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ÖNSÖZ 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Kılavuzu, Biyosidal Ürün Yönetmeliğinin 

(BPR) başvuru tarihi (DoA) olan 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren sunulan aktif 

madde onayı ve ürün ruhsatlandırma başvuruları için geçerli olacaktır. 

Bu belgede BPR kapsamındaki gereksinimler ve bunların nasıl yerine getirileceği 

açıklanmaktadır. 

Bilimsel kılavuz, BPR (Bölüm A) tarafından belirlenen gerekli bilgilerin ne şekilde 

karşılanacağı, insan sağlığı ve çevre konularının değerlendirilmesi için risk 

değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceği ve 

biyosidal ürünlerin kullanımından doğan ve yeterli şekilde etkin olan (Bölüm B & 

C) faydanın belirlenmesi etkinliğinin nasıl değerlendirileceği üzerine teknik 

bilimsel tavsiyeler sağlamaktadır. 

BPR kılavuzuna ek olarak, Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kılavuzu ve diğer ilgili 

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

kapsamındaki yeni başvurular için hala geçerli kabul edilmektedir. Diğer yandan, bu 

belgeler, hala Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) kapsamında olabilecek 98/8/EC 

(BPD) sayılı Direktif amaçları doğrultusunda yapılan aktif madde onayı veya ürün 

ruhsatı başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili olarak da hala geçerlidir. Ayrıca 

Komisyon, Biyosidal ürünler konusunda yetkili makamların toplantılarında başvuru 

sahiplerine müracaat etmeleri tavsiye edilen belgelerdeki bazı yükümlülükleri de daha 

ayrıntılı olarak ele almıştır. 

 Bu belgelere dair bağlantılar için lütfen ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu internet 

sitesine bakınız: [https://echa.europa.eu/guidance- documents/guidance-on-

biocides- legislation]. 

Bu belge BPR'nin referanslarına ve içeriğine göre uyarlanan 2003 tarihli EU-TGD 

belgesine dayanmaktadır. Buna ilave olarak, BPD kapsamındaki mevcut diğer 

kılavuzlardan gelen metinler, bunların TGD kapsamında olmadığı durumlarda, 

birleştirilmiştir (örneğin BPR Hakkında TNsG Ek I dahil etme ve ürün 

değerlendirme hakkında TNsG'den alınan metin fakat aynı zamanda örneğin hızla 

bozunan maddeler hakkında mevcut spesifik kılavuz). Bu, ileride yapılacak 

revizyonlar için ortak bir temel teşkil etmesi amacıyla, çevresel risk 

değerlendirmesiyle ilgili metnin tek bir belgede toplanması için yapılmıştır. 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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TGD'nin önceki (A ve B tabloları dahil olmak üzere emisyon tahminine yönelik 

tonaj tabanlı yaklaşıma ilişkin emisyon faktörlerini içeren) Ek I belgesi bu 

kılavuzda Ek 6 olarak yer almaktadır. 

TGD'nin (STP'deki dağılımı tahmin etmek için kullanılan tabloları içeren) önceki 

Ek II belgesi dahil edilmemiştir çünkü STP'deki dağılım, hesaplamaların daha 

doğru olması nedeniyle EUSES veya Simple Treat kullanılarak hesaplanmalıdır 

(TM I 2011 kararı). 

Teknik Anlaşmalar El Kitabı (MOTA), Sürüm 6'da açıklanan maruziyet, etki ve risk 

değerlendirmesindeki yeni gelişmeler ve Değerlendirme Rehberine (NL tarafından 

hazırlanan) bu belgede ağırlıklı olarak "bilgi kutucukları" şeklinde yer verilmiştir. 

MOTA var olmaya devam edecektir (TAB: Biyosidal Ürünler için Teknik Anlaşmalar 

olarak1) ve MOTA V. 6'nın kılavuza uymayan kısımları ECHA tarafından hazırlanan 

TAB'ye aktarılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ECHA internet sitesinde bulunabilir: https://www.echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/biocidal- products-

committee/working-groups 

https://www.echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://www.echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://www.echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
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Kılavuzun Uygulanabilirliği 

 

Aktif madde onayı için yeni kılavuz veya kılavuzla ilgili belgelerin uygulanabilirliğine 

ilişkin kılavuz, BPC İnternet Sayfasında2 [https://echa.europa.eu/about-us/who-we-

are/biocidal-products-committee] bulunan "Yeni kılavuz ve kılavuzla ilgili belgelerin 

aktif madde onayında uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede verilmiştir ve 

ürün ruhsatına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için, lütfen ECHA Kılavuz sayfasında 

[https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-

doc_6_2d_final_en.pdf] bulunan CA-july2012-doc6.2d (son) adlı CA belgesine bakınız.    

