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12 adet ulusal mevzuat incelendi. 

• Su Ürünleri Kanunu (1971)  

• Çevre Kanunu (1983)  

• Su Ürünleri Yönetmeliği (1995)  

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004)  

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin 
Kontrolü Yönetmeliği (2005)  

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006)  

 



• İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (2012)  

• Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının 
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (2012) 

• Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (2012)  

• Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 
(2014)  

• Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma 
ve Biyolojik Örnekleme Tebliği (2015)  

• Su Kanunu Tasarısı  



8 adet AB mevzuatı incelendi. 

• 76/464/EEC Sayılı Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi  

• 91/271/EEC Kentsel Atık Suların Arıtılmasına İlişkin Direktif  

• 2000/60/EC Sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD) 

• 2006/11/EC Sayılı Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi  

• 2008/105/EC Sayılı Çevresel Kalite Standartları Direktifi (ÇKSD) 

• 2009/90/EC Sayılı Kimyasal Analiz ve Su Statüsünün İzlenmesi 
için Teknik Özellikler Direktifi 

• 2010/75/EU Sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 

• Su Politikası Alanında Öncelikli Maddeler Açısından 
2000/60/EC Sayılı Direktifi ve 2008/105/EC Sayılı Direktifi 
Değiştiren 2013/39/EU Sayılı Direktif 



AB Mevzuatı: 

• SÇD altında tek bir çatı etrafında toplanmış 

• Dinamik 

Ulusal Mevzuat: 

• Su konusunda çok sayıda kanuni düzenleme 

• Zaman içerisinde kendini daha az yeniliyor 

• Aynı kirletici ve/veya kirletici grupları birden fazla yönetmelik 
kapsamında düzenlenmiş, bu yönetmeliklerde yer alan 
uygulamalar arasındaki farklılıklar 

Uygulayıcıların tabii oldukları ulusal mevzuatı tayin etme ve bu 
çerçevede sorumluluklarını yerine getirme konusunda yaşadıkları 

belirsizlik durumu ! 



• Su Ürünleri Yönetmeliği (1995) 

• Ağır metaller, organik maddeler ve zirai mücadele ilaçları da dahil 
olmak üzere çok sayıda kirletici 

• Ağır metaller ve organik kimyasallar için mg/L (0,001-800),  zirai 
mücadele ilaçları için µg/L (0,01-36500) seviyesinde kalite kriterleri  

• Parametreler ve standartları günümüz koşullarında güncelliğini önemli 
ölçüde yitirmiş 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin 
Kontrolü Yönetmeliği (2005) 

• Liste 1 ve Liste 2 maddeleri 

• Takvime bağlanan eylemler hayata geçirilememiş ve en başında 
tehlikeli madde envanterinin çıkarılamamış 

• Bugüne kadar uygulanamamış 

 



• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) 

• Sektörel bazda deşarj standartları 

• Konvansiyonel parametreler ve bazı metaller  

• Parametre ve sınır değer açısından yetersiz 

• Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (2012) 

• SÇD’nin yerüstü su kalitesi ve sınıflandırılması ile alakalı kısımları 

• Çevresel kalite standardı (ÇKS) kavramını ulusal mevzuata 
kazandırması açısından bir ilk 

• Yerüstü sularında bulunan tehlikeli maddelerin bütüncül yönetimi 

• Ekosistemi koruma tabanlı yönetim yaklaşımı 
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 SÇD:  

2015 yılı sonuna kadar tüm sularda iyi su durumuna 
ulaşılması hedefi 

 

 

İyi su durumu: 

 

 

 

 

İyi kimyasal 
durum 

İyi ekolojik 
durum 

ÇKS’ler yerüstü sularının ekolojik ve kimyasal durumunun 
belirlenmesinde bir araç olarak dikkate alınmaktadır. 



ÇKS ??? 

 İnsan sağlığı ve çevreyi korumak için belli bir kirletici veya 
kirletici gruplarının su, sediman veya biyotada aşmaması gereken 
konsantrasyonları  

Alıcı ortamlarda sağlanması gereken kalite durumu 

 Çevresel kalite hedefi 

 Deşarj standardı değil 

 Öncelikli maddeler ve spesifik kirleticiler için belirlenir 

 

 



İyi kimyasal durum 
 

Öncelikli Maddeler  (45 Madde) 

 Sucul çevre için önemli risk teşkil 
eden maddeler 

 AB Direktifleri ile belirlenir. 

 AB ölçeğinde ele alınır. 

 Revizyon: 6 yılda bir 

 İzleme sıklığı: 12 kez/yıl 

24 Öncelikli 
Madde 

21 Öncelikli 
Tehlikeli 
Madde 

İyi ekolojik durum 
 

Spesifik Kirleticiler 

 Su kaynaklarına, kalitesini olumsuz 
yönde etkileyebilecek miktarda 
deşarj edilen 

 Ulusal ölçekte ya da nehir havzası 
ölçeğinde risk teşkil eden maddeler 

 Üye ülkeler tarafından belirlenir. 

 Revizyon: 6 yılda bir 

 İzleme sıklığı: 4 kez/yıl 

Spesifik Kirletici Grupları 
(SÇD EK VIII) 



Kaynak: 

SÇD için Ortak Uygulama 
Stratejisi kapsamında 2011 

yılında hazırlanan 

“Çevresel Kalite 
Standartlarının 

Belirlenmesine İlişkin Teknik 
Rehber Doküman” 

 

  

27 No’lu Rehber 
Doküman 



Risk altındaki alıcı ve ortamların 
belirlenmesi 

Verilerin toplanması ve veri 
kalitesinin değerlendirilmesi 

ÇKS’nin hesaplanması 
(ekstrapolasyon) 

ÇKS’nin önerilmesi 

ÇKS’nin uygulanması 



 Su, sediman ve biyota için ayrı ÇKS’ler belirlenir. 

 

 

 

 

 

 Temel set olarak da bilinen 3 trofik seviyeden (küçük kabuklu, 
alg, balık) toksisite verileri esas alınarak, tatlı ve tuzlu sular için 
ayrı ÇKS’ler belirlenir. 

 

 

 

Dip canlılarını 
kirleticilerin 
etkilerinden 
korumak 

ÇKS 
sediman 

- İnsanları, kimyasallarla 
kontamine olmuş besinlerin 
etkilerinden korumak 

- Besin zincirinde üstte yer 
alan canlıları ikincil 
zehirlenmeden korumak 

ÇKS 
biyota 



 Biyota ÇKS’leri geri-hesap yöntemi ile ilgili su ÇKS’lerine 
dönüştürülmelidir. 

Sediman kalite standartları, su kolonu ve biyota kalite 
standartlarından bağımsız olarak ele alınır. 

 Biyota ve sediman için uzun vadeli etkiler söz konusu, bu 
matrisler için sadece yıllık ortalama-ÇKS (YO-ÇKS) hesaplanır. 

Metaller için nihai su kolonu ÇKS’leri belirlenirken arkaplan 
konsantrasyonu dikkate alınmalıdır. 

 

 AP < ÇKS  Nihai ÇKS = ÇKS  
AP ≥ ÇKS  Nihai ÇKS = ÇKS + AP  



 Su kolonunda yıllık ortalama ve maksimum (YO-ÇKS ve MAK-
ÇKS) olmak üzere 2 tür ÇKS belirlenir. 

