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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM

 

Resm� Gazete Tar�h�: 06.06.2008 Resm� Gazete Sayısı: 26898
 

 

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; hava k�rl�l�ğ�n�n çevre ve �nsan sağlığı üzer�ndek� zararlı etk�ler�n� önlemek veya azaltmak �ç�n hava

kal�tes� hedefler�n� tanımlamak ve oluşturmak,  tanımlanmış metotları ve kr�terler� esas alarak hava kal�tes�n� değerlend�rmek, hava kal�tes�n�n �y�
olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve d�ğer durumlarda �y�leşt�rmek, hava kal�tes� �le �lg�l� yeterl� b�lg� toplamak ve uyarı eş�kler� aracılığı �le
halkın b�lg�lend�r�lmes�n� sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, hava kal�tes� standartlarını ve hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes�n�, "bölge"ler ve "alt bölge"ler�n

oluşturulmasını ve tüm bölgelerde �y� hava kal�tes�n�n sağlanması �ç�n alınması gerekl� önlemler� kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k,  �şç� sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatı kapsamına g�ren �ş yerler� �ç ortamlarında uygulanmaz.
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k,
a) 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 6 ncı maddes� �le 1/5/2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşk�lat

ve Görevler� Hakkında Kanunun 1 �nc�, 2 nc� ve 9 uncu maddeler�ne dayanılarak ve
b) Avrupa B�rl�ğ�n�n 96/62/EC, 99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve 2004/107/EC sayılı d�rekt�fler�ne paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan; 
a) Alt bölge: Nüfusu 250.000’den fazla olan b�r bölgey� veya nüfusu 250.000 veya daha az olup hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� ve

yönet�m�n�n gerekl� olduğu k�lometrekare başına düşen nüfusun yoğun olduğu bölgey�,
b) Alt değerlend�rme eş�ğ�: Altına düşüldüğünde, 8 �nc� maddeye göre hava kal�tes�n� değerlend�rmek �ç�n modelleme veya nesnel tahm�nleme

tekn�kler�n�n tek başına kullanılab�leceğ�, Ek I’de bel�rt�len sev�yey�,
c) Arsen�k, Kadm�yum, N�kel ve Benzo(a)p�ren: PM10 fraks�yonundak� söz konusu elementler ve b�leş�kler�n toplam m�ktarını,
ç) Azot Oks�tler�: M�lyar başına parça (ppb) c�ns�nden azot monoks�t ve azot d�oks�t konsantrasyonlarının metre küp başına m�krogram azot

d�oks�t olarak �fade ed�len toplamını,
d) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
e) B�lg�lend�rme eş�ğ�: Aşıldığında, nüfusun özell�kle hassas kes�mler� �ç�n kısa sürel� maruz kalmadan dolayı �nsan sağlığına b�r r�sk�n söz

konusu olduğu ve güncel b�lg�n�n gerekl� olduğu sev�yey�,
f) Bölge: Yetk�l� merc� tarafından sınırlandırılmış b�r alanı,
g) Değerlend�rme: Dış ortam havasındak� b�r k�rlet�c�n�n sev�yes�n� ölçmek, hesaplamak, tahm�n etmek veya öngörmek �ç�n kullanılan

herhang� b�r metodu,
ğ) Dış ortam havası: Çalışma mekânları har�c�nde troposferdek� dış havayı,
h) Doğal olaylar: Volkan�k patlamalar, s�sm�k hareketler, jeoterm�k hareketler, orman yangınları, ş�ddetl� rüzgâr olayları veya kuru bölgelerden

gelen doğal part�küller�n atmosferde asılı kalması veya taşınmasını, 
ı) Gaz hal�ndek� toplam cıva: Elementsel cıva buharı (Hg0) ve gaz hal�ndek� reakt�f cıvayı, d�ğer b�r �fade �le gaz fazında bulunmak �ç�n

yeter�nce yüksek buhar basıncına sah�p ve suda çözüneb�l�r cıva türler�n�,
�) Hedef değer: Çevre ve/veya �nsan sağlığı üzer�ndek� uzun döneml� zararlı etk�lerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla

bel�rlenen ve öngörülen süre sonunda mümkün olan yerlerde ulaşılması gereken sev�yey�,
j) K�rlet�c�: İnsan kaynaklı faal�yetler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak dış ortam havasına ver�len ve çevre ve/veya �nsan sağlığı

üzer�nde zararlı etk�ler� olab�lecek herhang� b�r maddey�,
k) L�m�t değer: Çevre ve/veya �nsan sağlığı üzer�ndek� zararlı etk�lerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla b�l�msel olarak

bel�rlenen, öngörülen süre �ç�nde ulaşılacak ve ulaşıldıktan sonra da aşılmaması gereken sev�yey�,
l) Ozon öncül maddeler�: B�r kısmı Ek II’n�n E bölümünde l�stelenen, yer sev�yes� ozon oluşumuna katkıda bulunan maddeler�,
m) PM 10: EN 12341 �le tanımlanan 10 µm aerod�nam�k çaplı geç�rgen b�r g�r�şten %50 ver�mle geçen part�küler maddey�,
n) PM 2,5: EN 12341 �le tanımlanan 2,5 µm aerod�nam�k çaplı geç�rgen b�r g�r�şten %50 ver�mle geçen part�küler maddey�,
o) Pol�s�kl�k Aromat�k H�drokarbonlar: Tamamen karbon ve h�drojenden oluşan en az �k� b�rleş�k aromat�k halkadan oluşmuş organ�k

b�leş�kler�,
ö) Sab�t ölçümler: Ölçümler�n sayısı gözlemlenen sev�yeler�n bel�rleneb�lmes�n� sağlayacak kadar fazla olan ve sürekl� veya rasgele örnekleme

şekl�nde sab�t noktalardan alınan ölçümler�,
p) Sev�ye: Dış ortam havasındak� b�r k�rlet�c�n�n konsantrasyonunu veya bu k�rlet�c� konsantrasyonu neden�yle bel�rl� b�r zamanda yüzeyler

üzer�nde oluşacak çökelmey�,
r) Tolerans payı: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len koşullar doğrultusunda l�m�t değer�n aşılab�leceğ� yüzdey�,
s) Toplam veya hac�msel çökelme: Bel�rl� b�r zaman �ç�nde, bel�rl� b�r alanda atmosferden toprak, b�tk�ler, su, b�nalar g�b� yüzeylere geçen

k�rlet�c�ler�n toplam kütles�n�,
ş) Uçucu Organ�k B�leş�kler (VOC): Güneş ışığında azot oks�tler� �le reaks�yona g�rerek foto-k�myasal oks�danlar oluşturab�len, antropojen�k

ve b�yojen�k kaynaklardan oluşan metan dışındak� tüm organ�k b�leş�kler�,
t) Uyarı eş�ğ�: Aşıldığında, nüfusun genel� �ç�n kısa sürel� maruz kalmadan dolayı �nsan sağlığına b�r r�sk�n söz konusu olduğu ve �lg�l� yetk�l�

merc� tarafından ac�l önlemler�n alınacağı sev�yey�,
u) Uzun vadel� hedef: Çevre ve �nsan sağlığının etk�n b�r şek�lde korunması amacı �le uygun önlemlerle ulaşılamayan yerlerde uzun vadede

ulaşılacak olan sev�yey�,
ü) Üst değerlend�rme eş�ğ�: Altına düşüldüğünde, 8 �nc� maddeye göre hava kal�tes�n� değerlend�rmek �ç�n ölçümler�n ve modelleme

tekn�kler�n�n b�rl�kte kullanılab�leceğ�, Ek I’de bel�rt�len sev�yey�,
�fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Hava Kal�tes� Değerler� ve Hava Kal�tes�n�n Değerlend�r�lmes�
 

Uzun vadel� hedefler, hedef değerler, l�m�t değerler, b�lg�lend�rme ve uyarı eş�kler�, üst ve alt değerlend�rme eş�kler�
MADDE 5 – (1) Ek I’de bel�rt�len havadak� ozon konsantrasyonları �ç�n uzun vadel� hedeflere, kademel� önlemler alınarak uzun vadede

ulaşılır.
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(2) Ek I’de bel�rt�len hedef değerlere öngörülen sürede ulaşılmaya çalışılması esastır.
(3) Ek I’de bel�rt�len l�m�t değerlere öngörülen sürede ulaşılması ve ulaşılan l�m�t değerler�n aşılmaması esastır.  Ek I’ de bel�rt�len tolerans

payları uygulanır.
(4) Ek I’de bel�rt�len b�lg�lend�rme ve uyarı eş�kler�,  bu Yönetmel�kte bel�rt�ld�ğ� g�b� ac�l önlemler alınmasını gerekt�r�r.
(5) Hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes�nde Ek I’de bel�rt�len üst ve alt değerlend�rme eş�kler� uygulanır.
Hava kal�tes� ön değerlend�rmes�
MADDE 6 – (1) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, 8 �nc� maddeye göre �ler� düzeyde değerlend�rme �ç�n hava kal�tes� ön

değerlend�rmes�n� yapar veya yapılmasını sağlar.
(2) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, k�rlet�c� sev�yeler�n�n tems�l� ölçümler�n�n bulunmadığı "bölge" ve "alt bölge"lerde, ver�ler�

zamanında almak �ç�n b�r d�z� tems�l� ölçüm, anket ve değerlend�rmeler�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlar.
"Bölge" ve "alt bölge"ler�n bel�rlenmes� ve l�stelenmes�
MADDE 7 – (1) Bakanlık, hava kal�tes�n� değerlend�rmek amacıyla "bölge" ve "alt bölge"ler� bel�rler. Eğer k�rlet�c� konsantrasyonlarında

öneml� b�r değ�ş�kl�k meydana gel�rse, "bölge" ve "alt bölge"ler�n bel�rlenmes� her beş yılda b�r veya daha erken tekrar gözden geç�r�l�r.
(2) Bakanlık;
a) B�r veya daha fazla k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değer artı tolerans payını aştığı yerlerde,
b) B�r veya daha fazla k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değer ve l�m�t değer artı tolerans payı arasında olduğu yerlerde,
c) K�rlet�c� sev�yeler�n�n l�m�t değerlere karşılık geld�ğ� veya l�m�t değerler�n altında olduğu yerlerde,
kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, azot oks�tler�, part�kül madde, kurşun, benzen, karbon monoks�t �le �lg�l� "bölge" ve "alt bölge"ler�n l�steler�n�

oluşturur.
(3)  Bakanlık; 
a) Havadak� ozon sev�yes�n�n uzun vadel� hedeflerden daha yüksek, ancak hedef değerlere eş�t veya altında olduğu yerlerde,
b) Ozon sev�yes�n�n hedef değerlerden yüksek olduğu yerlerde,
ozon �le �lg�l� "bölge" ve "alt bölge"ler�n l�steler�n� oluşturur.
(4)  Bakanlık; 
a) Hedef değerler�n aşıldığı yerlerde,
b) K�rlet�c� sev�yeler�n�n hedef değerler�n altında olduğu yerlerde,
arsen�k, kadm�yum, n�kel ve benzo(a)p�ren �le �lg�l� "bölge" ve "alt bölge"ler�n l�steler�n� oluşturur.
Hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes�
MADDE 8 – (1) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, bel�rl� b�r zaman d�l�m� �ç�nde veya sürekl� olarak aşağıdak� fıkralara göre hava

kal�tes�n� değerlend�r�r. Değerlend�r�lecek k�rlet�c�ler, Ek I’de l�stelenen kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, benzen,
karbon monoks�t, ozon, arsen�k, kadm�yum, n�kel, benzo(a)p�ren ve Ek II’n�n E bölümünde l�stelenen ozon öncül maddeler�d�r. Kükürt d�oks�t, azot
d�oks�t, azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, benzen, karbon monoks�t, arsen�k, kadm�yum, n�kel ve benzo(a)p�ren g�b� k�rlet�c�ler �ç�n k�rlet�c�
konsantrasyonunda öneml� b�r değ�ş�kl�k meydana gel�rse, her b�r "bölge" veya "alt bölge"n�n sınıflandırılması her beş yılda b�r veya daha erken
tekrar gözden geç�r�l�r.

(2) Bu fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len "bölge" ve "alt bölge"lerde sab�t ölçümler gerçekleşt�r�lmes� zorunludur. Ölçümler, k�rlet�c�ler�n
ölçülmes�n�n zorunlu olduğu yerlerde sürekl� veya rasgele örnekleme yoluyla sab�t noktalardan alınır. Ölçüm sayısı, k�rlet�c� sev�yeler�n�n
bel�rleneb�lmes�n� sağlayacak kadar yeterl� sayıda olur.

a)  B�r veya daha fazla k�rlet�c� sev�yes�n�n Ek I’e göre alt değerlend�rme eş�ğ�n�n üzer�nde olduğu "bölge"ler ve "alt bölge"lerde, k�rlet�c�ler�n
uyarı eş�ğ�nde olduğu "alt bölge"lerde, Ek II’ye göre kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, benzen, karbon monoks�t,
arsen�k, kadm�yum, n�kel, benzo(a)p�ren g�b� k�rlet�c�ler�n konsantrasyonları ölçülür. Sab�t ölçüm �stasyonlarından alınan b�lg�ler�n; em�syon
envanterler�, gösterge ölçüm metotları ve hava kal�tes� modellemes� g�b� d�ğer kaynaklardan alınan b�lg�lerle desteklend�ğ� "bölge" ve "alt
bölge"lerde, kurulacak sab�t ölçüm �stasyonlarının sayısı ve d�ğer tekn�kler�n uzaysal çözünürlüğü, Ek II’de bel�rt�len hava k�rlet�c� konsantrasyonları
�ç�n yeterl� olur.

b) Öncek� beş yıllık ölçümün herhang� b�r�nde ozon konsantrasyonlarının Ek I’�n D bölümündek� uzun vadel� hedef� aştığı "bölge" ve "alt
bölge"lerde sab�t sürekl� ölçümler zorunludur. Beş yıllık ver�den daha az ver� olduğunda aşımlara karar vermek �ç�n, en yüksek k�rl�l�k sev�yeler�n�n
karakter�st�k olduğu zamanlarda ve yerlerde kısa sürel� ölçüm kampanyaları; em�syon envanterler� ve modellemeden elde ed�len sonuçlar �le
b�rleşt�r�leb�l�r.