  

2 Bağlantı,  [https://echa.europa.eu/about- us/who-we-are/biocidal-products-committee] adresinde 

bulunan Çalışma Prosedürlerinde (sağ sütun) mevcuttur 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

AA- EQS Yıllık ortalama çevresel kalite standartları 

ACR Akut - kronik oranı 

AF Değerlendirme faktörü 

AOPWIN Atmosferik oksidasyon oranlarını tahmin için EPI Suite 

yazılımı (US EPA)  

AV Kaçınma faktörü 

AVS (-kavram) Uçucu Sülfürik Asit 

BCF Biyokonsantrasyon faktörü 

BMF Biyomanyetikleştirme faktörü 

BPD Biyosidal ürünlerin piyasaya arzına ilişkin 16 Şubat 1998 

tarihli ve 98/8/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Direktifi  

BOD Biyolojik oksijen talebi 

BW Vücut ağırlığı (g veya kg) 

CA Konsantrasyonları Toplama 

CAR Yetkili Makam Raporu 

CBA Bileşen temelli yaklaşımlar 

CBB Kritik vücut yükü 

CDS Temel veri seti 

CHARM Kimyasal Tehlike Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi (model) 

ChemUSES Kimyasal Kullanım Standart Kodlama Sistemi 

CLASSIC Topluluk Düzeyinde Sucul Sistem Çalışmalarını Yorumlama 

Kriterleri (PPP) 
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Standart 

terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

CLP Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve 

ambalajlanması hakkında ve 67/548/EEC ile 1999/45/EC sayılı 

Direktiflerde değişiklik yapan ve bunları yürürlükten kaldıran ve 

(EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelikte değişiklik yapan 

(EC)1272/2008 sayılı ve 16 Aralık 2008 tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği 

COD Kimyasal oksijen talebi 

CONCAWE Petrol Şirketlerinin Çevre ve Sağlığın Korunmasına Yönelik 

Avrupa Örgütü 

CONV NOAEL'den NOEC'e dönüştürme faktörü (CONVmemeli veya  

CONVkuş. ) [kgbw.d.kgyiyecek–1] 

DFI Günlük gıda alımı [g · gün-1] 

DRANC Yeni Kimyasallar için Hollanda Risk Değerlendirme Sistemi 

DT50 %50 bozunma için gerekli olan süre (değerlendirme yöntemini 

tanımlayın) 

DWI Günlük su alımı [mg · l-1 · gün-1] 

DWI/DFI mg l-1 · gün-1 'den mg · kg gıda-1'e dönüştürme faktörü 

EBI Ergosterol biyosentez - engelleyici 

EC Etki Konsantrasyonu 
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EC50 Ortalama etkin konsantrasyon 

ECB Avrupa Kimyasallar Bürosu 

ECETOC Avrupa Ekotoksikoloji ve Kimyasal Toksikoloji Merkezi 

EDTA Etilendiamintetraasetik asit 

EEA Avrupa Ekonomik Bölgesi 

EF Emisyon faktörü 

EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu 

EIFAC Avrupa İç Su Balıkçılığı Danışma Komisyonu 

EINECS Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri 

ELINK Bitki koruma ürünlerinin tescili prosedüründe sucul ortam 

maruziyeti ve etkilerinin ilişkilendirilmesi 

EPA 

(DK, 

US) 

Çevre Koruma Ajansı 

(Danimarka veya Amerika Birleşik Devletleri) 

EPM Denge Partisyon Yöntemi 

E-PRTR Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı 

EQS Çevresel Kalite Standardı 

ERA Çevresel Risk Değerlendirmesi 

ERC Ekotoksikolojik olarak ilgili konsantrasyon (ERC) 
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Standart 

terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

ESD Emisyon Senaryo Belgesi 

ETO Ekolojik eşik seçeneği 

AB Avrupa Birliği 

EUBEES "Biyosidal Ürünlere yönelik çevresel emisyon senaryolarının 

toplanması, incelenmesi ve geliştirilmesi" (AB projesi) 