 

 
Kirleticilerin 
uzun vadeli 
etkilerinden 
korunmak için 

Kronik  toksisite 
verileri kullanılır 
(NOEC, EC10) 

YO-ÇKS Kirleticilerin kısa 
vadeli yoğun 
etkilerinden 
korunmak için 

Akut toksisite 
verileri kullanılır 
(LC50, EC50) 

MAK-ÇKS 

NOEC : Herhangi Bir Etki Gözlenmeyen Konsantrasyon 
EC10 : %10’luk İnhibisyona Neden Olan Etkin Konsantrasyon 
LC50 : Medyan Öldürücü Konsantrasyon 
EC50 : Medyan Etkin Konsantrasyon 



 MAK-ÇKS’nin hesaplanabilmesi için temel sette yer alan her bir 
trofik seviyeden en az 1 akut toksisite verisinin bulunması 
gerekmektedir. Aksi takdirde, MAK-ÇKS hesabı yapılamaz. 

 Bir kimyasal için belirlenen MAK-ÇKS değeri, YO-ÇKS’den düşük 
olamaz.  

 Hesaplanan MAK-ÇKS değerinin YO-ÇKS’den düşük olduğu 
durumlarda kısa dönemli toksisite için YO-ÇKS değeri kullanılır. 

 

 
Durum Tavsiye Edilen Değer 

MAK-ÇKS ≤ YO-ÇKS   MAK-ÇKS = YO-ÇKS  

MAK-ÇKS > YO-ÇKS   MAK-ÇKS 



Hesaplama Yöntemi 

Deterministik Yöntem 
 

Probabilistik Yöntem 
 

Hesaplama sırasında kullanılacak olan yöntem, veri 
sayısı ve türüne bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmektedir.  



 Ekotoksikolojik veri sayısının kısıtlı olması durumunda (< 10)  

 Veri setindeki en düşük toksisite verisi belirlenir 

 Bu veriye 1 ila 10000 arasında değişen bir değerlendirme 
faktörü (DF) uygulanır 

Tatlı/tuzlu su verisi, veri sayısı ve türü (akut, kronik), veri 
elde edilirken test edilen taksonomik grup DF’yi etkiler 

Rehber Dokümanda 4 farklı DF tablosu 

 

 

 

 

Tatlı Su DF Tuzlu Su DF 

YO-ÇKS Tablo 3.2 Tablo 3.3 

MAK-ÇKS Tablo 3.4  Tablo 3.5 

YO-ÇKS= En düşük NOEC/DF veya EC10/DF 
MAK-ÇKS= En düşük LC50/DF veya EC50/DF 



 Tercihen 15, en az 10 toksisite verisi olması halinde 

 İstatistiki bir yöntem, daha güvenilir ÇKS değerleri 

 Türlerin hassasiyet dağılımı (SSD) modelini esas alır. 

 SSD: türlerin belirli bir stres etkenine karşı göstermiş olduğu 
duyarlılığın farklılığını ifade eden bir model, çok sayıda tür için 
toksisite değerlerinin kümülatif olasılık dağılımını gösterir. 

 ETX 2.0 yazılımı kullanılır. 

 

 



 ETX 2.0 yazılımı: Microsoft Windows uygulaması 

 Hollanda tarafından 2003 yılında ulusal ve/veya uluslararası 
ÇKS’lerin belirlenmesi maksadıyla yürütülen proje kapsamında 
geliştirilmiştir. 

 Yazılım, veri setinin log-normal dağılımını hesaplayarak ilgili 
kimyasal için tehlike eşik konsantrasyonu (HC5) hesaplamaktadır. 

 HC5 değerinin 1-5 aralığında değişen DF’ye bölünmesi ile ÇKS 
hesaplanmaktadır. 

 

 



 ETX 2.0 yazılımı HC5 hesabında Aldenberg ve Jaworska (2000) 
tarafından geliştirilen metodu kullanmaktadır.  

 

Log HC5 = Xm- k×s 

HC5: Kimyasala karşı %95 seviyede koruma sağlayabilecek tehlike 
konsantrasyon eşiği 

Xm: Logaritması alınan toksisite verisinin ortalaması 

k: Koruma seviyesi ve veri sayısına bağlı olan ektrapolasyon sabiti (Aldenberg 
ve Jaworska, 2000) 

s: Logaritması alınan toksisite verisinin standart sapması 

 

ÇKS = HC5 / DF 
DF: Değerlendirme Faktörü (1-5) 



Sonuçlar, programda grafiksel olarak da gösterilebilmektedir. 

Olasılık yoğunluk fonksiyonu  

 Kümülatif (birikimli) olasılık fonksiyonu 

 Elde edilen sonuçlar, Excel çıktısı olarak da alınabilmektedir.  

 



• Tatlı su 

• Tuzlu su 
Step 1: Su tipi 

• Akut (EC50/LC50) 

• Kronik (NOEC/EC10) 
Step 2: Veri tipi 

 

• Alg 

• Küçük kabuklu (Daphnia magna) 

• Balık 

• Diğerleri 

 

 

Step 3: Trofik seviye 

 Literatürden bulunan toksisite verileri sınıflandırılır. 

 

* Aynı türe ait birden fazla toksisite verisi varsa, bu verilerin geometrik ortalaması alınır. 



 Tatlı ve tuzlu su verilerinin birleştirilebilirliği değerlendirilir. 

a. Veri setlerinin ayrı ayrı logaritmaları alınır. 

b. Varyansları eşit mi ?  

i. F-test analizi sonucu: olasılık (p) > 0,05  veri setlerinin 
varyansları eşit, eşit varyans durumu için t-test uygula. 

ii. F-test analizi sonucu: olasılık (p) < 0,05  veri setlerinin 
varyansları eşit değil, eşit olmayan varyans durumu için t-test 
uygula. 

c. Ortalamaları eşit mi ? 

i. T-test analizi sonucu: olasılık (p) > 0,05  veri setlerinin 
ortalamaları eşit, veriler birleştirilebilir ! 

ii. T-test analizi sonucu: olasılık (p) < 0,05  veri setlerinin 
ortalamaları farklı, veriler birleştirilemez ! 



 Veri sayısına göre hesaplama yöntemine karar verilir.  

a. Veri sayısı < 10  ÇKS hesabı için deterministik metot kullanılır. 

b. Veri sayısı ≥ 10  ÇKS hesabı için deterministik veya probabilistik 
metot kullanılabilir. Ancak, probabilistik metodun kullanılması tercih 
sebebidir. 

YO-ÇKS 

MAK-ÇKS 



Triklosan (TCS) 

 Günlük hayatta en çok kullanılan antimikrobiyal biyositlerden 

 Sabun, diş macunu, traş losyonu, deodorant ve deterjan gibi 
çeşitli farmasötik ve kişisel bakım ürünleri 

 Toksik, biyobirikim ve kalıcı özellikte  

 Evsel, kentsel ve endüstriyel deşarjlar  su kaynakları  sucul 
yaşam üzerinde olumsuz etkiler 

 

 



YO-ÇKS Hesaplanması 

 35 adet tatlı su, 2 adet tuzlu su kronik toksisite verisine (NOEC, 
EC10) ulaşılmıştır. 

 Verilerin birleştirilebilirliği test edilmiştir. 

F-test: p=0,939 (>0,05  eşit varyans)  

T-test: p=0,378 (>0,05  eşit ortalama değer, veriler birleştirilebilir)  



YO-ÇKS Hesaplanması 

 Birleştirilmiş veri setinde bir alg ve bir yumuşakça türü için 
2’şer adet kronik toksisite verisi bulunmaktadır.  

Bu nedenle, söz konusu türler için geometrik ortalama alınmış 
ve toplam veri sayısı 35 olarak elde edilmiştir. 

 Bu durumda, hesaplamada probabilistik yöntem tercih 
edilmekle birlikte, Rehber Dokümana göre deterministik yöntem 
de uygulanabilmektedir. 

Her iki yöntemle YO-ÇKS hesaplanmıştır. 