(3) Elde ed�len ölçümler, hava kal�tes� hakkında yeterl� b�lg� sağlamak �ç�n modelleme tekn�kler� �le destekleneb�l�r.
a) Eğer kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, benzen, karbon monoks�t g�b� k�rlet�c�ler�n sev�yeler� tems�l� b�r

süre boyunca üst ve alt değerlend�rme eş�ğ� arasında �se, ölçümler ve model hesaplamaları b�rl�kte uygulanab�l�r. Sab�t noktalardak� ölçümler�n
sıklığı, sürekl� ölçümler �ç�n c�hazlar, nesnel tahm�nleme tekn�kler� ve model hesaplamaları Ek II’de bel�rt�len koşulları sağlar. 

b) Sab�t ölçüm yapılan örnekleme noktalarından elde ed�len ozon �le �lg�l� b�lg�ler�n modelleme ve/veya gösterge ölçümünden alınan b�lg�lerle
desteklend�ğ� "bölge" ve "alt bölge"ler �ç�n, Ek II’de bel�rt�len örnekleme noktalarının toplam sayısı;

1) Ek metotların; hedef değerler, b�lg�lend�rme ve uyarı eş�kler� bakımından hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n yeterl� b�lg�y� sağlaması
durumunda,

2) Kurulacak örnekleme noktalarının sayısı ve d�ğer tekn�kler�n uzaysal çözünürlüğü, Ek II’de bel�rt�len ver� kal�tes� hedefler�ne göre
oluşturulacak ozon konsantrasyonu �ç�n yeterl� olması ve Ek II’de bel�rt�len değerlend�rme sonuçlarını vermes� durumunda,

3) Her "bölge" veya "alt bölge"dek� örnekleme noktalarının sayısının; �k� m�lyon nüfusa en az b�r örnekleme noktası veya 50.000 km2 başına
b�r örnekleme noktası (hang�s� daha fazla sayıda örnekleme noktası oluşturuyorsa) sayısına eş�t olması durumunda,

4) Her "bölge" veya "alt bölge"n�n en az b�r örnekleme noktası bulundurması durumunda,
5) Azot d�oks�t�n, kırsal fon �stasyonları har�c�ndek� tüm örnekleme noktalarında ölçülmes� durumunda,
azaltılab�l�r. Bu durumda, hedef değerler bakımından hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n modelleme ve/veya gösterge ölçüm sonuçları

hesaba katılır.
c) Tems�l� b�r süre sonundak� sev�yeler�n, üst ve alt değerlend�rme eş�ğ� arasında olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde arsen�k, kadm�yum, n�kel,

benzo(a)p�ren bakımından hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n modelleme tekn�kler� �le Ek II’de bel�rt�len gösterge ölçümler�n� kapsayan
ölçümler�n b�r b�rleş�m� kullanılab�l�r.

(4) Örnekleme noktalarının konumları Ek II’dek� koşulları sağlamak zorunda olup örnekleme noktalarının m�n�mum sayısı Ek II kr�terler�n�
esas alır.

a)  Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, �nsan sağlığının korunması ve ekos�stemler�n veya vejetasyonun korunması �ç�n tems�l teşk�l
edeb�lecek örnekleme noktalarının konumlarını bel�rler. Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, �stasyonların konumu ve sayısı bakımından
tems�l teşk�l edeb�lecek PM2,5 konsantrasyonları hakkında ver� sağlayan ölçüm �stasyonları kurup çalıştırır. Mümkün olan yerlerde PM2,5 �ç�n
örnekleme noktaları PM10 �ç�n örnekleme noktaları �le aynı konumlara yerleşt�r�l�r. 

b) Ozon ölçümü �ç�n örnekleme noktalarının konumunun bel�rlenme kr�terler� Ek II’n�n A bölümünün II ve III numaralı maddeler�nde, hava
kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n tek b�lg� kaynağının ölçüm olduğu her b�r "bölge" veya "alt bölge"de ozonun sürekl� ölçümü �ç�n sab�t örnekleme
noktalarının m�n�mum sayısı �se Ek II’n�n C bölümünün II numaralı maddes�nde bel�rt�lm�şt�r.  Öncek� her beş yıllık ölçümler boyunca,
konsantrasyonların uzun vadel� hedefler�n altında olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde, sürekl� ölçüm �stasyonlarının sayısı Ek II’n�n C bölümünün II
numaralı maddes�n�n (2) numaralı bend�ne göre bel�rlen�r. Ek II’n�n E bölümünde l�stelenen ozon öncül maddeler� konsantrasyonları �le �lg�l� ver�
sağlayacak olan alanda en az b�r ölçüm �stasyonu kurulup çalıştırılır. Azot d�oks�t ölçümü, Ek II’de bel�rt�len ozon örnekleme noktalarının en az
yüzde ell�s�nde de yapılır. Azot d�oks�t ölçümü, Ek II’n�n A bölümünün II numaralı maddes�nde bel�rt�len, d�ğer ölçüm metotlarının kullanılab�leceğ�
kırsal fon �stasyonları har�c�ndek� yerlerde sürekl� yapılır.

c) Hedef değerlerle uyumun değerlend�r�lmes� amacı �le havadak� arsen�k, kadm�yum, n�kel ve benzo(a)p�ren ölçümü �ç�n örnekleme
noktalarının konumunun bel�rlenmes� �le �lg�l� kr�terler, Ek II’n�n A bölümünün I ve III numaralı maddeler�nde bel�rt�lm�şt�r. Her b�r k�rlet�c�
konsantrasyonunun sab�t ölçümüne yönel�k örnekleme noktalarının m�n�mum sayısı, Ek II’n�n C bölümünde bel�rt�ld�ğ� g�b� olur ve bu örnekleme
noktaları, konsantrasyonlar �le �lg�l� ver�ler�n tek kaynağının sab�t ölçüm olması durumunda, ölçümün gerekl� olduğu her b�r "bölge" veya "alt
bölge"ye yerleşt�r�l�r. Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, havadak� benzo(a)p�ren katkısını değerlend�rmek �ç�n sınırlı sayıda ölçüm
yerler�nde �lg�l� d�ğer pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonları �zler. Bu b�leş�kler en azından benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, �ndeno(1,2,3-cd)p�ren ve d�benz(a,h)antracen� kapsar. Bu pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar �ç�n �zleme yerler� benzo(a)p�ren
�ç�n örnekleme yerler� �le aynı yerde olur ve coğraf� değ�ş�kl�k ve uzun vadel� eğ�l�mler tanımlanab�lecek şek�lde seç�l�r,  Ek II’n�n A bölümünün I ve
III numaralı maddeler� uygulanır. Konsantrasyon sev�yeler�ne bakılmaksızın, arsen�k, kadm�yum, n�kel, gaz hal�ndek� toplam cıva, benzo(a)p�ren ve
benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, �ndeno(1,2,3-cd)p�ren, d�benz(a,h)antracenın bulunduğu dış ortam
havasındak� gösterge ölçümü �ç�n ve ayrıca benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, �ndeno(1,2,3-cd)p�ren,
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d�benz(a,h)antracen ve arsen�k, kadm�yum, cıva, n�kel, benzo(a)p�ren toplam çökelmes�n�n bel�rlenmes� �ç�n her 100.000 km2 de b�r fon örnekleme
noktası kurulur. Part�kül ve gaz hal�ndek� �k� değerl�kl� cıva ölçümü de öner�l�r. İzleme; uygun olan yerlerde, Avrupa’da Hava K�rlet�c�ler�n Sınırlar
Ötes� Taşınımının İzlenmes� ve Değerlend�r�lmes� İşb�rl�ğ� Programı (EMEP) kapsamında yapılır. Bu k�rlet�c�ler �ç�n örnekleme yerler�, coğraf�
değ�ş�kl�k ve uzun vadel� eğ�l�mler tanımlanab�lecek şek�lde seç�l�r ve Ek II’n�n A bölümünün I ve III numaralı maddeler� uygulanır. Ekos�stemler
üzer�ndek� etk�ler�n bölgesel modellerle değerlend�r�ld�ğ� yerlerde b�yo-göstergeler kullanılab�l�r.

(5) Kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, benzen, karbon monoks�t, arsen�k, kadm�yum, n�kel, benzo(a)p�ren
�ç�n sev�yeler�n alt değerlend�rme eş�ğ�n�n altında olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde, sev�yeler�n değerlend�r�lmes� �ç�n tek başına modelleme veya
nesnel tahm�nleme tekn�kler� kullanılab�l�r.

(6) Ver� kal�tes� hedefler� Ek II’n�n D bölümünde bel�rt�lm�şt�r. Hava kal�tes� modellemeler�n�n değerlend�rme �ç�n kullanıldığı yerlerde Ek
II’n�n D bölümünde bel�rt�len hususlar uygulanır.

(7) Hava k�rlet�c�ler�n�n anal�z� �ç�n referans metotlar Ek III’de bel�rt�lm�şt�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hava Kal�tes� Hedefler�ne Ulaşılması,  Uygulaması ve Yürütülmes�

 
Uyumluluğun sağlanması �ç�n önlemler 
MADDE 9 – (1) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, 5 �nc� madde �le Ek I’de bel�rt�len l�m�t değerler� sağlamak �ç�n gerekl� önlemler�

alır. Bu önlemler hava, su ve toprağın korunması �ç�n entegre b�r yaklaşımla uyum �ç�nde ve �şyer�nde sağlık ve güvenl�ğ�n korunmasıyla �lg�l�
hükümlerle çatışmayacak şek�lde olmak zorundadır.

(2) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, 7 nc� maddeye göre bel�rlenen "bölge" ve "alt bölge"lerde ozon �ç�n uzun vadel� hedeflere
ulaşmak amacıyla ekonom�k önlemler hazırlar ve uygular. Bu önlemler 10 uncu madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len plan veya programlarla uyumlu
olmak zorundadır.

(3) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, havadak� arsen�k, kadm�yum, n�kel ve pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonların kars�nojen�k r�sk�
�ç�n bel�rley�c� olarak kullanılan benzo(a)p�ren konsantrasyonlarının Ek I’dek� hedef değerler� aşmamasını sağlamak �ç�n mal�yetler� göz önünde
bulundurarak tüm gerekl� önlemler� alır. Bu önlemler hakkındak� b�lg�ler kamuoyuna açıklanır. Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, bu
"bölge" ve "alt bölge"ler �ç�n aşım alanlarını ve bunlara katkıda bulunan kaynakları bel�rler.

(4) Ozon konsantrasyonlarının uzun vadel� hedefler�n altında olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde, bu sev�yeler, sınır ötes� ozon k�rl�l�ğ� ve
meteoroloj�k şartlar g�b� faktörler de göz önünde bulundurularak ve gerekl� önlemler alınarak korunur. Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�,
arsen�k, kadm�yum, n�kel ve benzo(a)p�ren�n sürdürüleb�l�r kalkınma �le mümkün olduğunca uyumlu olması durumunda, d�ğer k�rlet�c� sev�yeler�n�n
l�m�t veya hedef değer�n altında olduğu "bölge" ve "alt bölge"lerde en �y� hava kal�tes�n� korumak �ç�n çaba göster�r.

Tem�z hava planı
MADDE 10 – (1) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, 7 nc� maddede bel�rt�len "bölge" ve "alt bölge"ler�, b�r veya daha fazla k�rlet�c�

sev�yes�n�n l�m�t değer artı tolerans payını aşmasına; b�r veya daha fazla k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değer ve l�m�t değer artı tolerans payı arasında
olmasına; k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değerlere karşılık gelmes�ne veya altında kalmasına göre sınıflandırır ve buna göre b�r l�ste oluşturur. Bu
sınıflandırma her yıl gözden geç�r�l�r.

(2) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, dış ortam havasındak� ozon sev�yes� 5 �nc� maddede bel�rt�len hedef değerlerden daha yüksek
�se dış ortam havasındak� ozon sev�yes�n� 8 �nc� maddeye göre değerlend�rerek 7 nc� maddede bel�rt�len "bölge" ve "alt bölge"ler� sınıflandırır.

(3) İl çevre ve orman müdürlükler�, Ek I’de bel�rt�len b�r veya daha fazla l�m�t değer artı tolerans payları aşılırsa, �lg�l� kurum ve kuruluşlarla
koord�nasyon �çer�s�nde söz konusu Ek’te bel�rt�len süre �ç�nde l�m�t değerlere ulaşılmasını sağlamak �ç�n gerekl� önlemler� ortaya koyan b�r tem�z
hava planı hazırlar veya hazırlatır. Tem�z hava planı asgar� Ek IV’de l�stelenen b�lg�ler� kapsar.

(4) B�r l�m�t değer�n ver�ld�ğ� bel�rl� b�r k�rlet�c� �ç�n b�r tolerans payı bel�rlenmed�ğ�nde, o k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değer� aştığı "bölge" ve
"alt bölge"ler; üçüncü fıkrada bel�rt�len şek�lde ele alınır ve sek�z�nc� fıkra uygulanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda bahsed�len planda bel�rt�len önlemler, her b�r k�rl�l�k kaynağının veya kaynak sektörünün l�m�t değerler�n
aşılmasındak� veya �lg�l� "bölge"ler veya "alt bölge"lerde çevre üzer�ndek� d�ğer zararlı etk�lerdek� katkısının payına göre orantılılık prens�b� göz
önünde bulundurularak kaynaklara dağıtılır.

(6) İl çevre ve orman müdürlükler�, �k�nc� fıkrada bel�rt�len "bölge" ve "alt bölge"ler �ç�n, Ek I’de bel�rt�len süre �ç�nde hedef değerlere
kademel� önlemlerle ulaşılamadığı yerlerde, ulaşılab�lmes�n� sağlamak üzere ozon �ç�n gerekl� önlemler� ortaya koyan b�r tem�z hava planı hazırlar.
Tem�z hava planı asgar� olarak Ek IV’de l�stelenen b�lg�ler� kapsar. Bakanlık, Dış�şler� Bakanlığı �le koord�nasyon �ç�nde, komşu üye ülkelerdek�
büyük oranda öncül em�syonlara bağlı olarak ozon konsantrasyonlarının hedef değerler�n veya uzun vadel� hedefler�n aşıldığı ve kademel� önlemler
�le hedef değerler veya uzun vadel� hedefler�n sağlanamadığı yerlerde, bu hedeflere ulaşmak �ç�n �şb�rl�ğ� yapab�l�r ve uygun olan yerlerde katılımlı
plan ve programlar hazırlamada �şb�rl�ğ� yapab�l�r.

(7) B�rden fazla k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t veya hedef değerden daha yüksek olduğu yerlerde tüm k�rlet�c�ler� kapsayan entegre b�r tem�z hava
planı hazırlanır.

(8) Üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralara uygun olarak hazırlanacak olan plan, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında ortaya konan gerekl�l�kler�
sağlar.

(9) PM10 konsantrasyonlarının azaltılması �ç�n genel stratej�ler ve PM10 planı, PM2,5 konsantrasyonlarını azaltmayı da hedefler.
(10) Tem�z hava planı hazırlanırken halkın katılımı sağlanır ve bu plan kamuoyuna sunulur.
(11) İl çevre ve orman müdürlükler�, em�syon envanterler� oluşturab�l�r.
Eylem planı
MADDE 11 – (1) İl çevre ve orman müdürlükler�, �lg�l� kurum ve kuruluşlarla koord�nasyon �çer�s�nde Ek I’de bel�rt�len b�r veya daha fazla

uyarı eş�ğ� veya l�m�t değer�n aşılması r�sk� varsa,  bu aşımların süres�n� kısıtlamak veya r�sk� azaltmak �ç�n kısa vadede alınacak önlemler� �çeren b�r
eylem planı hazırlar. Eylem planları 10 uncu maddede bahsed�len tem�z hava planının b�r parçası olab�l�r. Bu planlar, özel duruma bağlı olarak, l�m�t
değerler�n aşılmasına katkıda bulunan motorlu araç traf�ğ�n� de �çeren faal�yetler� kontrol etmek ve gerekt�ğ�nde askıya almak �ç�n gerekl� önlemler�
�çereb�l�r.

(2) Ek I’de bel�rt�len l�m�t değerler�n aşılması r�sk� varsa, sadece söz konusu ekte bel�rt�len l�m�t değerlere ulaşılacak tar�hten sonra eylem
planları hazırlanır.

(3) 10 uncu madden�n beş�nc�, yed�nc�, sek�z�nc�, dokuzuncu ve onuncu fıkraları;  eylem planları kapsamında gerekl� değ�ş�kl�kler yapılarak
uygulanır.

