleme

1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Kabul Tesisi

1- Faaliyet Raporu

PCB Arındırma

1- Teknik Uygunluk Raporu

:Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste
bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.
7

Not: İzin/Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin
içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.
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