 

YO-ÇKS Hesaplanması 

Deterministik Yöntem 

 

Su Tipi 
En Düşük 

NOEC/EC10 (µg/L) 
DF 

YO-ÇKS 

(µg/L) 

Tatlı su 0,015 10* 0,0015 

Tuzlu su 0,015 50** 0,0003 
* Kaynak: Rehber Doküman Tablo 3.2 
** Kaynak: Rehber Doküman Tablo 3.3 



YO-ÇKS Hesaplanması 

Probabilistik Yöntem 

HC5: 0,085 µg/L  



YO-ÇKS Hesaplanması 

Probabilistik Yöntem (veri sayısı=35) 

Su Tipi HC5 (µg/L) DF YO-ÇKS (µg/L)  
Tatlı su 0,085 1 0,085 
Tuzlu su 0,085 1×5=5 0,017 

Veri 
Sayısı 

Değerlendirme 
Faktörü (DF) 

10-14 5 

15-19 4 

20-24 3 

25-29 2 

> 29 1 



Farklı Yöntemlerle Hesaplanan YO-ÇKS’lerin Karşılaştırılması 

 

 Deterministik metotla hesaplanan değerler (tatlı su: 0,0015 
µg/L; tuzlu su: 0,0003 µg/L) probabilistik metotla hesaplanan 
değerlerden (tatlı su: 0,085 µg/L; tuzlu su: 0,017 µg/L) yaklaşık 
57 kat daha sıkıdır.  

 Bu durum, ÇKS çıkarımında uygulanan yöntemin belirlenen 
kalite standardı üzerindeki etkisini açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır.  

 Probabilistik metot ile ÇKS çıkarımı daha anlamlı ve 
uygulanabilir standartlar üretmektedir. 



MAK-ÇKS Hesaplanması 

 19 adet tatlı su, 4 adet tuzlu su akut toksisite verisine (LC50, 
EC50) ulaşılmıştır. 

 Verilerin birleştirilebilirliği test edilmiştir. 

F-test: p=0,127 (>0,05  eşit varyans)  

T-test: p=0,887 (>0,05  eşit ortalama değer, veriler birleştirilebilir)  



MAK-ÇKS Hesaplanması 

 Birleştirilmiş veri setinde 2 alg türü için 2’şer adet kronik 
toksisite verisi bulunmaktadır.  

 Bu nedenle, söz konusu türler için geometrik ortalama alınmış 
ve toplam veri sayısı 21 olarak elde edilmiştir. 

 Bu durumda, hesaplamada probabilistik yöntem tercih 
edilmekle birlikte, Rehber Dokümana göre deterministik yöntem 
de uygulanabilmektedir. 

Her iki yöntemle MAK-ÇKS hesaplanmıştır. 



 

MAK-ÇKS Hesaplanması 

Deterministik Yöntem 

 

* Kaynak: Rehber Doküman Tablo 3.4 
** Kaynak: Rehber Doküman Tablo 3.5 

Su Tipi 
En Düşük EC50/LC50 

(µg/L) 
DF 

MAK-ÇKS 

(µg/L) 

Tatlı su 1,1 10* 0,11 

Tuzlu su 1,1 10** 0,11 



MAK-ÇKS Hesaplanması 

Probabilistik Yöntem 

HC5: 2,983 µg/L  



MAK-ÇKS Hesaplanması 

Probabilistik Yöntem (veri sayısı=21) 

Veri 
Sayısı 

Değerlendirme 
Faktörü (DF) 

10-14 5 

15-19 4 

20-24 3 

25-29 2 

> 29 1 

HC5 (µg/L) DF MAK-ÇKS (µg/L) (tatlı/tuzlu su) 

2,983 3*×10=30 0,10 

 Birleştirilmiş veri setinde temel set haricinde yeterli sayıda (≥ 2) deniz 
taksonomik grubu temsil edildiğinden, tuzlu sular için ekstra bir DF 
uygulanmamıştır.  



Farklı Yöntemlerle Hesaplanan MAK-ÇKS’lerin Karşılaştırılması 

 

 Her iki yöntemle hesaplanan değerler (deterministik yöntem: 
0,11 µg/L; probabilistik yöntem: 0,10 µg/L) hemen hemen 
aynıdır. 

 Ancak, veri sayısının yeterli olduğu durumlarda, ki mevcut 
durumda TCS için elde edilen birleşik veri seti 21 akut toksisite 
verisini içermektedir, probabilistik metot ile ÇKS çıkarımı daha 
güvenilir standartlar üretmektedir. 



Koc: Organik karbon 
adsorpsiyon katsayısı 
 
Kow: Oktanol su ayrılım 
katsayısı   

2 Yöntem 

Sediman Toksisite 
Verisi 

-Deterministik 

-Probabilistik  

Ayrışma Dengesi 
Metodu 



Ayrışma Dengesi Yöntemi 

𝐾𝑝𝑠𝑒𝑑 = 𝐹𝑜𝑐𝑠𝑒𝑑𝑥𝐾𝑜𝑐  

𝐾𝑠𝑒𝑑−𝑠𝑢 = 𝐹ℎ𝑎𝑣𝑎𝑠𝑒𝑑𝑥𝐾ℎ𝑎𝑣𝑎−𝑠𝑢 + 𝐹𝑠𝑢𝑠𝑒𝑑 + 𝐹𝑘𝑎𝑡ı𝑠𝑒𝑑𝑥
𝐾𝑝𝑠𝑒𝑑

1000
𝑥𝑅𝐻𝑂𝑘𝑎𝑡ı 

Ç𝐾𝑆𝑠𝑒𝑑,𝐸𝑞𝑃,ı𝑎 =
𝐾𝑠𝑒𝑑−𝑠𝑢

𝑅𝐻𝑂𝑠𝑒𝑑
𝑥Ç𝐾𝑆𝑠𝑢𝑥1000 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝑠𝑒𝑑 =
𝑅𝐻𝑂𝑠𝑒𝑑

𝐹𝑘𝑎𝑡ı𝑠𝑒𝑑𝑥𝑅𝐻𝑂𝑘𝑎𝑡ı
 

Ç𝐾𝑆𝑠𝑒𝑑,𝐸𝑞𝑃,𝑘𝑎 = 𝐶𝑂𝑁𝑉𝑠𝑒𝑑𝑥Ç𝐾𝑆𝑠𝑒𝑑,𝐸𝑞𝑃,ı𝑎 

Kpsed: sedimandaki katı-su dağılım katsayısı (L/kg) 
Focsed: organik karbonun sedimandaki ağırlık oranı 
(kg/kg)  
Ksed-su: sediman ve su arasındaki dağılım katsayısı 
(m3/m3) 
Fhavased: sedimandaki hava oranı (m3/m3)  
Khava-su: hava-su dağılım katsayısı (m3/m3) 
Fsused: sedimandaki su oranı (m3/m3)  
Fkatısed: sedimandaki katı oranı (birimsiz)  
RHOkatı: katı faz yoğunluğu (kgkatı/mkatı

3)  
RHOsed: ıslak sedimanın kütle yoğunluğu (kgıa/m3)  
CONVsed: sediman kuru ağırlığının yaş ağırlığa çevirme 
faktörü (kgıa/kgka)  

Parametre Önerilen Değer 

Focsed 0,05 

Fhavased 0 

Fsused 0,8 

Fkatısed 0,2 

RHOkatı 2500 

RHOsed 1300 

log Kow>5 ise, Nihai ÇKS=Hesaplanan/10 



Ayrışma Dengesi Yöntemi 

 log Koc = 3,34-4,67 (ÇKS belirlenmeli) 

Log Koc,1 = 3,34  Koc,1 = 2188 

  Log Koc,2 = 4,67  Koc,2 = 46774 

Koc = geometrik ortalama (2188, 46774) = 10116 

 

 Tatlı su ve tuzlu su YO-ÇKS değerleri, TCS için probabilistik yöntemle 
hesaplanan değerler olarak alınmıştır. 

               tatlı su YO-ÇKS: 0,085 µg/L  

               tuzlu su YO-ÇKS: 0,017 µg/L 

 

 
Ç𝐾𝑆𝑠𝑒𝑑,𝐸𝑞𝑃,𝑘𝑎 = 43,2   µg/kg     (tatlı su) 

  
Ç𝐾𝑆𝑠𝑒𝑑,𝐸𝑞𝑃,𝑘𝑎 = 8,6     µg/kg       (tuzlu su) 

log Kow= 4,76<5  DF=10’a gerek yok! 