(4) Ozon �ç�n uyarı eş�ğ�n�n aşılma r�sk� varsa ve bu r�sk� azaltmak veya uyarı eş�ğ�n�n aşılma ş�ddet�n� veya süres�n� azaltmak �ç�n öneml� b�r
potans�yel varsa Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, �lg�l� "bölge"ler �ç�n bel�rl� yerel durumları d�kkate alarak, kısa vadede alınacak bel�rl�
önlemler� gösteren eylem planları hazırlar. Eğer uygun olursa, Dış�şler� Bakanlığı �le koord�nasyon �ç�nde komşu üye ülkelerde, komşu "bölge"ler� de
�ç�ne alan katılımlı kısa vadel� eylem planları hazırlanab�l�r ve uygulanab�l�r. İl çevre ve orman müdürlükler�, bel�rl� eylemler �ç�n tet�kleme
sev�yeler�n� �çeren b�r eylem planı oluşturur. Bu planlar, özel duruma bağlı olarak, uyarı eş�ğ�n�n aşılmasına yol açan em�syonlara katkıda bulunan
motorlu araç traf�ğ�n� de �çeren faal�yetler� kontrol etmek ve gerekt�ğ�nde azaltmak veya askıya almak �ç�n kademel� ve ekonom�k önlemler� sağlar.
Bunlar endüstr�yel tes�sler veya ürünler�n kullanımına bağlı olarak etk�n önlemler� de �çereb�l�r.

(5) İl çevre ve orman müdürlükler�, kamuoyuna ve çevre kuruluşları, tüket�c� kuruluşları ve d�ğer �lg�l� sağlık merc�ler� g�b� �lg�l� kuruluşlara,
araştırma sonuçlarını ve bu planların uygulanması �le �lg�l� b�lg�lerle b�rl�kte bel�rl� kısa vadel� eylem planlarının �çer�ğ�n� sunar.

İst�snalar
MADDE 12 – (1) İl çevre ve orman müdürlükler�, doğal kaynaklar neden� �le dış ortam havasındak� kükürt d�oks�t konsantrasyonlarının Ek

I’de bel�rt�len kükürt d�oks�t l�m�t değerler�n� aştığı "bölge" veya "alt bölge"ler� bel�rleyeb�l�r. Bu durum, doğal kaynaklardan ötürü normal fon
sev�yeler�n�n üzer�nde konsantrasyonlara yol açan doğal olaylar neden� �le dış ortam havasındak� PM10 konsantrasyonları, Ek I’de bel�rt�len l�m�t
değerler� aşarsa da geçerl�d�r. İl çevre ve orman müdürlükler�, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len "bölge" veya "alt bölge"lerde, sadece
kükürt d�oks�t ve PM10 �ç�n Ek I’de bel�rt�len l�m�t değerler�n doğal olaylar dışında veya �nsan kaynaklı em�syonlar neden�yle aşıldığı yerlerde tem�z
hava planlarının uygulanmasını sağlar. 

(2) İl çevre ve orman müdürlükler�, kış aylarında yollara kum serp�şt�rmen�n ardından havadak� PM10 konsantrasyonlarının  Ek I’de bel�rt�len
PM10 l�m�t değerler�n� aştığı yerlerde, "bölge" veya "alt bölge"ler� bel�rleyeb�l�r. İl çevre ve orman müdürlükler�, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında
bel�rt�len "bölge" veya "alt bölge"lerde, sadece kış aylarında kum serp�şt�rmeden kaynaklanan durumlar dışında PM10 sev�yeler�n�n Ek I’de bel�rt�len
l�m�t değerler� aştığı yerlerde tem�z hava planlarının uygulanmasını sağlar.

(3) İl çevre ve orman müdürlükler�, buharlaşma şartları ve/veya düşük rüzgâr hızı g�b� �lg�l� �kl�m şartları veya bölgeye özgü dağılım özell�kler�
neden� �le Ek I’�n B bölümünde bel�rt�len benzen �ç�n l�m�t değere ulaşılmasının zor olduğu ve önlemler�n uygulanmasının c�dd� sosyoekonom�k
problemlere yol açtığı yerlerde "bölge"ler� veya "alt bölge"ler� bel�rleyeb�l�r.
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(4) İl çevre ve orman müdürlükler�, Ek I’�n B bölümünde bel�rt�len kurşun l�m�t değer�ne ulaşılması bakımından özel endüstr�yel kaynakların
bulunduğu, uzun yıllar boyunca endüstr�yel faal�yetler sonucu kontam�ne olmuş yerlerde, "bölge"ler veya "alt bölge"ler� bel�rleyeb�l�r. Bu "bölge"ler
bu özel kaynaklardan en fazla 1000 metre uzaklıkta olmalıdır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Kamuoyunun b�lg�lend�r�lmes�
MADDE 13 – (1) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, kükürt d�oks�t, azot d�oks�t ve azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, karbon

monoks�t, benzen, ozon dış ortam hava konsantrasyonları ve de arsen�k, kadm�yum, cıva, n�kel, benzo(a)p�ren ve d�ğer pol�s�kl�k aromat�k
h�drokarbon konsantrasyonları ve b�r�k�m oranları �le �lg�l� güncel b�lg�ler�; b�lg�sayar ağı, b�lg� ekranları, basın yayın organları ve d�ğer kolay
ulaşılab�l�r medya aracılığıyla düzenl� olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüket�c� kuruluşları ve bel�rl� hassas nüfus grupları ve d�ğer �lg�l� sağlık
merc�ler� g�b� �lg�l� kuruluşlara sunar.

(2) Kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, part�küler madde, karbon monoks�t ve ozon konsantrasyonları �le �lg�l� b�lg�ler en az günlük olarak güncellen�r.
Ozon �ç�n ve eğer kükürt d�oks�t ve azot d�oks�t �ç�n saatl�k değerler veya karbon monoks�t �ç�n sek�z saatl�k değerler söz konusu olduğunda,
uygulanab�l�r yerlerde b�lg�ler saatl�k olarak güncellen�r. Kurşun ve benzen �ç�n dış ortam hava konsantrasyonları �le �lg�l� b�lg�ler üç aylık olarak ve
uygulanab�l�r yerlerde benzen konsantrasyonları �le �lg�l� b�lg�ler aylık olarak güncellen�r. Bu b�lg�ler, asgar� olarak Ek I’de bel�rt�len kükürt d�oks�t,
azot d�oks�t ve azot oks�tler�, part�küler madde, kurşun, karbon monoks�t, benzen, ozon, arsen�k, kadm�yum, n�kel ve benzo(a)p�ren �le �lg�l� uzun
vadel� hedefler�, hedef değerler�, l�m�t değerler�, b�lg�lend�rme ve uyarı eş�ğ� konsantrasyonlarının aşımlarını, aşımların yerler�n� ve aşımların sebeb�n�
de �çer�r. Ayrıca, bu b�lg�ler çevre ve �nsan sağlığı üzer�ndek� etk�ler hakkında yukarıda bahsed�len hedef değerler�, l�m�t değerler�, b�lg�lend�rme ve
uyarı eş�kler� ve uzun vadel� hedeflere �l�şk�n kısa b�r değerlend�rmey� de �çer�r. Ozon �le �lg�l� olarak bu b�lg�ler, �lg�l� öncül maddeler ve Ek VI’da
bel�rt�len orman koruma �le �lg�l� değerlend�rmeler� �çereb�l�r. Ozon �ç�n uyarı veya b�lg�lend�rme eş�kler� aşıldığında kamuoyuna ver�lecek asgar�
b�lg�ler Ek V’de bel�rt�lmekted�r. Uygulanab�ld�ğ� yerlerde; bu b�lg�, tahm�n� aşımlar durumunda da ver�l�r. Ulusal sınırlara yakın "bölge"lerde
b�lg�lend�rme veya uyarı eş�ğ� aşımlarının meydana geld�ğ� yerlerde, gerekl� b�lg�ler komşu üye ülkelerdek� kamuoyuna b�lg� ver�lmes�n�
kolaylaştırmak �ç�n komşu üye ülkelerdek� yetk�l� otor�telere Dış�şler� Bakanlığı �le koord�nasyon �ç�nde sağlanab�l�r.

(3) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, uyarı eş�ğ�n�n tahm�n� veya f��l� aşımları �le �lg�l� b�lg�n�n kamuoyuna ve sağlık kuruluşlarına
zamanında ver�lmes�n� sağlar.

(4) Bakanlık ve �l çevre ve orman müdürlükler�, ozon �ç�n hazırlanan yıllık raporları kamuoyuna sunar.
a) Yıllık raporlarda �nsan sağlığı açısından �lg�l� ortalama süre �ç�n uyarı eş�ğ�, b�lg�lend�rme eş�ğ�, uzun vadel� hedef ve hedef değerdek� tüm

konsantrasyon aşımları; vejetasyon açısından uzun vadel� hedef ve hedef değer�n herhang� b�r aşımı ve de uygun olduğunda bu aşımların etk�ler� �le
�lg�l� en azından kısa b�r değerlend�rme yer alır.

b) Bunların yanı sıra yıllık raporlar; uygun olduğunda, Ek VI’nın A bölümünde bel�rt�ld�ğ� g�b� orman koruma �le �lg�l� daha fazla b�lg� ve
değerlend�rmey� ve �lg�l� öncül maddeler hakkındak� b�lg�ler� de �çereb�l�r.

(5) Ek I’e göre b�r uyarı eş�ğ� aşıldığında, detaylar kamuoyuna radyo, telev�zyon ve benzer� basın yayın organları aracılığıyla açıklanır ve bu
detaylar en az Ek V’de l�stelenen konuları �çer�r.

(6) Kamuoyuna açıklanan b�lg�ler açık, anlaşılır ve ulaşılab�l�r olmalıdır.
(7) Bu Yönetmel�kte bel�rlenen yetk� ve sorumluluklar �le �lg�l� b�lg�ler kamuoyuna açıklanır.
B�lg�ler�n gönder�lmes� ve gözden geç�rme
MADDE 14 – (1) İl çevre ve orman müdürlükler�, Bakanlığa;
a) Ölçüm c�hazlarının (metotlar, ek�pman, ağlar, laboratuarlar) ölçüm hassaslığını doğrulayan, Avrupa kal�te güvence standartlarının

gerekl�l�kler�ne göre yürütülen özell�kle dah�l� kal�te kontroller� �le bu hassaslığın sürekl�l�ğ�n� kontrol eden, değerlend�rme metotlarının anal�z�nden
ve hava kal�tes�n�n uygulanmasından ve değerlend�r�lmes�nden sorumlu laboratuarları ve kurumları,

b) 6 ncı maddeye göre ön değerlend�rme metotları ve sonuçlarını,
c) Yıllık olarak, her yılın sonunda en geç yed� aylık b�r süre �ç�nde, 7 nc� madde ve 10 uncu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarına göre

bel�rlenen "bölge"ler ve "alt bölge"ler�n b�r l�stes�n�,
ç) SO2 ve NO2 �ç�n uyarı eş�kler� aşılırsa, olayın ortaya çıkışını tak�ben �k� aydan geç olmamak şartıyla k�rlenme olay(lar)ının süres� ve

kayded�len sev�yeler �le �lg�l� b�lg�ler�,
d) Her yıl düzenl� olarak N�san ayından Eylül ayına kadar her ay �ç�n;
1) Müteak�p ayın 20 s�nden geç olmamak üzere, ozon �ç�n uyarı ve/veya b�lg�lend�rme eş�ğ�n�n aşım(lar)ının görüldüğü her gün �ç�n tar�h,

toplam aşım saat� ve maks�mum b�r saatl�k ozon değer(ler)�n�,
2) Her yıl 20 Ek�mden geç olmamak üzere, Ek VI’nın B bölümünde bel�rt�len d�ğer b�lg�ler�,
e) Her yıl �ç�n müteak�p yılın 31 Temmuzundan geç olmamak üzere, Ek VI’nın B bölümünde bel�rt�len geçerl� b�lg�ler� ve Ek II’n�n E

bölümünün II numaralı maddes�nde bel�rt�len ozon öncül maddeler�n�n o yıl �ç�n yıllık ortalama konsantrasyonlarını,
f) Yıllık olarak, her yılın sonunda en geç yed� aylık b�r süre �ç�nde, Ek II’ ye göre o yıl �ç�n y�rm� dört saat üzer�nden PM2,5 ölçümler�nden

hesaplanan ar�tmet�k ortalama, medyan, doksan sek�z yüzdel�k değer (Doksan sek�z yüzdel�k değer, Ek VI Bölüm B’ de bel�rt�ld�ğ� g�b� hesaplanır.)
ve maks�mum konsantrasyonu,

g) 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len "bölge"ler ve "alt bölge"lerde;
1) Her yılın b�t�m�nden sonrak� yed� aylık süre �ç�nde, l�m�t değer artı tolerans payını aşan sev�yeler�n gözlemlend�ğ� tar�h veya dönemler�n

oluşması durumunda; bel�rl� b�r k�rlet�c� �ç�n bel�rl� b�r tolerans payı bel�rt�lmed�ğ�nde, bu k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değer� aştığı "bölge"ler ve "alt
bölge"ler, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len b�r veya daha fazla k�rlet�c� sev�yes�n�n l�m�t değer artı tolerans payını aşmasına göre tesp�t
ed�len "bölge"ler ve "alt bölge"lerle aynı �şleme tab� tutulur.

2) Her yılın b�t�m�nden sonrak� dokuz aylık süre �ç�nde kayded�len her durumun sebepler�,
3) Sev�yeler�n gözlemlend�ğ� yılın b�t�m�nden sonra �k� yıldan geç olmamak şartıyla 10 uncu madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında

bel�rt�len planları veya programları,
4) Plan ve programların her üç yıllık sürec�ndek� �lerlemes�n�,
ğ) 10 uncu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len "bölge"ler ve "alt bölge"lerde;
1) İnsan sağlığının korunması �ç�n hedef değer�n yıllık aşımlarının açıklamasını �çeren, Ek I’�n D bölümünde bel�rt�len hedef değerler�n aşımı

�le �lg�l� durum �ncelemes�n�,
2) Sev�yeler�n gözlemlend�ğ� yılın b�t�m�nden sonra �k� yıldan geç olmamak şartıyla 10 uncu madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len planları

veya programları,
3) Plan ve programların her üç yıllık sürec�ndek� �lerlemes�n�,
h) 12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len hallerde, fıkrada bel�rt�len bu g�b� "bölge"ler veya "alt bölge"ler�n l�steler� �le b�rl�kte PM10 ve

kükürt d�oks�t kaynakları ve konsantrasyonları hakkındak� b�lg�ler ve herhang� b�r aşımın doğal olaylar neden� �le oluşan PM10’dan ve doğal
kaynaklar neden� �le oluşan kükürt d�oks�tten kaynaklandığını gösteren gerekl� gerekçey�,

ı) 12 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len hallerde, fıkrada bel�rt�len bu g�b� "bölge"ler veya "alt bölge"ler�n l�steler� �le b�rl�kte PM10
kaynakları ve konsantrasyonları hakkındak� b�lg�ler ve yollara kum serp�şt�rmen�n ardından herhang� b�r aşımın part�küller�n yen�den havaya
katılımından kaynaklandığını ve konsantrasyonları azaltmak �ç�n makul önlemler�n alınmış olduğunu gösteren gerekl� gerekçey�,

�) 12 nc� madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında bel�rt�len hallerde, fıkralarda bel�rt�len bu g�b� "bölge"ler ve "alt bölge"ler�n l�steler� �le
b�rl�kte k�rlet�c� konsantrasyonlarını azaltmak �ç�n alınan önlemler�, benzen söz konusu olduğunda l�m�t değer�n aşıldığı ve �ler�k� gel�şmelere �l�şk�n
önlemler�n beklend�ğ� alanı m�n�m�ze etmek �ç�n alınan önlemler� bel�rten uygun gerekçeler�,

j) Ek VI’ya göre ozon ve ozonla �lg�l� maddelere �l�şk�n b�lg�ler�,
k) Yıllık olarak, her yılın b�t�m�nden sonrak� en geç yed� aylık b�r süre �ç�nde, arsen�k, kadm�yum, cıva, n�kel ve pol�s�kl�k aromat�k

h�drokarbonlara �l�şk�n aşağıdak� b�lg�ler�,
1) İlg�l� "bölge"ler ve "alt bölge"ler�n l�steler�n�,
2) Aşım alanlarını,
3) Değerlend�r�len konsantrasyon değerler�n�,
4) Aşım sebepler�n� ve özell�kle buna katkıda bulunan kaynakları,
5) Bu g�b� aşıma maruz kalan nüfusu,
6) 8 �nc� maddeye göre değerlend�r�len bütün ver�ler�,
7) Hedef değerlere ulaşmak ve korumak �ç�n alınan önlemler�,
�let�r.
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(2) B�r�nc� fıkraya göre �let�len b�lg�lere dayalı olarak Bakanlık, Ek I’de bel�rt�len ulaşım tar�h�n� ve tolerans paylarını uygulamak �ç�n
başlangıç tar�h�n� gözden geç�reb�l�r.