BCF: Biyokonsantrasyon 
faktörü 
BMF: Biyomagnifikasyon 
faktörü 

ÇKSbiyota 

BMF > 1 

BCF ≥ 100 

Log Kow ≥ 3 

Log Koc ≥ 3 

 Beslenme ya da ağız yolu ile kimyasala maruziyete ilişkin kuş ve memelilere ait 
toksisite verileri 

Veri sayısı oldukça kısıtlı, deterministik yöntem ! 

 Biyota ÇKS değerleri, su ÇKS’lerine dönüştürülür, en düşük olanı nihai ÇKS 

BCF>2000 ise, biyota standardından türetilmiş su ÇKS’si büyük belirsizlikler içerir 



NOECoral: Hiçbir etkinin gözlenmediği 
konsantrasyon (mg kg-1 besin) 
NOAELoral: Hiçbir olumsuz etkinin 
gözlenmediği seviye (mg kg-1 bw gün-1) 
DFI: Günlük besin tüketimi (g besin 
gün-1) 
bw: vücut ağırlığı (g) 
DForal: Değerlendirme faktörü 

𝑁𝑂𝐸𝐶𝑜𝑟𝑎𝑙 = 𝑁𝑂𝐴𝐸𝐿𝑜𝑟𝑎𝑙

𝑏𝑤

𝐷𝐹𝐼
 

Tür Yaş / süre 

Dönüştürme faktörü 

(bw/DFI) 

(ECHA, 2008; EC, 2003) 

Dönüştürme faktörü 

(bw/DFI) 

(EFSA, 2008) 

Sıçan (Rattus norvegicus) ˃ 6 hafta 20   

Sıçan (Rattus norvegicus) ˂ 6 hafta 10   

Sıçan 28 ve 90 gün   10 

Sıçan 
İki nesil çalışması, ilk 

çiftleştirme 
  12,5 

Sıçan 
İki nesil çalışması, tümü 

(dişiler) 
  8,33 

Fare (Mus musculus) 28 ve 90 gün 8,3 5 

Tarla faresi (Microtus 

spp) 
  8,3   

Tavşan (Oryctolagus 

cuniculus) 
  33,3   

Köpek (Canis 

domesticus) 
Yetişkin / hepsi 40 40 

Maymun (Macaca spp)   20   

Tavuk (Gallus 

domesticus) 
  8   

Ç𝐾𝑆𝑏𝑖𝑦𝑜𝑡𝑎,𝑖𝑘𝑧 =
𝑁𝑂𝐸𝐶𝑜𝑟𝑎𝑙

𝐷𝐹𝑜𝑟𝑎𝑙
  (tatlı su) 

Ç𝐾𝑆𝑏𝑖𝑦𝑜𝑡𝑎,𝑖𝑘𝑧 =
𝑁𝑂𝐸𝐶𝑜𝑟𝑎𝑙

𝐷𝐹𝑜𝑟𝑎𝑙 𝐵𝑀𝐹2
  (tuzlu su) 

TOXoral Deney süresi DForal 

NOECoral,kuşlar Kronik 30 

NOECoral,memeliler 28 gün 

90 gün 

Kronik 

300 

90 

30 

logKow BCF (balık) BMF1 BMF2 

<4,5 <2000 1 1 

4,5-<5 2000-5000 2 2 

5-8 >5000 10 10 

>8-9 2000-5000 3 3 

>9 <2000 1 1 

𝑌𝑂 − Ç𝐾𝑆𝑡𝑎𝑡𝑙ı 𝑠𝑢,𝑖𝑘𝑧 (𝑢𝑔/𝐿) =
Ç𝐾𝑆𝑡𝑎𝑡𝑙ı 𝑠𝑢,𝑏𝑖𝑦𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑘𝑧 (𝑢𝑔/𝑘𝑔 )

𝐵𝐶𝐹 
𝐿

𝑘𝑔
𝑥𝐵𝑀𝐹1

 

𝑌𝑂 − Ç𝐾𝑆𝑡𝑢𝑧𝑙𝑢 𝑠𝑢,𝑖𝑘𝑧(𝑢𝑔/𝐿) =
Ç𝐾𝑆𝑡𝑢𝑧𝑙𝑢 𝑠𝑢,𝑏𝑖𝑦𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑘𝑧 (𝑢𝑔/𝑘𝑔 )

𝐵𝐶𝐹 
𝐿

𝑘𝑔
𝑥𝐵𝑀𝐹1𝑥𝐵𝑀𝐹2 

 



Deterministik Metot 

 log Kow = 4,76; BCF = 8700 (zebra balığı)  ÇKS belirlenmeli 

 En düşük NOECoral = 600 mg/kg (memeli) 

 Ç𝐾𝑆𝑏𝑖𝑦𝑜𝑡𝑎,𝑖𝑘𝑧 =20000 µg kg-1 (tatlı su) 

  
Ç𝐾𝑆𝑏𝑖𝑦𝑜𝑡𝑎,𝑖𝑘𝑧 =2000 µg kg-1 (tuzlu su) 

𝑌𝑂 − Ç𝐾𝑆𝑡𝑎𝑡𝑙ı 𝑠𝑢,𝑖𝑘𝑧 (𝑢𝑔/𝐿) = 0,23 µg/L 

  
𝑌𝑂 − Ç𝐾𝑆𝑡𝑢𝑧𝑙𝑢 𝑠𝑢,𝑖𝑘𝑧(𝑢𝑔/𝐿) = 0,0023 µg/L 

BCF>2000, biyota standardından türetilmiş su konsantrasyonu belirsizlik 
içeriyor! 

Biyodan hesaplanmış su kolonu YO-ÇKS’leri kullanılmamalı !!! 



• Ulusal Mevzuat ve AB Mevzuatı 

• Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi 
Metodolojisi 
• Su, Sediman ve Biyota için Örnek Uygulama: Triklosan 

• AB’de Yürütülen Çalışmalar 

• Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar 

• Ulusal Mevzuatımıza Aktarılması Önerilen Noktasal ve 
Yayılı Kaynaklı Spesifik Kirleticiler ve Çevresel Kalite 
Standartları 

• Ülkemizde Çevresel Kalite Standartlarının 
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 
• Uygulama Adımları, Sorun ve Aksaklıklar, Çözüm Önerileri 

• Sonuç ve Değerlendirme 
 



 Estonya, Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz’de spesifik kirleticilerin ve ÇKS’lerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

 Malta spesifik kirleticilerini belirlemiş, ancak ÇKS’lerini önermemiştir. 

 Spesifik kirleticiler çoğunlukla havza bazında belirlenmiş, ÇKS’ler ise ülke genelinde 
ortaya konulmuştur.  

 Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg ve Polonya ülke genelinde aynı spesifik kirleticileri uyguluyor. 

83% 
29% 

18% 

Farklı Matrislerde ÇKS Belirleyen AB 
Ülkeleri  

Su

Sediman

Biyota



 Bulgaristan ÇKS’leri geliştirirken SÇD ilkelerine sadık kalmamıştır.  

 Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İsveç ve 
Birleşik Krallık ÇKS belirlerken SÇD’nin ilkelerine bağlı kalmıştır. 

 Bazı ülkeler ÇKS’leri nehirler, göller, geçiş suları ve kıyı suları özelinde 
oluşturmuştur. 

 Su kolonunda ÇKS belirlenen spesifik kirletici sayısı: 4-151 

• Hollanda: içsularda 151, kıyı ve geçiş sularında 48 madde 

• Almanya: geçiş suları dahil içsularda 133, kıyı sularında 139 madde 

• Belçika, Romanya ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor 

• İspanya: nehirlerde 16, göllerde 15, geçiş sularında 13, kıyı sularında 14  

• Fransa: sadece içsularda 10 madde 

• İngiltere: tüm sular için 18 madde 

• Macaristan: 4 madde 



 Sediman ÇKS’leri yalnızca 8 üye ülke tarafından geliştirilmiştir. 

• Belçika, Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda, Romanya, Slovenya ve İsveç 

• Metaller, pestisitler, poliaromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), hidrokarbonlar 
ve poliklorlu bifeniller (PCB’ler)  

• ÇKS belirlenen spesifik kirletici sayısı: 3-34 

• Romanya: 3 madde 

• Danimarka: 34 madde 

 Biyota ÇKS’leri yalnızca 5 üye ülke tarafından geliştirilmiştir. 

• Belçika, Danimarka, Fransa, Romanya ve İsveç 

• Metaller, pestisitler ve PCB’ler 

• ÇKS belirlenen spesifik kirletici sayısı: 1-58 

• Fransa: 1 madde 

• Danimarka: 58 madde 

Belçika, Danimarka, 
Romanya ve İsveç’te 3 
matriste de ÇKS’ler 
belirlenmiştir. 



Madde 

İçsular için AA-ÇKS Değerleri (µg/L) 

Avusturya Belçika Kıbrıs 
Çek 

Cumhuriyeti 
İrlanda Litvanya 

Birleşik 

Krallık 
İspanya 

Arsenik 24 3 50 11 25 150 50 50 

Bakır 1,1-8,8 7 60-80 14 5,3-30 9 1-28 22-120 

Çinko 7,8-52 20 
1100-

1300 
92 8-100 120 8-125 200 

Linuron - 0,3-0,7 - - 0,7 - 0,5 - 

Ksilen 10 4 - 3,2-4 10 10 - 30 

Arsenik : 50 kat, Bakır: 120 kat, Çinko: 167 kat, Linuron: 2 kat, Ksilen: 10 kat 

Parametre bazında ÇKS değerinde farklılıklar … 



Ortak kirleticiler:  
       Metaller    Pestisitler 
 
 
 
 
 
 

Arsenik 

Krom 

Arsenik 

Krom 
Bakır 

Çinko 
Linuron Diuron Demeton 

Ülkeler çok sayıda maddeyi izliyor, ama AB komisyonuna raporlamıyor !!! 
 E-PRTR verileri 

• endüstrilerin kirletici emisyonlarına ilişkin miktarsal veriler 
• siyanür ve florürler gibi inorganik maddeler; etilbenzen, nonilfenol 
etoksilatlar, fenol, toluen ve ksilen gibi organik maddeler suya önemli 
miktarda deşarj ediliyor 
• ülkelerin yarısından az bir kısmı bu maddeleri spesifik kirletici olarak 
belirlemiş 

ÇKS’leri sağlayamama endişesi… 



 2012 yılı verilerine göre, spesifik kirleticiler açısından 13 üye 
ülkede iyi su durumuna ulaşılamamış: 

• Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, 
İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Birleşik 
Krallık 
• Arsenik , bakır, çinko başta olmak üzere metaller ile pestisitler 
 

 Güncel çalışma…  
 
 Merrington ve Van Sprang, 2014: 

 “Çok sıkı ÇKS değerleri, AB genelinde iyi su kalitesi 

durumuna ulaşma hedefine katkı sağlamayacak, su kalitesinin 
korunması ve iyileştirilmesini garanti etmeyecek ve beraberinde 
getireceği maddi boyutun fazla olması sebebiyle ülkelere ekonomik 
anlamda gereksiz yere ciddi yükler getirecek” 



 AB SÇD Kimyasallar Çalışma Grubu Toplantıları…  
 
 1- Tuzlu sular için literatürde yeterli toksisite verisi yok 
 Çözüm: tatlı-tuzlu su verilerinin birleştirilebilirliğine bak 
 
 2-Metaller için arkaplan konsantrasyonu belirlemede 
 yaşanan sıkıntılar, arkaplan konsantrasyonlarının 
 hesaplanan ÇKS’lerin çok üzerinde kalması  
 Çözüm: AB düzeyinde standardizasyonu sağlamak için 
teknik rehber  doküman hazırlığı… 



• Ulusal Mevzuat ve AB Mevzuatı 

• Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi 
Metodolojisi 
• Su, Sediman ve Biyota için Örnek Uygulama: Triklosan 

• AB’de Yürütülen Çalışmalar 

• Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar 

• Ulusal Mevzuatımıza Aktarılması Önerilen Noktasal ve 
Yayılı Kaynaklı Spesifik Kirleticiler ve Çevresel Kalite 
Standartları 

• Ülkemizde Çevresel Kalite Standartlarının 
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 
• Uygulama Adımları, Sorun ve Aksaklıklar, Çözüm Önerileri 

• Sonuç ve Değerlendirme 
 



Yayılı Kaynaklı  
Pestisitlerden Gelen Kirlilik 

(BİKOP Projesi) 

147 aday spesifik 
kirletici 

İçsularda Noktasal 
Kaynaklı Kirlilik  
(TMKK Projesi) 

Kıyı ve Geçiş Sularında 
Noktasal Kaynaklı Kirlilik 

(KIYITEMA Projesi) 

Su ÇKS: 129 madde 
Sediman ÇKS: 82 madde 
Biyota ÇKS: 77 madde 

138 aday spesifik 
kirletici 

430 aday spesifik 
kirletici 

Su ÇKS: 130 madde 
Sediman ÇKS: 85 madde 
Biyota ÇKS: 22 madde 

Su ÇKS: 346 madde 
Sediman ÇKS: 316 madde 
Biyota ÇKS: 91 madde 



• Ulusal Mevzuat ve AB Mevzuatı 

• Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi 
Metodolojisi 
• Su, Sediman ve Biyota için Örnek Uygulama: Triklosan 

• AB’de Yürütülen Çalışmalar 

• Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar 

• Ulusal Mevzuatımıza Aktarılması Önerilen Noktasal ve 
Yayılı Kaynaklı Spesifik Kirleticiler ve Çevresel Kalite 
Standartları 

• Ülkemizde Çevresel Kalite Standartlarının 
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 
• Uygulama Adımları, Sorun ve Aksaklıklar, Çözüm Önerileri 

• Sonuç ve Değerlendirme 
 



 2011-2014 yılları arasında yürütülen tehlikeli maddeler 
projelerinin çıktıları değerlendirilerek, Su Kalitesi Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı tarafından 
 

• 117 noktasal kaynaklı 
• 157 yayılı kaynaklı  

 
spesifik kirletici belirlenmiştir. 
 