Bakanlık ve �lg�l� kurum ve kuruluşların sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Bakanlık, ölçüm c�hazlarının (metotlar, ek�pman, ağlar ve laboratuarlar) onayından; c�hazların ölçüm hassaslığının

sürdürüleb�l�rl�ğ�n� Avrupa kal�te güvence standartlarının gerekl�l�kler�ne göre yürütülen dah�l� kal�te kontroller�yle kontrol etmekten ve ölçüm
hassaslığını sağlamaktan; uluslararası kal�te güvence programlarının bölgeler�ndek� koord�nasyonundan; değerlend�rme metotlarının anal�z�nden
sorumludur.

(2) Büyükşeh�r beled�yeler�/beled�yeler ve d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşlar, uyumluluğu sağlamak �ç�n önlemlerde; eylem planları ve tem�z
hava planlarının hazırlanmasında; b�lg� ve raporların �let�m�nde; �şb�rl�ğ� ve katkı sağlar.

Geç�ş dönem� hava kal�tes� standartları
GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 31/12/2013 tar�h�ne kadar;
a) Ek I A’da bel�rt�len, �k�nc� fıkranın (a) ve (c) bentler�nde tanımlanan uzun vadel� ve kısa vadel� sınır değerler �le kükürt d�oks�t ve asılı

part�küler madde �ç�n kış standartları uygulanır.
b) Uzun vadel� ve kısa vadel� sınır değerler aşıldığında, val�l�kler hava kal�tes�n� �y�leşt�rmek �ç�n programlar gel�şt�r�r.
c) Kışın b�naların ısınmasından kaynaklanan kükürt d�oks�t ve asılı part�küler madde �ç�n Ek�m ve Mart ayları arasında yerleş�m alanlarında

yapılan ölçümler�n ortalaması, aşılmaması gereken kış sezonu ortalaması uzun vadel� sınır değerler� �le karşılaştırılır. 
ç) Ek I A’ya göre yıllık olarak azalan uzun veya kısa vadel� sınır değerler�n b�r veya daha fazlasının aşıldığı alanlarda, val�l�k, 9 uncu

madden�n b�r�nc� fıkrasında öngörülen uygun önlemler� alır.
d) Esasları tebl�ğle düzenlenecek şek�lde enverz�yon şartlarının beklend�ğ� ve/veya enverz�yonun görüldüğü bölgelerde veya hava

k�rlenmes�n�n hızlı artış gösterd�ğ� bölgelerde, val�l�kler bu durumlar oluşur oluşmaz �nsanların ve çevren�n zarar görmemes� �ç�n aşağıdak� önlemler�
almaya yetk�l�d�r.

1) Hareketl� tes�sler�n �şlet�m�n�n kısıtlanması,
2) Bel�rl� tem�z tekn�kler kullanılmadığında, araçlar, d�ğer hareketl� ve sab�t kaynakların geç�c� kısıtlanması,
3) Hava k�rl�l�ğ�n� bel�rg�n şek�lde artıran tes�slerde ve ısınma s�stemler�nde yakıt kullanımının kısıtlanması.
e) Ek I A’da bel�rt�len �lg�l� k�rlet�c� konsantrasyonları hakkındak� güncellenm�ş b�lg�ler kamuoyuna medya, basın, b�lg� ekranları veya

b�lg�sayar ağı ve d�ğer kolay ulaşılab�l�r medya araçları �le sunulur. Uyarı eş�kler� �le �lg�l� olarak kamuoyuna ver�len b�lg�ler Ek V’de l�stelenen �lg�l�
detayları yansıtır.

f) Hava k�rlenmes�n�n Ek I A’da bel�rt�len uyarı eş�kler� sev�yeler�ne ulaştığı yerlerde bölgesel özell�klere bağlı olarak uygulanacak önlemler,
val�l�k tarafından bel�rlen�r.

g) Ek I A’da bel�rt�len k�rlet�c�ler �le �lg�l� olarak alınan önlemler ve k�rl�l�k sev�yes� hakkındak� b�lg�ler Bakanlığa gönder�l�r.
(2) Bu maddede;
a) Uzun vadel� sınır değerler-UVS, aşılmaması gereken ve tüm ölçüm sonuçlarının ar�tmet�k ortalaması olan değerlerd�r.
b) Uzun vadel� değer-UVD, bütün ölçüm sonuçlarının ar�tmet�k ortalaması olan değerd�r.
c)  Kısa vadel� sınır değerler-KVS, maks�mum günlük ortalama değerler veya �stat�st�k olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerler�n�n

büyüklüğüne göre d�z�ld�ğ�nde, ölçüm sonuçlarının yüzde doksan beş�n� aşmaması gereken değerlerd�r. Çöken tozlar �ç�n farklı olarak aşılmaması
gereken maks�mum aylık ortalama değerlerd�r.

ç) Kısa vadel� değer-KVD, bütün ölçüm sonuçları sayısal değerler�n�n büyüklüğüne göre düzenlend�ğ�nde ölçüm sonuçlarının yüzde doksan
beş�n�n altında, yüzde beş�n�n �se üstünde kaldığı değerd�r.

d) Hava k�rlet�c�ler, havanın doğal b�leş�m�n� değ�şt�ren �s, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol hal�ndek� k�myasal maddelerd�r.
e) Hava kal�tes�, hava k�rl�l�ğ�n�n �nsanlar ve çevreler� üzer�ndek� etk�ler�n�n b�r gösterges� olan ve havadak� hava k�rlet�c�ler�n�n artan

m�ktarlarıyla azalan atmosfer kal�tes�d�r.
f) Hava kal�tes� sınır değerler�, �nsan sağlığının korunması ve çevre üzer�ndek� kısa ve uzun vadel� olumsuz etk�ler�n önlenmes� �ç�n

atmosferdek� hava k�rlet�c�ler�n, b�r arada bulunduklarında değ�şen zararlı etk�ler� de göz önüne alınarak tesp�t ed�lm�ş konsantrasyon b�r�mler� �le
�fade ed�len sev�yelerd�r.

g) Enverz�yon veya sıcaklık terselmes�, atmosfer �çer�s�nde sıcaklığın yer sev�yes�nden �t�baren yukarıya doğru artış göstermes� durumudur.
Ön değerlend�rme çalışmaları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 ncı maddede bel�rt�len ön değerlend�rme çalışmaları en geç 31/12/2013 tar�h�ne kadar tamamlanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 16 – (1) 2/11/1986 tar�hl� ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kal�tes�n�n Korunması Yönetmel�ğ� yürürlükten

kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 9, 10, 11 ve 12 nc� maddeler� 1/1/2014 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 –  (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 
Sayfa 1

 

Ek- I

 
LİMİT DEĞERLER, HEDEF DEĞERLER, UZUN VADELİ HEDEFLER, DEĞERLENDİRME EŞİKLERİ, BİLGİLENDİRME VE UYARI
EŞİKLERİ

 

A) Tanımlar

 

PM10, arsen�k, kadm�yum, n�kel, cıva ve benzo(a)p�ren konsantrasyonlarını hesaplamak �ç�n örnekleme hacm�, ortam şartlarına karşılık
gelmekte ve tüm gaz hal�ndek� k�rlet�c�ler �ç�n hac�m 293° K sıcaklıkta ve 101,3 kPa basınçta standartlaştırılır.

 

Konsantrasyon değerler� aşağıdak� b�r�mlerle �fade ed�l�r;

-          karbon monoks�t �ç�n mg/m3

-          arsen�k, kadm�yum, n�kel, cıva ve benzo(a)p�ren �ç�n ng/m³

-          d�ğer k�rlet�c�ler �ç�n µg/m³

 

Saat, Merkez� Avrupa Saat D�l�m� c�ns�nden bel�rt�l�r. AOT40 ( (µg/m³)· saat olarak �fade ed�l�r), her gün, Merkez� Avrupa Saat D�l�m� 8:00
ve 20:00 arasında ölçülen sadece 1 saatl�k değerler kullanılarak bel�rl� b�r zaman d�l�m� sonunda, 80 µg/m³ �le 80 µg/m³ (= 40ppb) den
daha büyük saatl�k konsantrasyonlar arasındak� farkın toplamı demekt�r.
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Maks�mum günlük sek�z saatl�k ortalama konsantrasyon, saatl�k ver�lerden hesaplanıp her saat güncellenen sek�z saatl�k d�nam�k
ortalamalar �ncelenerek seç�l�r. Böyle hesaplanan her sek�z saatl�k ortalama, sona erd�ğ� güne a�t olur, d�ğer b�r �fade �le herhang� b�r gün
�ç�n �lk hesaplama süres� öncek� günün 17:00‘dan o günün 01:00‘a kadark� süred�r. Herhang� b�r gün �ç�n son hesaplama süres� �se o
günün saat 16.00‘dan 24:00‘a kadar olan süred�r.
 

B) L�m�t değerler, değerlend�rme ve uyarı eş�kler�

K�rlet�c� Ortalama

süre

 

L�m�t

değer

Tolerans payı Üst

değerlend�rme

eş�ğ�

Alt

değerlend�rme

eş�ğ�

L�m�t

değere

ulaşılacak

tar�h

Uyarı eş�ğ�

SO2 saatl�k

 

-�nsan

sağlığının

korunması

�ç�n-

350 µg/m3 
 

(b�r yılda

24 defadan

fazla

aşılmaz)

 

1.1.2014 tar�h�nde

150 µg/m3 (l�m�t

değer�n %43’ ü)

ve 1.1.2019 tar�h�ne

kadar tolerans payı

sıfırlanacak şek�lde

her 12 ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık olarak

azaltılır

  1.Ocak

2019
500 µg/m3 

 
(hava kal�tes�n�n

tems�l�

bölgeler�nde

bütün b�r 

“bölge” veya “alt

bölgede” veya

en azından 100

km2’de- hang�s�

küçük �se-

 üç ardışık

saatte ölçülür)

24 saatl�k

 

-�nsan

sağlığının

korunması

�ç�n-

125 µg/m3 
 

(b�r yılda 3

defadan

fazla

aşılmaz) 
 

 

1.1.2014 tar�h�nde

125 µg/m3  (%100) 

ve 1.1.2019 tar�h�ne

kadar tolerans payı

sıfırlanacak şek�lde

her 12 ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık olarak

azaltılır

24-saatl�k l�m�t

değer�n %60’ ı

(75 µg/m3 
 

b�r yılda 3

defadan fazla

aşılmaz) 
 

 

24-saatl�k l�m�t

değer�n %40 ‘ı

(50 µg/m3 
 

b�r yılda 3

defadan fazla

aşılmaz)

1.Ocak

2019

yıllık ve kış

dönem�  (1

Ek�m den 31

Marta kadar)

 
 
-

ekos�stem�n

koruması-

20 µg/m3
 

 

 Kış dönem� l�m�t

değer�n�n %60’ı 
 

 

(12 µg/m3)

Kış dönem� l�m�t

değer�n�n %40’ı 
 

 

(8 µg/m3)

1.Ocak

2014

 
 

K�rlet�c� Ortalama

süre

 

L�m�t değer Tolerans payı Üst

değerlend�rme

eş�ğ�

Alt

değerlend�rme

eş�ğ�

L�m�t

değere

ulaşılacak

tar�h

Uyarı eş�ğ�

NO2 saatl�k

 

-�nsan

sağlığının

korunması

�ç�n-

200 µg/m3 
 

(b�r yılda 18

defadan fazla

aşılmaz)

1.1.2014

tar�h�nde

100 µg/m³ (%

50)

ve 1.1.2024

tar�h�ne kadar

tolerans payı

sıfırlanacak

şek�lde her 12

ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık

olarak azaltılır

l�m�t değer�n %70’� 
 

 

(140 µg/m3 
 

b�r yılda 18

defadan fazla

aşılmaz)

 l�m�t değer�n

%50’s�

 

(100 µg/m3 
 

b�r yılda 18

defadan fazla

aşılmaz)

1.Ocak 2024 400 µg/m3

 (hava

kal�tes�n�n

tems�l�

bölgeler�nde

bütün b�r

“bölge” veya

“alt bölge” de

veya en

azından 100

km2’de-

hang�s� küçük

�se- üç ardışık

saatte ölçülür)

yıllık

 

-�nsan

sağlığının

korunması

�ç�n-

40µg/m3 
 

 

 

1.1.2014

tar�h�nde 20

µg/m³ (% 50)

ve 1.1.2024

tar�h�ne kadar

tolerans payı

sıfırlanacak

şek�lde her 12

ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık

olarak azaltılır

 

l�m�t değer�n %80’�

(32 µg/m3 )

 l�m�t değer�n

%65’� (26 µg/m3)

1.Ocak 2024  
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NOX yıllık

–

vejetasyonun

korunması

�ç�n-

30 µg/m3 -  l�m�t değer�n %80’�

(24 µg/m3)

 l�m�t değer�n

%65’� (19,5 µg/m3

)

1.Ocak 2014  

 
 

K�rlet�c� Ortalama

süre

 

L�m�t değer Tolerans payı Üst değerlend�rme

eş�ğ�

Alt değerlend�rme

eş�ğ�

L�m�t değere

ulaşılacak tar�h

PM(10)

 

 

24 saatl�k

 

-�nsan

sağlığının

korunması

�ç�n-

50 µg/m3

 

(b�r yılda 35

defadan fazla

aşılmaz)

 

 

1.1.2014

tar�h�nde 50

µg/m³ (% 100)

ve 1.1.2019

tar�h�ne kadar

tolerans payı

sıfırlanacak

şek�lde her 12

ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık

olarak azaltılır

 

30 µg/m3

(b�r yılda 7 defadan

fazla aşılmaz)

 

20 µg/m3

(b�r yılda 7 defadan

fazla aşılmaz)

1 Ocak 2019

yıllık

 

-�nsan

sağlığının

korunması

�ç�n-

40.µg/m3 
 

 

1.1.2014

tar�h�nde 20

µg/m³ (% 50)

ve 1.1.2019

tar�h�ne kadar

tolerans payı

sıfırlanacak

şek�lde her 12

ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık

olarak azaltılır

 

14 µg/m3 10 µg/m3 1 Ocak 2019

 
 

Sayfa 1
2

Sayfa 3

 

K�rlet�c�

Ortalama süre

 

L�m�t değer Tolerans payı Üst değerlend�rme

eş�ğ�

Alt

değerlend�rme

eş�ğ�

L�m�t değere

ulaşılacak  tar�h

Kurşun

 
yıllık

 

-�nsan sağlığının

korunması �ç�n-

0,5µg/m3 
 

 

Sınay� faal�yetlerden

uzun yıllar boyunca

kontam�ne olmuş

sanay� kaynakların

yakınlarında

1 µg/m³

 

 (bakınız madde 12

(4))

1.1.2014 tar�h�nde

0.5 µg/m³ (% 100) ve

1.1.2019 tar�h�ne kadar

veya madde 12 (4) ‘e göre

bel�rlenen  “alt bölge”ler

ve “bölge”lerde 1 Ocak

2019 + 5 yıla kadar

tolerans payı sıfırlanacak

şek�lde her 12 ayda b�r

eş�t m�ktarda yıllık olarak

azaltılır

 

l�m�t değer�n

%70’�

(0,35 µg/m3)

l�m�t değer�n

%50’s�

(0,25 µg/m3)

1 Ocak 2019 veya

madde 12 (4) ‘e göre

bel�rlenen “bölge“ ve

“alt bölge”lerde 1

Ocak 2019 +5 yıl.