Kriterler: kimyasalların ülkemizde mevcut durumda veya geçmişte 
kullanılıp kullanılmama durumu, tehlikelilik özellikleri, 
önceliklendirme skorları, analiz edilebilirlikleri, alıcı ortam analiz 
sonuçları … 
 
 



Bu tez çalışması kapsamında; 
 

spesifik kirleticiler için 3 proje özelinde hesaplanan ve 
uzman görüşü ile önerilen ÇKS’ler, 
analitik cihazlarla ölçülebilen tespit limitleri (LOD), 
diğer ülkelerde uygulanan standartlar 

 
dikkate alınarak tatlı su ve tuzlu sular için YO-ÇKS ve MAK-ÇKS 
değerleri önerilmiştir. 
 
Çalışma sırasında standardizasyonu sağlamak için noktasal ve yayılı 
kaynaklı spesifik kirleticiler için öncelikli olarak değerlendirme 
metodolojisi belirlenmiştir.  



Noktasal Kaynaklı Kirleticiler için Metodoloji 
 

 KIYITEMA ve TMKK Projesi çıktıları 
 Biyotadan geri dönüş yolu ile hesaplanan su ÇKS’lerini dikkate alma 
 İlk olarak, projelerde hesaplanan ve uzman görüşü ile önerilen tatlı su YO-
ÇKS ve MAK-ÇKS’lerini karşılaştır 
 Temel yaklaşım: LOD’ler gözetilerek yüksek bulunan değerlerin önerilmesi 
 Hesaplanan ÇKS değerleri > uzman görüşü ile önerilen değerler:  
   

 
 Hesaplanan ve uzman görüşü ile önerilen ÇKS değerleri < LOD: 

 
 
 MAK-ÇKS < YO-ÇKS :    

 
YO-ÇKS hesaplanmış, MAK-ÇKS hesaplanamamışsa: 

hesaplanan değerleri dikkate al 

YO-ÇKS ve/veya MAK-ÇKS değerleri = LOD 

MAK-ÇKS = YO-ÇKS 

MAK-ÇKS=YO-ÇKS×10 



Noktasal Kaynaklı Kirleticiler için Metodoloji 
 

 Tuzlu sular için ÇKS hesaplanamamışsa: 
 tatlı su YO-ÇKS = tuzlu su YO-ÇKS,  
 tuzlu su MAK-ÇKS = tuzlu su YO-ÇKS × 10 
 tuzlu su MAK-ÇKS>tatlı su MAK-ÇKS 

 
 Tatlı sular için, daha yüksek olması sebebiyle,  

TMKK Projesi kapsamında geliştirilen ÇKS değerleri kullanıldıysa ve 
KIYITEMA Projesi’nde tatlı ve tuzlu sular için birleşik veri ile ortak ÇKS’ler 
türetilmişse  

 
TMKK Projesi tatlı su ÇKS değerlerini tuzlu sular için de kabul et! 
 

tuzlu su MAK-ÇKS=tatlı su MAK-ÇKS 

Kabul: Tatlı/tuzlu su verileri istatistiksel yöntemler sonucunda 
birleştirilebilir olarak bulunduğundan, ilgili kimyasala karşı tatlı/tuzlu sular 
için türlerin hassasiyeti kabul edilebilir düzeyde ve çok farklı değil… 



Noktasal Kaynaklı Kirleticiler için Metodoloji 
 
 İlgili madde için tatlı/tuzlu sular için birleşik veri ile ortak MAK-ÇKS 
hesaplanmış, ancak tuzlu sular için YO-ÇKS türetilememişse, tatlı su YO-ÇKS 
değerini tuzlu sular için de kullan 
 Metaller için, uzman görüşü ile önerilen değerlerden ziyade hesaplanan ÇKS’leri 
dikkate al 

•uzman görüşü ile önerilen değerler genelde diğer ülkelerdeki en üst sınır 
•arkaplan konsantrasyonu (AP) önemli 
•havza bazında AP’ler belirlenmeli !!! 
 
 

 İlgili madde için projelerde ÇKS belirlenememişse, diğer ülkelerin belirledikleri 
ÇKS’lere bak ve LOD’leri dikkate alarak ÇKS’leri öner 

Nihai ÇKS = hesaplanan en yüksek değer + AP 

117 noktasal kaynaklı spesifik kirletici için mevzuata aktarılması planlanan 
tatlı ve tuzlu su ÇKS’leri önerilmiştir. 

Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx


Yayılı Kaynaklı Kirleticiler için Metodoloji 
 

Fark: 
 Tek proje var 
 BİKOP Projesi çıktıları  

 
Yapılan değerlendirmede: 

 Noktasal kaynaklı liste ile ortak 9 madde 
Noktasal kaynaklı listede kalmasına karar verildi 

 Projede ve diğer ülkelerde ÇKS belirlenemeyen 15 madde 
Listeden çıkar, ÇKS belirlenince mevzuata aktar 

 
 

 
 

 

Nihai olarak, 133 yayılı kaynaklı spesifik kirletici için mevzuata 
aktarılması planlanan tatlı ve tuzlu su ÇKS’leri önerilmiştir. 

Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx
Parametreler_CKS_OSIB_117madde_AKO_sunumun eki.xlsx


Örnek: 

Kimyasal Adı CAS No 
YO-ÇKS 

(hesaplanan) 
(µg/L) 

YO-ÇKS  
(uzman görüşü) 

(µg/L) 

MAK-ÇKS 
(hesaplanan) 

(µg/L) 

MAK-ÇKS (uzman 
görüşü) (µg/L) 

1,3-diklorobenzen 541-73-1 57,39 57,39 385,38 385,38 

Kimyasal Adı CAS No 
LOD 

(µg/L) 

Diğer ülkelerdeki 
YO-ÇKS aralığı 

(µg/L)  

Diğer ülkelerdeki 
MAK-ÇKS aralığı 

(µg/L)  

YO-ÇKS  
(µg/L) 

MAK-ÇKS 
(µg/L) 

1,3-diklorobenzen 541-73-1 0,2 0,25-20 70 
Tatlı su 58 Tatlı su 599 
Tuzlu su 58 Tuzlu su 599 

Kimyasal Adı CAS No 
YO-ÇKS 

(hesaplanan) 
(µg/L) 

YO-ÇKS  
(uzman görüşü) 

(µg/L) 

MAK-ÇKS 
(hesaplanan) 

(µg/L) 

MAK-ÇKS  
(uzman görüşü) 

(µg/L) 

1,3-diklorobenzen 541-73-1 
Tatlı su 0,74 0,74 599 599 

Tuzlu su 0,74 0,74 599 599 

İç Sularda Tehlikeli Maddeler Projesi  

Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Projesi 

Tez Çalışmasında Önerilen  



• Ulusal Mevzuat ve AB Mevzuatı 

• Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi 
Metodolojisi 
• Su, Sediman ve Biyota için Örnek Uygulama: Triklosan 

• AB’de Yürütülen Çalışmalar 

• Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar 

• Ulusal Mevzuatımıza Aktarılması Önerilen Noktasal ve 
Yayılı Kaynaklı Spesifik Kirleticiler ve Çevresel Kalite 
Standartları 

• Ülkemizde Çevresel Kalite Standartlarının 
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 
• Uygulama Adımları, Sorun ve Aksaklıklar, Çözüm Önerileri 

• Sonuç ve Değerlendirme 
 



• Öncelikli maddelerin, ülkemize özgü noktasal ve yayılı kaynaklı 
spesifik kirleticilerin ve bunlara ilişkin ÇKS’lerin 30.11.2012 
tarih ve 28483 sayılı Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne dahil 
edilmesi 

• Alıcı ortamlarda ÇKS’lerin aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi 
için izleme programlarının oluşturulması 

• İzleme altyapısının geliştirilmesi 

• ÇKS’nin aşılması durumunda uygulanacak tedbirlerin 
belirlenmesi 

• Noktasal kaynaklı kirleticiler için ÇKS bazlı deşarj 
standartlarının belirlenmesi ve ilgili mevzuata aktarılması 

• Alıcı ortam ve deşarj standartlarının uygulanmasına yönelik 
kontrol mekanizmasının geliştirilmesi 



 

• 2015 yılı içerisinde, öncelikli maddeler ve belirlenen 117 noktasal 
kaynaklı, 133 yayılı kaynaklı spesifik kirletici için önerilen ÇKS’lerin 
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne aktarılması planlanmaktadır. 