Böyle durumlarda

l�m�t değer 1 Ocak

2019 dan �t�baren 1,0

µg/m³ olur.

Benzen yıllık

 

-�nsan sağlığının

korunması �ç�n-

5 µg/m3 1.1.2014 tar�h�nde

 5 µg/m³ (% 100)

ve 01.01.2017 tar�h�nden

1.1.2021 tar�h�ne kadar

tolerans payı sıfırlanacak

şek�lde her 12 ayda b�r

eş�t m�ktarda yıllık olarak

azaltılır

l�m�t değer�n

%70’� 
 

 

(3, 5 µg/m3)

l�m�t değer�n

%40’ı

 

(2 µg/m3)

1 Ocak 2021

 

zaman-sınırlı

uzatmaya mutabık

kalınan “bölge” ve “alt

bölge”ler har�ç

(bakınız madde 12

(3))
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Karbon

monoks�t

maks�mum

günlük 8 saatl�k

ortalama

 

-�nsan sağlığının

korunması �ç�n-

10 mg/m3 1.1.2014 tar�h�nde

 6 mg/m³ (% 60)

ve 1.1.2017 tar�h�ne kadar

tolerans payı sıfırlanacak

şek�lde her 12 ayda b�r

eş�t m�ktarda yıllık olarak

azaltılır

l�m�t değer�n

%70’� 
 

 

(7 mg/m3)

l�m�t değer�n

%50’s� 
 

 

(5 mg/m3)

1 Ocak 2017

        

 
 

C) Arsen�k, kadm�yum, n�kel ve benzo(a)p�ren �ç�n hedef değerler ve değerlend�rme eş�kler�

K�rlet�c� Hedef değer

(a)

Hedef değer�n yüzdes�

olarak üst

değerlend�rme eş�ğ�

Hedef değer�n yüzdes�

olarak alt değerlend�rme

eş�ğ�

Hedef değere

ulaşılacak tar�h

Arsen�k

 

6 ng/m3 % 60

 

(3,6 ng/m3)

% 40

 

(2,4 ng/m3)

1 Ocak 2020

Kadm�yum

 

5 ng/m3 % 60

 

(3,0 ng/m3)

% 40

 

(2,0 ng/m3)

1 Ocak 2020

N�kel

 

20 ng/m3 % 70

 

(14 ng/m3)

% 50

 

(10 ng/m3)

1 Ocak 2020

Benzo(a)p�ren

 

1 ng/m3 % 60

 

(0,6 ng/m3)

% 40

 

(0,4 ng/m3)

1 Ocak 2020

(a) b�r yılda PM10 fraks�yonundak� toplam �çer�k �ç�n

 

D) Ozon �ç�n uzun vadel� hedefler, hedef değerler, b�lg�lend�rme ve uyarı eş�kler�

Hedef Ortalama Süre 2022 �ç�n Hedef değer  (a) Uzun vadel� hedef

İnsan sağlığının korunması B�r yılda maks�mum günlük 8 saatl�k ortalama 120 µg/m³ değer� üç yıllık ortalama

alındığında b�r yılda 25 günden daha

fazla süre boyunca aşılmayacaktır (b)

120 µg/m3

Vejetasyonun korunması Mayıs ayından Temmuz ayına kadar 1 saatl�k

değerlerden hesaplanacak AOT40

Beş yıllık ortalaması

18 000 µg/m3·saat (b)

6 000 µg/m3·saat

(a) Hedef değerler �le uyumluluk bu yıldan �t�baren değerlend�r�lecekt�r. B�r başka �fade �le ver�ler�n, tak�p eden üç veya beş yıl sonunda uyumluluğun hesaplamasında

kullanılacağı �lk yıl 2022’d�r.

(b) Eğer üç veya beş yıllık ortalamalar bel�rlenem�yorsa yıllık ver�ler�n ardışık ve tam set� bazında, hedef değerler �le uyumluluğu kontrol etmek �ç�n gerekl� m�n�mum yıllık

ver�ler aşağıdak� g�b�d�r;

- �nsan sağlığının korunmasında hedef değer �ç�n- b�r yıllık geçerl� ver�

- vejetasyonun korunmasında hedef değer �ç�n- üç yıllık geçerl� ver�

 

 Süre Eş�k

B�lg� eş�ğ� 1 saatl�k ortalama 180 µg/m3

Uyarı eş�ğ� 1 saatl�k ortalama (a) 240 µg/m3

(a) Madde 11 ‘�n uygulanması �ç�n eş�ğ�n aşımı üç ardışık yıl �ç�n öngörülür veya ölçülür.

 

E) Üst ve alt değerlend�rme eş�kler�n�n aşımının bel�rlenmes�

 

Üst ve alt değerlend�rme eş�kler�n�n aşımı, yeterl� ver�n�n bulunduğu yerlerde öncek� beş yıllık süre �ç�ndek� konsantrasyonlar baz
alınarak bel�rlen�r. Öncek� beş yıl d�kkate alınarak en az üç yıllık süre �ç�nde bu aşım oluşmuşsa, b�r değerlend�rme eş�ğ�n�n aşılmış
olduğu varsayılır.

 

Beş yıllık ver�den daha az ver� olan yerlerde üst ve alt değerlend�rme eş�kler�n�n aşımlarına karar vermek �ç�n, en yüksek k�rlenme
sev�yeler�n�n karakter�st�k olduğu zamanlarda ve yerlerde kısa sürel� ölçüm kampanyaları; em�syon envanterler� ve modellemeden elde
ed�len sonuçlar �le b�rleşt�r�leb�l�r.
 

Sayfa 4
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Ek- I A (Değ�ş�k:RG-5/5/2009-27219)  

 
GEÇİŞ DÖNEMİ UZUN VADELİ VE KISA VADELİ SINIR DEĞERLERİ VE UYARI EŞİKLERİ

 

K�rlet�c� Ortalama süre Sınır değer Sınır değer�n yıllık azalması Uyarı eş�ğ�

SO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saatl�k 900 µg/m3  

 

 

İlk sev�ye: 500

µg/m3

 

İk�nc� sev�ye: 850

µg/m3

 

Üçüncü sev�ye:

1.100 µg/m3

 

Dördüncü sev�ye:

1.500 µg/m3

 

(Ver�len değerler 24

saatl�k

ortalamalardır.)

-KVS-

 

24 saatl�k

% 95 /yıl

 

-�nsan sağlığının korunması �ç�n-

400 µg/m3 Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne kadar

250 µg/m3 (sınır değer�n %62,5’u)

olana kadar her 12 ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık olarak azalır

 

Kış Sezonu Ortalaması

(1 Ek�m – 31 Mart)

 

-�nsan sağlığının korunması �ç�n-

 

250 µg/m³

 

Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne kadar

125 µg/m3 (sınır değer�n %50’s�)

olana kadar her 12 ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık olarak azalır

Hedef Sınır Değer

 (Yıllık ar�tmet�k ortalama)

 

60 µg/m³

 

 

Hedef Sınır Değer

Kış Sezonu Ortalaması

 (1 Ek�m – 31 Mart)

 

120 µg/m³  

-UVS-

 yıllık

 

-�nsan sağlığının korunması �ç�n-

 

 

150 µg/m3

 

 

 

-UVS-

yıllık

 

-hassas hayvanların, b�tk�ler�n

ve nesneler�n korunması �ç�n-

 

60 µg/m3

Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne kadar

20 µg/m3 (sınır değer�n %33’ü)

olana kadar her 12 ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık olarak azalır

NO2

 

-KVS-

 

24 saatl�k

% 95 /yıl

 

-�nsan sağlığının korunması �ç�n-

300 µg/m3   

 -UVS-

yıllık

 

-�nsan sağlığının korunması �ç�n-

 

100  µg/m3

 

Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne kadar

60 µg/m3 (sınır değer�n %60’ı)

olana kadar her 12 ayda b�r eş�t

m�ktarda yıllık olarak azalır

 

 

K�rlet�c� Ortalama süre Sınır Değer Sınır değer�n yıllık azalması Uyarı eş�ğ�

PM101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-KVS-

 

24 saatl�k

%  95/yıl

 

-�nsan sağlığının korunması

�ç�n-

300 µg/m3 Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne

kadar 100 µg/m3 (sınır değer�n

%33’ü) olana kadar her 12 ayda

b�r eş�t m�ktarda yıllık olarak

azalır

 

İlk sev�ye: 260 µg/m3

 

İk�nc� sev�ye: 400

µg/m3

 

Üçüncü sev�ye: 520

µg/m3
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Dördüncü sev�ye: 650

µg/m3

 

 

(Ver�len değerler 24

saatl�k ortalamalardır.)

Kış Sezonu Ortalaması

(1 Ek�m – 31 Mart)

 

 

-�nsan sağlığının korunması

�ç�n-

200 µg/m3

 

Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne

kadar 90 µg/m3 (sınır değer�n

%45’�) olana kadar her 12 ayda

eş�t b�r m�ktarda yıllık olarak

azalır

-UVS-

yıllık

 

-�nsan sağlığının korunması

�ç�n-

 

150 µg/m3

 

Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne

kadar 60 µg/m3 (sınır değer�n

%40’ı) olana kadar her 12 ayda

eş�t b�r m�ktarda yıllık olarak

azalır

Kurşun

 

 

 

-UVS-

yıllık

 

 

-�nsan sağlığının korunması

�ç�n-

2 µg/m3 Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne

kadar 1 µg/m3 (sınır değer�n

%50’s�) olana kadar her 12 ayda

eş�t b�r m�ktarda yıllık olarak

azalır

 

 

CO

24 saatl�k

 

%  95/yıl

 

-�nsan sağlığının korunması

�ç�n-

30 mg/m3 Sınır değer, 1.1.2009 tar�h�nde

başlayarak 1.1.2014 tar�h�ne

kadar 10 mg/m3 (sınır değer�n

%33’ü) olana kadar her 12 ayda

eş�t b�r m�ktarda yıllık olarak

azalır

yıllık

 

-�nsan sağlığının korunması

�ç�n-

10 mg/m3  

 

[1]
 ‘PM10, asılı part�kül madde – s�yah duman olarak da ölçüleb�l�r. S�yah duman değerlend�rmes� ve grav�metr�k b�r�mlere çevr�m� �ç�n, hava k�rl�l�ğ�n� ölçme metotları ve anket

tekn�kler� üzer�ne çalışan OECD grubunun standartlaştırdığı metot (1964), referans metot olarak alınır.

 
 
 

Sayfa 5
 

Ek-II

 

BİR “BÖLGE” VEYA “ALT BÖLGE” İÇİNDEKİ HAVA KİRLETİCİLERİ KONSANTRASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN
GEREKLİLİKLERİN VE ÖLÇÜMLER İÇİN ÖRNEKLEME NOKTALARININ KONUMLARININ BELİRLENMESİ   

 

A) Örnekleme noktalarının konumları

 

Sab�t ölçümlerde aşağıdak� hususlara uyulur.

 

I. Kükürt d�oks�t, azot d�oks�t, kurşun, PM10, benzen, karbon monoks�t, arsen�k, kadm�yum, n�kel, cıva ve pol�s�kl�k aromat�k
h�drokarbonlar �ç�n makro ölçekte yer bel�rlemes�   

 

(1) İnsan sağlığının korunması

 

İnsan sağlığının korunmasına yönel�k örnekleme noktalarının yerler�, şu amaçlarla bel�rlen�r; 

 

(�)                   L�m�t değer(ler)�n ortalama süres� �le bağlantılı olarak öneml� b�r süre �ç�n nüfusun dolaylı veya da doğrudan maruz kalma
�ht�mal�n�n olduğu en yüksek konsantrasyonların ortaya çıktığı “bölge”ler ve “alt bölge”ler �ç�ndek� alanlarda ver� sağlamak,

(��)                 Genel nüfusun maruz�yet�n� tems�l eden “bölge”ler ve “alt bölge”ler �ç�ndek� d�ğer alanlardak� sev�yeler hakkında ver�
sağlamak,

(���)                Bes�n z�nc�r� �le nüfusun dolaylı maruz�yet�n� tems�l edecek, arsen�k, kadm�yum, cıva, n�kel, benzo(a)p�ren ve d�ğer pol�s�kl�k
aromat�k h�drokarbonların b�r�k�m oranları �le �lg�l� ver� sağlamak,
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Örnekleme noktaları genelde en yakındak� çok küçük m�kro-çevreler�n ölçümünden kaçınılacak şek�lde yerleşt�r�l�r. Yol göster�c� olması

bakımından, b�r örnekleme noktası; traf�ğ�n yoğun olduğu yerlerde 200 m2 den küçük olmayan, endüstr�yel bölgelerde en az

250mx250m ve uygun olduğunda şeh�r-fon alanlarında b�rkaç km2 l�k alandak� hava kal�tes�n� tems�l edeb�lmes� gerek�r.

 

Örnekleme noktaları, mümkün olan yerlerde, bu noktaların yakın çevreler�nde olmayan benzer konumları da tems�l edeb�lmes� gerek�r.
Arsen�k, kadm�yum, n�kel, c�va, ve benzo(a)p�ren �ç�n örnekleme noktaları, uygun olan yerlerde, PM10 �ç�n örnekleme noktaları �le aynı
yerde olması gerek�r.

 

Amacın fon sev�yeler�n�n değerlend�r�lmes� olduğu yerlerde, örnekleme konumu, yakınındak� endüstr�yel alanlar veya “alt bölge”lerden,
yan� b�rkaç k�lometre yakınındak� yerlerden etk�lenmemel�d�r.

 

Endüstr�yel kaynaklardan oluşan katkıların değerlend�r�leceğ� yerlerde, en yakın yerleş�m bölges�ndek� kaynağın rüzgâr yönünde en az
b�r örnekleme noktası yerleşt�r�l�r. Fon konsantrasyonunun b�l�nmed�ğ� yerlerde, hâk�m rüzgâr yönünde �lave b�r örnekleme noktası
yerleşt�r�l�r. Özell�kle bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� dördüncü fıkrasının uygulandığı yerlerde, örnekleme noktaları, mevcut en �y�
tekn�kler�n uygulamasının �zleneb�leceğ� şek�lde yerleşt�r�l�r.

 

Adalarda, �nsan sağlığının korunması �ç�n gerekl� olan örnekleme noktalarının yerleşt�r�lmes� �ht�yacı göz önünde bulundurulur.

 

(2) Ekos�stemler ve vejetasyonun korunması

 

Ekos�stemler ve vejetasyonun korunmasını hedefleyen örnekleme noktaları, d�ğer yapılaşmış alanlardan, endüstr�yel tes�sler veya
otoyollardan 5 km‘den veya “alt bölge”lerden 20 km ‘den daha uzağa yerleşt�r�l�r. Yol göster�c� olması bakımından, b�r örnekleme

noktası, en az 1000 km2 ‘l�k b�r çevredek� hava kal�tes�n� tems�l edeb�lecek şek�lde yerleşt�r�l�r.

 
Adalarda, hava kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ht�yacı göz önünde bulundurulur.
 

II. Ozon �ç�n makro ölçekl� yerleşt�rme

 

Sab�t ölçümlere uygulanab�len ozon konsantrasyonlarının değerlend�r�lmes� �ç�n örnekleme noktalarının konumunun bel�rlenmes� ve
sınıflandırılması �ç�n kr�terler

 

İstasyon t�p� Ölçüm hedefler� Tems�l edeb�leceğ� alan (a) Makro ölçekl� yerleşt�rme kr�terler�

Kentsel İnsan sağlığının korunması: Özell�kle

nüfus yoğunluğunun ve ozon

konsantrasyonunun n�speten yüksek

olduğu ve genel nüfusun maruz�yet�n�

tems�l edeb�leceğ� yerlerde kent

nüfusunun ozona maruz�yet�n�

değerlend�rmek,

B�rkaç km2 Traf�k, benz�n �stasyonları v.s g�b� yerel em�syonların

etk�s�nden uzakta; �y� karışım sev�yeler�n�n ölçüleb�leceğ�

hava s�rkülasyonunun olduğu yerlerde; kentlerdek� yerleş�m

alanları ve t�car� alanlarda, parklar (ağaçlardan uzakta),

traf�ğ�n çok az olduğu veya h�ç olmadığı büyük caddeler

veya meydanlarda, eğ�t�m, spor veya eğlence yerler�

özell�kler� taşıyan açık alanlara yerleşt�r�l�r.

Kent çevres�   İnsan sağlığının ve vejetasyonun

korunması: Nüfus ve vejetasyonun

doğrudan veya dolaylı olarak maruz

kalmasının muhtemel olduğu en yüksek

ozon sev�yeler�n�n oluştuğu “alt

bölge”ler�n dış mahaller�nde bulunan

nüfus ve vejetasyonun maruz�yet�n�

değerlend�rmek;

B�rkaç 10 km2 Maks�mum em�syon alanından bel�rl� b�r uzaklıkta, ozon

oluşumuna katkıda bulunab�lecek şartlarda hak�m rüzgar

yönünü/yönler�n� tak�p eden rüzgar yönünde; B�r “alt

bölge”n�n dış taraflarında bulunan nüfus, doğal ekos�stemler

veya hassas mahsuller�n yüksek ozon sev�yeler�ne maruz

kaldığı yerlerde; ozonun bölgesel fon sev�yeler�n� bel�rlemek

�ç�n, uygun olan yerlerde, maks�mum em�syon alanının

rüzgara ters yönünde bazı kent çevres� �stasyonları da

yerleşt�r�l�r.

Kırsal İnsan sağlığı ve vejetasyonun

korunması: Alt-bölgesel ölçekl� ozon

konsantrasyonlarına nüfusun, mahsuller�n

ve doğal ekos�stemler�n maruz�yet�n�

değerlend�rmek;

Alt-bölgesel sev�yeler

(B�rkaç km2 )

İstasyonlar küçük yerleş�m yerler�ne ve/veya doğal

ekos�stemler�n, ormanların veya mahsuller�n bulunduğu

alanlara; ozon �ç�n tems�l teşk�l edeb�lecek yerlerde yollar ve

endüstr�yel tes�sler g�b� anlık yerel em�syonların etk�s�nden

uzağa, açık alanlara yerleşt�r�leb�l�r, ancak yüksek dağ

tepeler�ne yerleşt�r�lemez.

Kırsal fon

 

Vejetasyon ve �nsan sağlığının

korunması:

Bölgesel ölçekl� ozon

konsantrasyonlarına mahsuller�n ve doğal

ekos�stemler�n ve de nüfusun

maruz�yet�n� değerlend�rmek;

Bölgesel / ulusal / kıtasal

sev�yeler (1000 �le 10.000 km2

arasında)

Daha az nüfus yoğunluğu olan alanlara, örneğ�n yerel

em�syonlardan uzak ve endüstr�yel alanlar ve kentsel

alanlardan uzaktak� doğal ekos�stemler�n olduğu alanlara,

ormanlara �stasyon yerleşt�r�l�r; Enverz�yon şartlarının yerel

oluşumunu arttıran yerlerden ve de yüksek dağ z�rveler�nden

kaçınılır;

Yerel karakterl� gündüz rüzgârları görülen sah�l mevk�ler�

öner�lmez.

 (a) Örnekleme noktaları, mümkün olan yerlerde, bu noktaların yakın çevreler�nde olmayan benzer yerler� de tems�l edeb�lmel�d�r.
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III. M�kro ölçekl� yerleşt�rme

 

Mümkün olduğunca aşağıdak� kurallar uygulanır:

 

-         Örnekleme probu g�r�ş� etrafındak� akış kısıtlanmaz (en azından 270° ‘l�k b�r açıda serbest olmalıdır), örnekleme c�hazına yakın
hava akışını etk�leyen h�çb�r engel olmayacak şek�lde, d�ğer b�r �fade �le normalde b�nalardan, balkonlardan, ağaçlardan ve d�ğer
engellerden b�rkaç metre uzakta (ozon �ç�n bu uzaklık, örnekleme c�hazı üzer�nde dışarı çıkan engel�n yüksekl�ğ�n�n �k� katından
daha fazla olmalıdır) ve b�na ç�zg�s�nde hava kal�tes�n� tems�l eden örnekleme noktaları olması durumunda en yakın b�nadan en
azından 0.5 m uzaklıkta olur.  

-         Genelde, örnekleme noktası g�r�ş� yer sev�yes�nden 1.5 m (nefes alma sev�yes�) �le 4 m arasında yukarıda olmalıdır. 8 m ‘ye
kadar yüksek konumlar, bazı durumlarda ve ağaçlık alanlarda gerekl� olab�l�r. İstasyon büyük b�r alanı tems�l ed�yorsa, daha
yüksek yerleşt�rme de uygun olab�l�r.

-         Hava �le karışmayan em�syonların doğrudan g�r�ş�n� önlemek �ç�n g�r�ş probları, kaynakların hemen yakınına yerleşt�r�lmez.

-         Örnekley�c�n�n hava çıkışı, çıkan havanın örnekley�c� g�r�ş�ne tekrar g�rmes�n� önleyecek şek�lde yerleşt�r�l�r.

 

-         Traf�ğe yönel�k örnekley�c� yerler�n�n bel�rlenmes� (ozon har�ç)

-        Tüm k�rlet�c�ler �ç�n bu örnekleme noktaları, en yakın traf�k şer�d�n�n merkez�nden en az 4 m ve ana kavşakların kenarından
en az 25 m uzaklıkta olmalıdır.

-        Azot d�oks�t ve karbon monoks�t �ç�n g�r�şler kaldırım taşından 5 m den daha fazla uzaklıkta olmamalıdır.

-        Part�küler madde, arsen�k, kadm�yum, n�kel, cıva, benzo(a)p�ren, benzen ve kurşun �ç�n g�r�şler b�na ç�zg�s�ne yakın yerdek�
hava kal�tes�n� tems�l edecek şek�lde yerleşt�r�l�r.

-       Ozon örnekley�c�ler �ç�n ek kr�terler: G�r�ş probu, traf�k yoğunluğunun b�r fonks�yonu olarak artan b�r mesafe �le en yakın yoldan
10 m den daha uzağa ve ocak ve yakma fırınları g�b� kaynaklardan oldukça uzağa yerleşt�r�l�r. 

-       Kırsal alanlarda çökelme ölçümler� �ç�n, Eklerde ver�lmed�ğ� yerlerde ve uygun olduğunca EMEP kuralları ve kr�terler� uygulanır.

 

Aşağıdak� faktörler de hesaba katılab�l�r;

-         Engelley�c� kaynaklar,

-         Güvenl�k,

-         Er�ş�m,

-         Elektr�k hatlarına ve haberleşmeye yakınlık,

-         Çevres�nden mevk��n görünürlüğü,

-         Halkın ve operatörler�n güvenl�ğ�,

-         Farklı k�rlet�c�ler �ç�n örnekleme noktalarının aynı yerlerde olmasına gayret ed�lmes�,

-         Planlama gerekl�l�kler�.

 

B) Belgelend�rme ve yer seç�m�n�n gözden geç�r�lmes�

 

Yer seç�m �şlemler�, sınıflandırma aşamasında detaylı b�r har�ta ve çevre alanının yönler� gösteren fotoğrafları vasıtasıyla tam olarak
belgelenmek zorundadır. Seç�m kr�terler�n�n zamanla geçerl� kalmasını sağlamak �ç�n y�nelenen belgelerle, düzenl� zaman aralıklarında
örnekleme yerler� gözden geç�r�l�r.

Ozon �le �lg�l� olarak; �lg�l� örnekleme yer�nde, ölçülen ozon konsantrasyonlarını etk�leyen meteoroloj�k faktörler ve fotok�myasal prosesler
kapsamında uygun şek�lde �zleme ve �zleme ver�ler�n�n yorumlanması gerek�r.

 

C) Örnekleme noktalarının m�n�mum sayısının bel�rlenmes� �ç�n kr�terler

 

I.      Ozon har�c�ndek� k�rlet�c� konsantrasyonlarının sab�t ölçümler� �ç�n örnekleme noktalarının m�n�mum sayısının bel�rlenmes�ndek�
kr�terler

 

(1) Sab�t ölçümün tek b�lg� kaynağı olduğu “bölge”ler ve “alt bölge”lerde uyarı eş�kler� ve �nsan sağlığının korunması �ç�n hedef değerler veya l�m�t
değerlere uyumluluğun değerlend�r�lmes� amacıyla sab�t ölçümler �ç�n örnekleme noktalarının m�n�mum sayısı:

 

(�) Yaygın kaynaklar

 
“alt bölge”

veya

“bölge”de

Konsantrasyonlar üst

değerlend�rme eş�ğ�n�

aşarsa (1)

Maks�mum

konsantrasyonlar üst ve alt

Maks�mum

konsantrasyonların

alt değerlend�rme
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k� nüfus

(x1000)

değerlend�rme eş�kler�

arasında �se

eş�ğ�’n�n altında

olduğu “alt

bölge”lerde SO2 ve

NO2 �ç�n

 As,

Cd,

N�

B(a)P D�ğer

k�rlet�c�ler

As,

Cd,

N�

B(a)P D�ğer

k�rlet�c�ler

 

0-249 1 1 1 1 1 1 uygulanmaz

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

³ 6 000 5 5 10 2 2 5 3

(1)   Arsen�k, kadm�yum ve n�kel �ç�n: En az b�r kentsel fon �stasyon gerekl�d�r.

NO2, part�küler madde �ç�n: En az b�r kentsel fon �stasyonu ve b�r traf�k �stasyonu gerekl�d�r.

        Karbon monoks�t, B(a)P ve benzen �ç�n: En az b�r kentsel fon �stasyonu ve b�r traf�k �stasyonu gerek�r. Fakat bu örnekleme noktalarının sayısını arttırmaz.

 

 (��) Noktasal kaynaklar

 

Noktasal kaynakların çevres�ndek� k�rlenmen�n değerlend�r�lmes�nde sab�t ölçüm �ç�n örnekleme noktalarının sayısı; em�syon
yoğunlukları, hava k�rlenmes�n�n olası dağılım modeller� ve nüfusun potans�yel maruz�yet� göz önünde bulundurularak hesaplanır.

 

(2) “Alt bölge”ler dışındak� “bölge”lerde vejetasyon veya ekos�stemler�n korunması �ç�n l�m�t değerlere uyumluluğu değerlend�rmek amacıyla sab�t
ölçümler �ç�n örnekleme noktalarının m�n�mum sayısı.

 
Konsantrasyonlar üst değerlend�rme eş�ğ�n�
aşarsa

Maks�mum konsantrasyonlar üst ve alt
değerlend�rme eş�kler� arasında �se

 Her 20 000 km² de 1 �stasyon Her 40 000 km² de 1 �stasyon

 

Ada “bölge”lerde, sab�t ölçüm �ç�n örnekleme noktalarının sayısı; ekos�stem veya vejatasyonun potans�yel maruz�yet� ve hava
k�rlenmes�n�n olası dağılım modeller� göz önünde bulundurularak hesaplanır.

 

II. Ozon konsantrasyonlarının sab�t ölçümler� �ç�n örnekleme noktalarının m�n�mum sayısının bel�rlenmes� �ç�n kr�terler

 

(1) Sürekl� ölçümün tek b�lg� kaynağı olduğu yerlerde b�lg�lend�rme ve uyarı eş�kler�, uzun vadel� hedefler ve hedef değerlerle uyumluluğu
değerlend�rmek amacıyla sürekl� sab�t ölçümler �ç�n örnekleme noktalarının m�n�mum sayısı

Nüfus (× 1 000) “Alt bölge”ler

(kent ve kent çevres�)  (a)

D�ğer “bölge”ler

(kent çevres� ve kırsal) (a)

Kırsal fon

< 250 1 1 Ülke başına tüm “bölge”lerdek�
ortalama yoğunluk olarak

�stasyon /50 000 km² (b)
< 500 1 2

< 1 000 2 2

< 1 500 3 3

< 2 000 3 4

< 2 750 4 5

< 3 750 5 6

> 3 750 Her 2 m�lyon k�ş� �ç�n 1 �lave Her 2 m�lyon k�ş� �ç�n 1 �lave
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�stasyon �stasyon

(a) Nüfusun maruz�yet�n�n en yüksek olab�leceğ� kent çevres� alanlarında en az 1 �stasyon. “alt bölge”lerde, �stasyonların en az % 50 ‘s� kent çevres� alanlara yerleşt�r�l�r.

(b) Kompleks araz� yapıları �ç�n 25 000 km2 başına 1 �stasyon öner�l�r.