• Sorumlu kuruluş:  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

• Yönetmeliğin revize edilmesi ile belirlenen kirleticiler ile ÇKS’lerin 
açık deniz haricindeki kıyı ve geçiş suları ile iç sularda sağlanması 
zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

 



 

• İzleme programı: izleme noktaları, izlenecek parametreler, izleme 
tipi (operasyonel, genel amaçlı, araştırmacı), izleme yapan kurumlar 
ve izleme sıklıkların yer aldığı program. 

• Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının  İzlenmesine Dair Yönetmelik  

(RG: 28910, 11.02.2014) 

• Sorumlu kuruluş:  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

• İzleme programları Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve 
kuruluşlarla birlikte hazırlanır, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda 
Bakanlıkça değiştirilebilir. 

• Havza bazında izleme programlarının oluşturulması 

• Ürün desenine göre yayılı kaynaklı spesifik kirleticiler 

• Sektörel faaliyetlere göre noktasal kaynaklı spesifik kirleticiler 

 



 

• Havza bazında izleme programlarının oluşturulması 

• 13 havzanın izleme programı İzleme ve Su Bilgi Sistemi 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

• 2015 sonu itibariyle 25 havzanın tamamı için izleme 
programlarının belirlenmesi planlanmaktadır. 

 



 

• Laboratuvar altyapısı 

• Uygun hassasiyette ölçüm yapan cihazların yeterli sayıda temin edilmesi 

• LC-MS-MS, GC-MS-MS… 

• Analizler için gerekli ekipmanların temin edilmesi 

• Sistemli, çabuk ve güvenilir analiz kabiliyeti 

• Kirleticiler için analiz metotlarının adapte edilmesi 

• Personel altyapısı 

• Analitik yöntemler, cihazlar, laboratuvar ekipmanları ve örnekleme konusunda 
personelin eğitilmesi 

• Kalifiye personel sayısının arttırılması 

• Ulusal ve uluslararası akreditasyon  

• Muhtemel Sorumlular:  

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

• Özel laboratuvarlar 



 

• İlk olarak kalite standardı aşılan parametreler, YO-ÇKS ve/veya MAK-
ÇKS’nin mi aşıldığı, ÇKS’nin ne ölçüde aşıldığı ile aşılma sıklığı ve dönemi 
gibi hususlar kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.  

• ÇKS’si aşılan parametre noktasal kaynaklı bir kirletici ise tedbirlerin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
işbirliğinde, yayılı kaynaklı bir kirletici ise tedbirlerin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
işbirliğinde belirlenmesi gerekmektedir.  

• Sorumlu kuruluş:  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel  Müdürlüğü 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
 Müdürlüğü 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 



     Noktasal kaynaklı kirleticiler için olası tedbirler:  

• Endüstriyel üretim veya arıtma proseslerinde kullanılan 
kimyasalların kaydının düzenli olarak tutulması, yeni bir 
kimyasal piyasaya sürüldüğünde bu kimyasalın kullanıldığı 
sektörlerin, kullanım amacı ve miktarlarının envanterinin 
oluşturulması 

• İzleme programları doğrultusunda düzenli izlemeler yapılarak 
kimyasalların alıcı ortamlardaki seviyelerinin tespit edilmesi 

• ÇKS bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi 

• Kentsel ve endüstriyel deşarjların düzenli olarak takip edilmesi 



 

    Noktasal kaynaklı kirleticiler için olası tedbirler:  

• ÇKS’lerin aşıldığı durumlarda deşarj standartlarının gözden 
geçirilmesi, üretim ve arıtma proseslerinde iyileştirmeye 
gidilmesi,  gerektiği durumlarda deşarj standartlarının 
sıkılaştırılması, söz konusu kimyasalı kullanan/deşarj eden yeni 
bir tesis kurulacağında yer planlamalarının su kaynaklarının 
kirlilik durumuna göre yapılması 

• Kullanımları sınırlandırılan kimyasalların muadillerinin 
araştırılması 

• Sanayide temiz üretim teknolojilerinin teşviki 



 

    Yayılı kaynaklı kirleticiler için olası tedbirler:  

• Pestisitlerin il ve ilçe bazında kullanım envanterlerinin ürün 
deseni de dikkate alınarak düzenlenmesi ve her yıl sistematik 
olarak güncellenmesi 

• İzleme programları doğrultusunda düzenli izlemeler yapılarak 
pestisit kirlilik haritalarının oluşturulması ve belirli periyotlarla 
güncellenmesi 

• Pestisitlerin reçete ile satışının yaygınlaştırılması ve etkin 
kontrolü 

• ÇKS’lerin aşıldığı durumlarda pestisit uygulama yöntemlerinde 
iyileştirmeye gidilmesi, gerekli durumlarda belirli pestisitlerin 
kullanımlarının sınırlandırılması/yasaklanması 



 

    Yayılı kaynaklı kirleticiler için olası tedbirler:  

• Kullanımları sınırlandırılan/yasaklanan pestisitlerin 
muadillerinin kullanımının teşvik edilmesi 

• Yasaklanan pestisitlerin stoklarının kontrolü ve bertarafı 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilerin 
bilinçlendirilmesine yönelik sürdürülen eğitimlerde pestisit 
kullanımına ilişkin güncel hususların ele alınması 



Deşarj 
Standartları 

Teknoloji Bazlı 
Deşarj 

Standartları 

Sektöre Özel 
Teknoloji Bazlı 

Limitler 

Duruma Özel 
Teknoloji Bazlı 

Limitler Alıcı Ortam Bazlı 
Deşarj 

Standartları 

Alıcı ortam bazlı deşarj standartları 

ÇKS’ler 

Günlük maksimum toplam yük yaklaşımı 
(GMTY) 

Kirletici kaynaklar arasında paylaşım 

• Sorumlu kuruluş:  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü 



Ülkemizde, 

• Konvansiyonel parametreler ve bazı metaller 

– SKKY Deşarj standartları 

• Teknoloji bazlı –sektöre özgü 

• Metaller haricinde tehlikeli maddelere ilişkin standart bulunmamakta 

Yapılması Gereken: 

• Alıcı ortam izleme sonuçlarına göre mevcut standartların gözden 
geçirilmesi 

• Deşarj standardı bulunmayan ve kentsel ve endüstriyel faaliyetler 
sonucu alıcı ortama ulaşan öncelikli maddeler ve spesifik kirleticiler 
için deşarj standartlarının belirlenmesi 

• ÇKS değeri aşılan kirleticiler için ÇKS bazlı deşarj standartlarının 
geliştirilmesi ve mevzuata aktarılarak uygulanması 

SKKY ya da yeni çıkarılacak bir yönetmelik ??? 