 

(2) Uzun vadel� hedeflere ulaşmış “bölge”ler ve “alt bölge”ler �ç�n sab�t ozon ölçümler�nde örnekleme noktalarının m�n�mum sayısı 

 

Hava kal�tes� modellemes� ve aynı yerdek� azot d�oks�t ölçümler� g�b� destekley�c� değerlend�rme araçlarıyla b�rl�kte ozon �ç�n örnekleme
noktalarının sayısı; uzun vadel� hedeflerle uyumluluğu kontrol etmek ve ozon k�rl�l�ğ� eğ�l�m�n� �ncelemek �ç�n yeterl� olmak zorundadır.
D�ğer “bölge”ler ve “alt bölge”lerde bulunan �stasyonların sayısı, (1) de bel�rt�len sayının üçte b�r�ne düşürüleb�l�r. Sab�t ölçüm
�stasyonlarından alınan b�lg�ler�n tek b�lg� kaynağı olduğu yerlerde, en azından b�r �zleme �stasyonu bulunur. Destekley�c�
değerlend�rmen�n olduğu “bölge”lerde, bunun sonucu olarak b�r “bölge”de başka h�çb�r �stasyon yok �se, komşu “bölge”lerdek� b�r d�z�
�stasyonla koord�nasyon uzun vadel� hedeflere aykırı ozon konsantrasyonlarının yeterl� değerlend�rmes�n� sağlamalıdır. Kırsal fon

�stasyonlarının sayısı 100.000 km2 başına b�r adet olmak zorundadır.
 

D) Ver� kal�tes� hedefler� ve hava kal�tes� değerlend�rme sonuçlarının derlenmes�

 

I.  Ver� kal�tes� hedefler�

Kal�te güvence programlarına yol göstermes� amacıyla ölçüm ver�ler�n�n alınması, m�n�mum zaman kapsamı ve değerlend�rme
metotlarının �z�n ver�len bel�rs�zl�ğ� �ç�n aşağıdak� ver� kal�tes� hedefler� bel�rlenm�şt�r.

 Kükürt

d�oks�t, Azot

d�oks�t ve

Azot oks�tler�

Part�küler madde

ve Kurşun

Benzen Karbon

monoks�t

Ozon

Sürekl� (1) sab�t

ölçüm

     

Bel�rs�zl�k % 15 %25 %25 %15 %15

M�n�mum ver�

alımı

%90 %90 %90 %90 %90 - yaz

boyunca 

%75 - kış

boyunca

M�n�mum zaman

kapsamı

  %35 - kentsel fon

ve traf�k mevk�ler�

(çeş�tl� �kl�m ve

traf�k şartlarını

tems�l etmek

üzere yıl �ç�ne

dağılmış)

%90 - endüstr�yel

bölgeler

  

Gösterge ölçüm      

Bel�rs�zl�k %25 %50 %30 %25 %30

M�n�mum ver�

alımı

%90 %90 %90 % 90 %90

M�n�mum zaman

kapsamı

%14 (yıl �ç�nde

eş�t dağılmış

veya yıl �ç�nde

eş�t olarak 8

haftaya

dağılmış,

haftada b�r

rasgele ölçüm)

%14 (yıl �ç�nde eş�t

dağılmış veya yıl

�ç�nde eş�t olarak 8

haftaya dağılmış,

haftada b�r rasgele

ölçüm)

%14 (yıl �ç�nde

eş�t dağılmış

veya yıl üzer�nde

eş�t olarak 8

haftaya dağılmış,

haftada b�r

günlük rasgele

ölçüm)

%14 (yıl �ç�nde

eş�t dağılmış

veya yıl �ç�nde

eş�t olarak 8

haftaya

dağılmış,

haftada b�r

rasgele ölçüm)

> %10 yaz

boyunca

Modelleme      

Bel�rs�zl�k      

Saatl�k

ortalamalar

%50  - %60    %50

8 saatl�k

ortalamalar

   %50 %50

Günlük

ortalamalar

%50 henüz

tanımlanmadı

   

Yıllık

ortalamalar

%30 %50 %50   
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Nesnel

tahm�nleme

     

Bel�rs�zl�k %75 %100 %100 %75 %75

(1)     Benzen �ç�n sürekl� ölçümler yer�ne, rasgele örneklemeye bağlı bel�rs�zl�ğ� �çeren bel�rs�zl�ğ�n %25 kal�te hedef�n� sağladığı göster�leb�l�rse rasgele ölçümler

uygulanab�l�r. Rasgele örnekleme, sonuçların çarpıtılmasını önlemek amacıyla yıl �ç�nde eş�t olarak dağıtılır.

 
 

Sayfa 2
6

Sayfa 7

 

 

Benzo(a)p�ren Arsen�k,

kadm�yum ve

n�kel

Benzo(a)p�ren dışındak�

pol�s�kl�k aromat�k

h�drokarbonlar, gaz

hal�ndek� toplam cıva

Toplam çökelme

Bel�rs�zl�k     

Sab�t ve

gösterge ölçümü

%50 %40 %50 %70

Modelleme %60 %60 %60 %60

Nesnel

tahm�nleme

%100 %100 %100 %100

M�n�mum ver� alımı %90 %90 %90 %90

M�n�mum zaman

kapsamı

    

Sab�t ölçümler %33 %50   

Gösterge

ölçümler (*)

%14 %14 %14 %33

(*)Gösterge ölçümler� azalarak gerçekleşt�r�len fakat d�ğer ver� kal�te hedefler�n� yer�ne get�ren ölçümlerd�r.

 

 

Değerlend�rme metotlarının bel�rs�zl�ğ� (%95’l�k güven�rl�k aralığında �fade ed�len ) CEN Ölçümde Bel�rs�zl�ğ�n Tanımlanması Rehber�
(ENV 13005–1999)’n�n prens�pler� �le ISO 5725:1994 metodoloj�s�yle ve CEN Raporu ‘Hava Kal�tes� – Hava referans ölçüm metotları
�ç�n bel�rs�zl�k tahm�n�ne yaklaşımın (CR 14377:2002E)’da ver�len temel kurallarla uygunluk �ç�nde değerlend�r�l�r.

 

Yukarıdak� tablodak� bel�rs�zl�k yüzdeler�, %95’l�k güven�rl�k aralığı �ç�n, t�p�k örnekleme zamanları veya uygun eş�kle düşünülen süre
boyunca ortalaması alınmış ayrı ayrı ölçümler �ç�n ver�lm�şt�r. Sab�t ölçümler �ç�n bel�rs�zl�k, uygun eş�k bölges�nde uygulanab�l�r şekl�nde
yorumlanır.

 

Modelleme ve nesnel tahm�nleme �ç�n bel�rs�zl�k, olayların zamanlamasını d�kkate almadan, uygun eş�ğ� hesaplamak �ç�n süre sonunda,
ölçülen ve hesaplanan konsantrasyon sev�yeler�n�n maks�mum sapması şekl�nde tanımlanır. Değerlend�rme �ç�n b�r hava kal�tes�
modellemes�n�n kullanıldığı yerlerde, modelleme tanımları �le �lg�l� referanslar ve bel�rs�zl�k hakkındak� b�lg�ler derlen�r.

 

Ver� alımı; c�hazın geçerl� ver� sağladığı süren�n �stat�st�ksel parametre veya toplam değer�n hesaplanacağı süreye oranı olarak
tanımlanır.

 

Zaman kapsamı; k�rlet�c�n�n ölçüldüğü süredek� eş�k değer�n bel�rlenmes� �ç�n düşünülen zaman yüzdes� olarak tanımlanır.

 

M�n�mum ver� alımı ve zaman kapsamı gerekl�l�kler�, c�hazın normal bakımı veya düzenl� kal�brasyonuna bağlı ver� kayıplarını �çermez.

 

Benzo(a)p�ren ve d�ğer pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonların ölçümü �ç�n y�rm� dört saatl�k örnekleme gerekl�d�r. Metodun, örnekler�n bu
sürede dengel� olmasını sağlaması şartıyla b�r aya kadar b�r süre sonunda d�kkatle alınan ayrı ayrı örnekler, b�rleşt�r�leb�l�r ve kompoz�t
numune olarak anal�z ed�leb�l�r. Üç benzeş�k benzo(b)fluoranten, benzo(j)flouranten ve benzo(k)flouranten’�n anal�t�k olarak
çözümlenmes� zor olab�l�r. Böyle durumlarda toplam olarak raporlanab�l�rler. Arsen�k, kadm�yum ve n�kel konsantrasyonlarının ölçümü
�ç�n y�rm� dört saatl�k örnekleme de öner�l�r.

 

Ozon har�c�nde, rasgele örnekleme yılın �şgünler�ne eş�t olarak yayılmalıdır. Çökelme oranlarının ölçümü �ç�n, yıl boyunca aylık veya
haftalık numuneler öner�l�r.

 

Derogasyon yoluyla, sürekl� �zleme açısından %95’l�k güven�rl�k aralığı �ç�ndek� bel�rs�zl�ğ�n %10 dah�l�nde olduğu Bakanlık tarafından
�spat ed�leb�l�rse, part�küler madde ve kurşun �ç�n sürekl� ölçümler�n yer�ne rasgele ölçümler uygulanab�l�r. 

 

II. Hava Kal�tes� Değerlend�rmes�n�n Sonuçları

 

Ölçüm dışındak� ver� kaynaklarının hava kal�tes� değerlend�rmes�nde tek arac olduğu veya ölçümden destekley�c� b�lg� almak �ç�n ölçüm
dışında ver� kaynaklarının kullanıldığı “bölge”ler ve “alt bölge”ler �ç�n aşağıdak� b�lg�ler derlen�r;
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-         Yürütülen değerlend�rme faal�yetler�,

-         Metodun tanımlanmasına �l�şk�n referanslarla b�rl�kte kullanılan özel metotlar,

-         Ver� ve b�lg� kaynakları,

-        Bel�rs�zl�kler� ve konsantrasyonların hedef değerler�n�, uzun vadel� hedefler�n�, l�m�t değer(ler)�n� veya l�m�t değer(ler) artı
uygulanab�l�r tolerans pay(lar)ını aştığı “bölge” veya “alt bölge”dek�, özell�kle herhang� b�r alanı veya �lg�l� �se hattın
uzunluğunu ve konsantrasyonların üst ve alt değerlend�rme eş�ğ�n� aştığı herhang� b�r alanı kapsayan sonuçlar,

-         Amacı �nsan sağlığının korunması olan uzun vadel� hedefler, hedef değerler veya l�m�t değerler, l�m�t değer�n aşıldığı
konsantrasyonlara potans�yel olarak maruz kalan nüfus.

 

Mümkün olan yerlerde, her b�r “bölge” ve “alt bölge”dek� konsantrasyon dağılımlarını gösteren har�talar derlen�r.

 

E) Ozon öncül maddeler�n�n ölçümler�

 

I. Hedefler

 

Böyle ölçümler�n ana hedefler�; k�rl�l�k konsantrasyonlarına sebep olan em�syon kaynaklarını saptamaya yardım etmek, em�syon
envanterler�n�n tutarlılığını kontrol etmek, em�syon azaltım stratej�ler�n�n ver�ml�l�ğ�n� kontrol etmek ve ozon öncül maddeler�ndek�
herhang� b�r eğ�l�m� anal�z etmekt�r.

Ayrıca amaç, ozon oluşumunu ve öncül dağılım prosesler�n� anlamayı ve de fotok�myasal modellemeler�n uygulanmasını
desteklemekt�r.

 

II. Maddeler

Ozon öncül maddeler�n�n ölçümü, en azından azot oks�tler� ve uygun uçucu organ�k b�leş�kler� (VOC) kapsar. Ölçüm �ç�n öner�len uçucu
b�leş�kler�n b�r l�stes� aşağıda yer almaktadır.

 1-Büten İzop�ren Et�l benzen

Etan trans-2-Büten n-Hekzan m+p-Ks�len

Et�len c�s-2-Büten �-Hekzan o-Ks�len

Aset�len 1.3-Bütad�en n-Heptan 1,2,4-Tr�met. benzen

Propan n-Pentan n-Oktan 1,2,3-Tr�met. benzen

Propen �-Pentan  �-Oktan 1,3,5-Tr�met. benzen

n-Bütan 1-Penten Benzen Formaldeh�t

�-Bütan 2-Penten Tolüen Toplam metan �çermeyen h�drokarbonlar

 

III. Yerleşt�rme
Ölçümler, özell�kle bu yönetmel�ğ�n gerekl�l�kler�ne göre kurulan kent ve kent çevres�ndek� alanlardak� herhang� b�r �zleme yer�nde yapılır
ve yukarıdak� �zleme hedefler� �le uyumlu olarak düşünülür.
 
 

Sayfa 8
 

Ek-III

 
HAVA KİRLETİCİLERİ KONSANTRASYONLARI VE ÇÖKELME ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN REFERANS
METOTLAR

 

1. Kükürt d�oks�t anal�z� �ç�n referans metot

ISO/FDIS 10498 (Taslak Standart) dış ortam havasında – kükürt d�oks�t tay�n� – UV flüoresans metodu.

Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

2. Azot d�oks�t ve azot oks�tler�n anal�z� �ç�n referans metot

ISO 7996: 1985 dış ortam havasında – azot oks�tler�n kütlesel konsantrasyonlarının tay�n� – k�myasal ışıma (kem�-lüm�nesans) metodu.
Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

3.  Kurşun örneklemes� �ç�n referans metot

Kurşun örneklemes� �ç�n referans metot Ek III 5’de PM10 �ç�n bel�rt�len metot �le aynı olacaktır. Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar

verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

4. Kurşun anal�z� �ç�n referans metot

ISO 9855: 1993 dış ortam havasında- f�ltrelerde toplanan aerosoller�n part�küler kurşun �çer�ğ�n�n tay�n�- atom�k absorps�yon
spektroskop� metodu.
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Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

5. PM10 örneklemes� ve ölçümü �ç�n referans metot

PM10 örneklemes� ve ölçümü �ç�n referans metot, EN 12341 “Hava Kal�tes� -Asılı part�küler madden�n PM10 fraks�yonu tay�n�- ölçüm
metotlarına denkl�ğ� göster�len referans metot ve saha test prosedürü”nde tanımlanan metot olması gerekl�d�r. Ölçüm prens�b�,
ortamdak� part�küler madden�n PM10 fraks�yonunun f�ltre üzer�nde toplanması ve grav�metr�k kütle tay�n� esasına dayanır.

 

Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot veya referans metotla tutarlı �l�şk� �ç�nde olduğu göster�leb�len
ve ortaya konan başka b�r metot kullanılab�l�r. Bu durumda, o metotla elde ed�len sonuçlar, referans metot kullanılarak elde ed�lenlere
muad�l sonuçlar üretmes� �ç�n �lg�l� b�r çarpanla düzelt�l�r.

 

6. PM2,5 örneklemes� ve ölçümü �ç�n geç�c� referans metot

Bakanlık tarafından uygun olduğu düşünülen herhang� b�r metot kullanılab�l�r.

PM2,5 ölçümü yapan otor�teler, PM2.5 örneklemek ve ölçmek �ç�n kullanılan metodu Bakanlığa b�ld�rmek zorundadır.

 

7. Benzen�n örneklemes� / anal�z� �ç�n referans metot

Benzen ölçümü �ç�n referans metot, Avrupa Standartlaştırma Kom�tes� (CEN) tarafından standartlaştırılmakta olan gaz kromatograf�k
tay�n�nden sonra em�c�(sorbent)  kartuş üzer�nde pompalamalı örnekleme metodudur. CEN tarafından standartlaştırılmış b�r metot
bulunmadığında, aynı ölçüm metoduna dayalı olan ulusal standart metotlar kullanılab�l�r.

Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

8. Karbon monoks�t anal�z� �ç�n referans metot

Karbon monoks�t ölçümü �ç�n referans metot, CEN tarafından şu anda standartlaştırılmakta olan Dağılmayan Kızıl Ötes� Spektrometr�
(NDIR) metodu olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış b�r metot bulunmadığında, yetk�l� merc�ler aynı ölçüm metoduna dayalı olan
ulusal standart metotları kullanab�l�rler.

Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

9. Dış ortam havasında arsen�k, kadm�yum ve n�kel örneklemes� ve anal�z� �ç�n referans metot

Dış ortam havasında arsen�k, kadm�yum ve n�kel konsantrasyonlarının ölçümü �ç�n referans metot, CEN tarafından
standartlaştırılmaktadır ve EN 12341’e muad�l manuel PM10 örneklemeye ve ardından ICP Kütle Spektrometr� veya Atom�k
Absorps�yon Spektrometr� �le anal�z�ne dayalı olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış b�r metot bulunmadığında, ulusal standart
metotlar veya ISO standart metotları kullanılab�l�r. Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

10. Dış ortam havasında pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonların örneklemes� ve anal�z� �ç�n referans metot

Dış ortam havasında benzo(a)p�ren konsantrasyonlarının ölçümü �ç�n referans metot, CEN tarafından standartlaştırılmaktadır ve EN
12341’e muad�l manuel PM10 örneklemeye dayalı olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış b�r metot bulunmadığında,
benzo(a)p�ren veya 8 �nc� madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len d�ğer pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar �ç�n, ISO 12884 standardı g�b�
ISO metotları veya ulusal standart metotlar kullanılab�l�r. Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot
kullanılab�l�r.

 

11. Dış ortam havasında cıvanın örneklemes� ve anal�z� �ç�n referans metot

Dış ortam havasında gaz hal�ndek� toplam cıva konsantrasyonlarının ölçümü �ç�n referans metot, Atom�k Absorps�yon Spektrometr�
veya Atom�k Flüoresan Spektrometr�ye dayalı b�r otomat�k metot olmak zorundadır. CEN tarafından standartlaştırılmış b�r metot
bulunmadığında, ulusal standart metotlar veya ISO standart metotları kullanılab�l�r. Yukarıdak� metoda muad�l sonuçlar verd�ğ�
göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

12. Arsen�k, kadm�yum, cıva, n�kel ve pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonların çökelmes�n�n  örneklemes� ve anal�z� �ç�n referans
metot

Çökelen arsen�k, kadm�yum, cıva, n�kel ve pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonların örneklemes� �ç�n referans metot; standart boyutlarda, açık
ağızlı s�l�nd�r�k çökelme kaplarına dayalıdır. CEN tarafından standartlaştırmış b�r metot bulunmadığında, ulusal standart metotlar
kullanılab�l�r.

 

13. Ozon c�hazlarının kal�brasyonu ve ozon anal�z� �ç�n referans metot

 

— Anal�z metodu: UV fotometr�k metot (ISO FDIS 13964),

— Kal�brasyon metodu: Referans UV fotometre (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1.6).

 

Bu metot, Avrupa Standartlaştırma Kom�tes� (CEN) tarafından standartlaştırılmaktadır. B�r kez �lg�l� standart yayınlandığında, bu
standartta tanımlanmış metot ve tekn�kler bu Yönetmel�ktek� referans ve kal�brasyon metodunu oluşturur. Yukarıdak� metoda muad�l
sonuçlar verd�ğ� göster�leb�len başka b�r metot kullanılab�l�r.

 

14. VOC �ç�n referans metotlar

VOC ölçümü yapan otor�teler, VOC örneklemek ve ölçmek �ç�n kullanılan metotları Bakanlığa b�ld�rmek zorundadır.
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Sayfa 9
 

Ek-IV

DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEMİZ HAVA PLANINA DAHİL EDİLECEK BİLGİLER 

 
Bu yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� altında sağlanacak b�lg�ler;

 

1.       K�rl�l�k aşımının yer�

-          Bölge

-          Şeh�r (har�ta)

-          Ölçüm �stasyonu (har�ta, coğraf�k koord�natlar)

 

2.       Genel B�lg�ler

-          “Bölge” t�p� (şeh�r, endüstr�yel veya kırsal alan)

-          K�rlenen alan(km2) ve k�rl�l�ğe maruz kalan nüfusun tahm�n� 

-          Kullanılab�l�r �kl�m ver�ler�

-          İlg�l� topograf�k ver�ler

-          “Bölge”de koruma gerekt�ren hedefler�n t�p� hakkında yeterl� b�lg�

 

3.       Sorumlu merc�ler

 

İy�leşt�rme planlarının gel�ş�m� ve uygulanmasından sorumlu k�ş�ler�n �s�m ve adresler�

 

4.       K�rl�l�ğ�n mah�yet� ve değerlend�r�lmes�

 

-          Öncek� yıllarda gözlemlenen konsantrasyonlar (�y�leşt�rme önlemler�n�n uygulanmasından önce)

-          Projen�n başından �t�baren ölçülen konsantrasyonlar

-          Değerlend�rme �ç�n kullanılan tekn�kler

 

5.       K�rl�l�ğ�n kaynağı

 

-          K�rl�l�ğe neden olan ana em�syon kaynaklarının l�stes� (har�ta)

-          Bu kaynaklardan yayılan em�syonların toplam m�ktarı (ton/yıl)

-          D�ğer bölgelerden taşınan k�rl�l�k hakkında b�lg�ler

 

6.       Durum anal�z�

 

-          Aşımdan sorumlu bu faktörler�n detayları (taşınım, sınır ötes� taşınım, oluşum)

-          Hava kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes� �ç�n olası önlemler�n detayları

 

7.       Bu yönetmel�k yürürlüğe g�rmeden önce mevcut olan �y�leşt�rme projeler� veya önlemler�n detayları

 

-          Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası önlemler

-          Bu önlemler�n gözlemlenen etk�ler�

 

8.       Bu yönetmel�k yürürlüğe g�rd�kten sonra k�rl�l�ğ� azaltmak �ç�n uygulanan projeler veya önlemler�n detayları

 

-          Projede bel�rlenen tüm önlemler�n l�stes� ve açıklaması

-          Uygulama �ç�n zamanlama tablosu

-          Bu hedeflere ulaşmak �ç�n gerekl� olan tahm�n� süren�n ve planlanan hava kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes�n�n tahm�n�

 

9.       Uzun vadede araştırılan veya planlanan projeler veya önlemler�n detayları

 

10.   Bu ekte �sten�len b�lg�ler� desteklemede kullanılan yayınlar, belgeler, çalışmalar ve benzerler�n�n l�stes�

 
 
 

Ek-V
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UYARI EŞİKLERİ AŞILDIĞINDA KAMUOYUNA SUNULACAK ASGARİ BİLGİLER

 

A) Kükürt d�oks�t ve azot d�oks�t �ç�n

 

Kamuoyuna sunulacak asgar� b�lg�ler en az şunları �çer�r:

 

- Ortaya çıkış tar�h�, saat� ve yer�, ve b�l�nd�ğ� yerlerde ortaya çıkış sebepler�;

- Aşağıdak�ler �le �lg�l� tahm�nler;

- Konsantrasyonlardak� değ�ş�mler (�y�leşme, dengelenme veya bozulma),

  �le bu değ�ş�mler�n sebepler�,

- İlg�l� coğraf�k alan,

- Ortaya çıkış süres�, 

- Oluşuma potans�yel hassas olan nüfus t�p�;

- İlg�l� hassas nüfus tarafından alınacak önlemler.

 

B) Ozon �ç�n

 

Mümkün olan en kısa sürede büyük ölçekl�, kamuoyuna sunulacak yeterl� b�lg�ler şunlardır:

 

1. Gözlemlenen aşım(lar) hakkında b�lg�ler;

—      Aşımın konumu veya alanı,

—      Aşılan eş�k t�p� (b�lg�lend�rme veya uyarı),

—      Aşımın başlama zamanı ve süres�,

—      En yüksek b�r saatl�k ve sek�z saatl�k ortalama konsantrasyon,

2. B�r sonrak� öğleden sonra/gün(ler) �ç�n tahm�nler;

—      B�lg�lend�rme ve/veya uyarı eş�ğ� aşımlarının beklend�ğ� coğraf�k bölge,

—      K�rl�l�kte beklenen değ�ş�m (�y�leşme, dengelenme veya bozulma),

3. İlg�l� nüfus t�p�, olası sağlık etk�ler� ve öner�len eylem hakkındak� b�lg�ler;

—      R�sk altındak� nüfus grupları hakkında b�lg�ler,

—      Olası bel�rt�ler�n tanımı,

—      İlg�l� nüfus tarafından alınacak olan öner�len önlemler,

—      Daha fazla b�lg�n�n nereden bulunacağı,

4. K�rl�l�ğ� ve/veya k�rl�l�ğe maruz�yet� azaltma �ç�n önley�c� eylem hakkındak� b�lg�ler;

—      Ana kaynak sektörler�n�n göstergeler�; em�syonların azaltım eylemler� �ç�n tavs�yeler.

 
 

Sayfa 10
 

Ek-VI

 

İSTATİSTİKSEL PARAMETRELERİN HESAPLANMASI VE VERİ TOPLANMASI İÇİN KRİTERLER VE SUNULACAK BİLGİLER

 

A) Bakanlığa sunulacak b�lg�ler

 

Aşağıdak� tablo, sunulacak ver� t�p�n� ve m�ktarını bel�rlemekted�r:

 İstasyon t�p� Sev�ye Ortalama/

b�r�kme

süres�

N�san ayından

Eylül ayına kadar

her ay �ç�n geç�c�

ver�ler

Her yıl �ç�n rapor

B�lg�lend�rme

eş�ğ�

Herhang� 180 µg/m³ 1 saat —Aşım(lar)ın

görüldüğü her

gün �ç�n: Tar�h,

toplam aşım

saat�,

maks�mum 1

saatl�k ozon ve

gerekt�ğ�nde �lg�l�

NO2 değerler�

—Aşım(lar)ın

görüldüğü her

gün �ç�n: Tar�h,

toplam aşım

saat�,

maks�mum 1

saatl�k ozon ve

gerekt�ğ�nde
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— aylık 1 saatl�k

maks�mum ozon

�lg�l� NO2

değerler�

Uyarı eş�ğ� Herhang� 240 µg/m³ 1 saat —Aşım(lar)ın

görüldüğü her

gün �ç�n: Tar�h,

toplam aşım

saat�,

maks�mum 1

saat l�k ozon ve

gerekt�ğ�nde �lg�l�

NO2 değerler�

—Aşım(lar)ın

görüldüğü her

gün �ç�n: Tar�h,

toplam aşım

saat�,

maks�mum 1

saatl�k ozon ve

gerekt�ğ�nde

�lg�l� NO2

değerler�

Sağlığın

korunması

 Herhang� 120 µg/m³ 8 saat —Aşım(lar)ın

görüldüğü her

gün �ç�n: tar�h, 8

saatl�k

maks�mum (b)

—Aşım(lar)ın

görüldüğü her

gün �ç�n tar�h, 8

saatl�k

maks�mum (b)

Vejetasyonun

korunması

Kent çevres�,

kırsal, kırsal

fon

AOT40 = 6 000

µg/m³·saat (a)

1 saat, Mayıs-

Temmuz arası

b�r�ken

 — Değer

Ormanın

korunması

Kent çevres�, 

kırsal, kırsal

fon

AOT40 = 20

000 µg/m³·saat

(a)

1 saat, N�san-

Eylül arası

b�r�ken

— Değer

Malzemeler Herhang� 40 µg/m³ 1 yıl — Değer

  (a) Ek I Bölüm I dek� AOT40 tanımına bakınız.

  (b) Maks�mum günlük sek�z saatl�k ortalama (bakınız Ek I Bölüm I).

 

Yıllık raporlamanın b�r parçası olarak, aşağıdak�ler de sunulur:

—       Ozon, azot d�oks�t, azot oks�tler� �le ozonun ve azot d�oks�t�n toplamları �le �lg�l� (ppb olarak toplanan ve µg/m³ ozon olarak �fade
ed�len) saatl�k ser�lerden alınan geçerl� ver� sayısı ve yıllık ortalama ve yüzde 100, 99.9, 98 ve 50’s�,

—      Günlük sek�z saatl�k maks�mum ozon değerler� ser�ler�nden alınan yıllık ortalama ve yüzde 100, 98 ve 50’s�

Aylık raporlarda sunulan ver�ler, geç�c� olarak kabul ed�l�r ve gerekt�ğ�nde sonrak� sunumlarda güncellen�r.

 

B) İstat�st�k� parametreler�n hesaplanmasında ve ver� toplanmasındak� kr�terler

 

Yüzdel�k değerler aşağıdak� metot kullanılarak hesaplanır.

 

Yüzdel�k y, gerçekte ölçülen değerlerden seç�l�r. Tüm değerler artan sırada l�stelen�r:

 

X1 £ X2 £ ………£ Xk £ ……….£ XN-1 £ XN

 

Yüzdel�k y, Xk’nın konsantrasyonudur, burada k değer� aşağıdak� g�b� hesaplanır:

 

k = (q × N)

 

q burada y/100’e eş�tt�r ve N �se gerçekte ölçülen değerler�n sayısıdır.

 

(q × N) değer� en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

Aşağıdak� kr�terler, �stat�st�k� parametreler� hesaplamada ve ver� toplama geçerl�l�ğ�n�n kontrol ed�lmes� �ç�n kullanılır:

 

Parametre Geçerl� ver�n�n gerekl� oranı

1 saatl�k değerler % 75 (yan� 45 dak�ka)

8 saatl�k değerler Değerler�n %75’� (yan� 6 saat)

8 saatl�k d�nam�k ortalamalardan hesaplanan maks�mum günlük
8 saatl�k ortalama.

8 saatl�k d�nam�k ortalamaların %75’� (yan� gün başına 18 adet 8
saatl�k ortalama)

AOT40 AOT40 değer�n� hesaplamak �ç�n tanımlanan süre sonunda 1
saatl�k değerler�n %90’ı (a)
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Yıllık ortalama Yaz mevs�m�n�n (N�san �le Eylül arası) ve kış mevs�m�n�n (Ocak
�le Mart, Ek�m �le Aralık arası) ayrı ayrı 1 saatl�k değerler�n %75’�

Her ay aşım ve maks�mum değerler�n sayısı Günlük maks�mum 8 saatl�k ortalama değerler�n %90’ı (her ay 27
adet günlük değer), Avrupa merkez saat� �le 8:00 – 20:00 arası 1
saatl�k değerler�n %90’ı

Her yıl aşım ve maks�mum değerler�n sayısı Yaz mevs�m�n�n altı ayı üzer�nden beş ayı (N�san �le Eylül arası)

 (a) Bütün olası ölçülen ver�ler�n mevcut olmadığı durumlarda, AOT40 değerler�n� hesaplamak �ç�n aşağıdak� çarpan kullanılır.

AOT40[tahm�n�] = AOT40ölçülen x toplam olası saat sayısı*  / ölçülen saatl�k değerler�n sayısı

 

* AOT40 tanımının zaman d�l�m� �ç�ndek� saat sayısıdır. (d�ğer b�r �fade �le, vejetasyonun korunması �ç�n her yıl 1 Mayıs �le 31 Temmuz
arası ve orman koruması �ç�n her yıl 1 N�san �le 30 Eylül arası Avrupa saat� �le 08:00’den - 20:00’ye kadar).

 
Sayfa 11