 Sorumlu Kurum Yetki ve Sorumluluk 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

Alıcı ortam kalitesinin korunması maksadıyla 
yasal düzenlemeleri yapmak, havza bazında 
izleme programlarını hazırlamak, alıcı ortam 
izleme çalışmalarını koordine etmek, su kalitesi 
değerlendirmesini yapmak, su kaynaklarında 
ÇKS’lerin aşılması durumunda ilgili kurum ve 
kuruluşları bilgilendirmek ve su kalitesini 
iyileştirmek ve çevresel hedeflere ulaşmak için 
bu kurum/kuruluşlar ile birlikte tedbirler 
programını oluşturmak 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri 

SYGM tarafından havza bazında hazırlanan 
izleme programları doğrultusunda alıcı ortam 
izleme çalışmalarını yürütmek ve sonuçlarını 
SYGM’ye raporlamak 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü 

ÇKS’lere dayalı deşarj standartlarını belirlemek 
ve ilgili mevzuata aktarmak, belirli periyotlarla 
deşarj standartlarını gözden geçirmek, 
endüstrilerde temiz üretim ve entegre kirlilik 
önleme çalışmaları ile atıkların kaynağında en 
aza indirilmesine yönelik politika ve stratejileri 
belirlemek 



 

Sorumlu Kurum Yetki ve Sorumluluk 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevresel Etki 
Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenen deşarj standartlarına uyumu çevre 
kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin 
deşarjlarında çevre denetimleri ile kontrol 
etmek, gerektiğinde cezai yaptırım uygulamak 
ve tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda 
faaliyetleri durdurmak, çevre izni ve lisansı 
vermek 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim 
Genel Müdürlüğü 

Alıcı ortamlarda tarımsal faaliyetlerden 
kaynaklanan kirliliği önlemek maksadıyla ÇKS 
bazlı tedbirleri belirlemek (iyi tarım 
uygulamaları, bitki koruma ürünlerinin onay 
ve kontrolleri, reçetelendirilmesi, 
uygulanması, sınırlandırılması ve 
yasaklanması gibi) ve tedbirlerin 
uygulanmasının kontrolünü yapmak 



 

• Öncelikli maddeler ve spesifik kirleticilerin bazıları için 
belirlenen ÇKS’lerin çok sıkı olması  

• İzlenecek parametre sayısının artması ve izleme maliyetlerinin 
yükselmesi 

• Laboratuvar ile teknik personel altyapısının yeterli olmaması 

• Bazı maddeler için kromatografik cihazlarla ölçülebilen en 
düşük konsantrasyonun bile ÇKS’lerin üzerinde olması 
(LOD>ÇKS) 

• Hatalı izleme noktası seçimi 

• Yanlış matriste izleme yapılması 

• Tesislerin üretim ve arıtma proseslerini revize etmek için 
gerekli olan ekonomik araçların yeterli olmaması 



 

• Sektörlerin teknik altyapı açısından hazır olmaması 

• Havza bazlı uygulamaların zorlukları 

• Denetim ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması 

• Yayılı kaynaklı kirleticiler için belirlenen tedbirlerin çiftçiler 
tarafından uygulanmasına ilişkin denetim ve yaptırım 
mekanizması bulunmaması 

• ÇKS bazlı deşarj standartlarının belirlenmesinde yaşanacak 
zorluklar (eşitlik ilkesi) 



 

 

• Öncelikli maddelerin tüm havzalarda, spesifik kirleticilerinse kirlilik 
durumuna göre ekonomik kaynaklar da gözetilerek ilk aşamada öncelikli 
havzalarda ilerleyen süreçte ise tüm havzalarda izlenmesi sağlanabilir.  

• Bu aşamada; öncelikli maddeler ve spesifik kirleticilerin tamamı ulusal 
mevzuata aktarılabilir ancak havza bazında uygulama takvimi sunularak 
kademeli geçiş uygulanabilir.  

• Havza izleme çalışmaları sonuçları doğrultusunda spesifik kirletici listesi 
gözden geçirilmeli ve alıcı ortamda tespit edilmeyen maddeler izleme 
listesinden çıkarılmalıdır.  

• Uygulanabilir ve mevcut altyapı ile analiz edilebilir kalite standartları 
belirlenmelidir. 

• İzleme noktaları havzadaki baskı-etki unsurları dikkate alınarak ve bizzat 
yerinde analizler ile belirlenmelidir. 

• Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak uygun matriste 
izleme yapılmalıdır. 



 

 

• Mükerrer izlemelerin önüne geçecek şekilde planlama yapılmalıdır. Bu 
durumda; izleme maliyetleri de önemli ölçüde azalacaktır.  

• Tehlikeli maddelerin analizleri konusunda kamu ve özel laboratuarlar ile teknik 
personel altyapısı güçlendirilmelidir. 

• Laboratuarların ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılandırılması için finansal 
destek mekanizmaları değerlendirilmelidir. 

• Kurumlar arası iş birliği sağlanmalı ve denetim ve kontrol mekanizmaları 
güçlendirilmelidir. 

• Öncelikli maddeler ve spesifik kirleticilerin kullanımı yerine sektör bazında 
alternatif hammadde kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

• Temiz üretim teknolojileri, kaynakta önleme ve geri kazanım alternatifleri 
araştırılmalı ve öncelikli sektörlerde uygulamaya alınmalıdır. 

• Alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi aşamasında havzalardaki 
tüm paydaşların etkin katılımı sağlanmalıdır. 



 

 • Sektörlerin arıtma teknolojileri konusundaki mevcut durumları ortaya 
konulmalı ve tehlikeli madde giderimi açısından arıtma ihtiyaçları 
belirlenmelidir. 

• Küçük ölçekli işletmeler başta olmak üzere, sanayiciler için destek ve teşvik 
mekanizmaları oluşturulmalıdır. 

• Havzada yeni bir tesis kurulacağında, alıcı ortamın kalitesini olumsuz yönde 
etkilemeyecek ve diğer tesislere ek yük getirmeyecek şekilde yer planlaması 
yapılmalı ve arıtma sistemleri tehlikeli madde giderimi yapabilecek şekilde 
tasarlanmalıdır.  

• Tesislerin üretim veya arıtma proseslerinde kullandıkları tehlikeli kimyasalların 
değişmesi durumunda ilgili kurumlara anında bilgilendirme yapılmalıdır. 

• İyi tarım uygulamaları desteklenmeli, yasalaştırılması ve uygulanmalıdır. 

• Çiftçiler ile pestisit üreticilerine yönelik bilinçlendirme maksatlı eğitim 
çalışmaları yürütülmelidir. 

• Çiftçilerin yasaklı pestisit kullanımlarının önüne geçilmeli ve yasaklı pestisit 
stoklarının toplatılarak uygun bir şekilde bertarafı sağlanmalıdır. 



• Ulusal Mevzuat ve AB Mevzuatı 

• Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi 
Metodolojisi 
• Su, Sediman ve Biyota için Örnek Uygulama: Triklosan 

• AB’de Yürütülen Çalışmalar 

• Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar 

• Ulusal Mevzuatımıza Aktarılması Önerilen Noktasal ve 
Yayılı Kaynaklı Spesifik Kirleticiler ve Çevresel Kalite 
Standartları 

• Ülkemizde Çevresel Kalite Standartlarının 
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 

• Uygulama Adımları, Sorun ve Aksaklıklar, Çözüm 
Önerileri 

• Sonuç ve Değerlendirme 
 



 

 

• Bazı tehlikeli maddeler için ÇKS’ler hesaplanamıyor 

• Ekotoksikolojik çalışmaların desteklenmesi önemli 

• Metaller için  havza bazında arkaplan belirleme çalışmaları 
yapılmalı 

• Arkaplan belirleme çalışmaları tamamlanana kadar mevcut 
standartların uygulanması (geçici çözüm) 

• ÇKS tek başına yeterli değil, ÇKS bazlı deşarj standartları 
geliştirilmeli 

• Mevzuata aktarma çalışmaları biran evvel tamamlanmalı 

• Öncelikli tehlikeli maddelere ilişkin planlamalara öncelik verilmeli 

• Ülkemiz birçok AB ülkesine oranla ÇKS belirleme noktasında çok 
daha ileri konumda !!! 

 



Arz ederim. 