EUSES Avrupa Birliği Maddelerin Değerlendirilmesi Sistemi 

FAO Gıda ve Tarım Örgütü 

FOCUS Pestisit Akibet Modelleri ve Bunların Kullanımlarının 

Koordinasyonu Forumu (Avrupa risk değerlendirmesi için 

pestisit projesi) 

HARAP Pestisitler için Üst-Kademe Sucul Risk Değerlendirmesi 

HBM Hidrokarbon Blok Yöntemi 

HEDSET Uyumlaştırılmış Elektronik Veri Seti (EC/OECD) 
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HELCOM Baltık Deniz Çevresini Koruma Komisyonu 

HPVC Yüksek üretim hacmine sahip kimyasallar 

IA Bağımsız hareket 

IC Endüstriyel kategori 

IR Kızılötesi 

IFEN Institut Français de l’Environnement 

ISO/DIN Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu / Alman 

Standardizasyon Enstitüsü 

IUCLID Uluslararası Standart Kimyasal Bilgi Veri Tabanı 

JRC Ortak Araştırma Merkezi 

KOC Organik karbon adsorbsiyon katsayısı 

KOM Organik maddeye normalize edilmiş partisyon katsayısı [L kg-

1] 

KOW Oktanol-su partisyon katsayısı 
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KP Katı maddeler-su partisyon katsayısı [L · kg-1] 

LC50 Medyan letal konsantrasyon 

L(E)CX Spesifik bir ölüm oranı [% X] düzeyinde öldürücü (etkili) 

konsantrasyon 

LEMTOX Pestisitlere yönelik düzenleyici risk değerlendirmelerini 

destekleyen ekolojik modeller Gelecek için Strateji 

Geliştirilmesi 

LOD Miktar tayin sınır değeri 

LOEC Gözlemlenen en düşük etki konsantrasyonu 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

 Sürüm 2.0 Ekim 2017 27 

 

 

 

Standart terim / 
Kısaltma 

Açıklama 

LOQ Tayin sınırı 

MAF Karışım değerlendirme katsayısı 

MAMPEC Çevresel konsantrasyonları tahmin için deniz alanı çürümeyi 

önleyici model 

MATC  Maksimum kabul edilebilir toksik madde konsantrasyonu 

MC Ana Kategori 

MCR Maksimum kümülatif rasyon 

MDD Minimal tespit edilebilir fark 

MITI Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Japonya) 

MoA Etki şekli 

MOTA Biyosidal Ürünler Teknik Toplantısı Teknik Anlaşmalar El Kitabı 

MS/MSCA Üye Ülke / Üye Ülke Yetkili Kurumu 

NOAEL Ters etki gözlenmeyen düzey 

NOEAEC Ekolojik olarak olumsuz etki gözlemlenmeyen konsantrasyon 

NOEC Herhangi bir etki izlenmeyen konsantrasyon 

NTA Hedef dışı eklem bacaklılar 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OPPTS Önleme, Pestisit ve Toksik Maddeler Ofisi (ABD-EPA) 

OPS Operasyonel Öncelikli Maddeler (model) 

OSPAR Oslo ve Paris Anlaşmaları 

PBT/vPvB Kalıcı Biyobirikimli ve Zehirli / çok kalıcı çok Biyobirikimli 

PEARL Bölgesel ve Yerel Ölçeklerde Pestisit Emisyonu 

PEC kestirilen çevresel konsantrasyon 

PELMO Pestisit Sıvıda Özütleme Modeli 

PD Beslenmede gıda türünün fraksiyonu 

pH pH-değeri, hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif ondalık  

logaritması 

PNEC Beklenen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon 

POP Kalıcı organik kirletici 

PPP Bitki Koruyucu Ürün 

PRISEC Mevcut Kimyasallar için Öncelik Belirleme Sistemi 

PT Ürün tipi 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

PT İşleme tabi tutulan alanda elde edilen besin fraksiyonu 

QSAR Kantitatif yapı - etki ilişkisi 

RA Risk değerlendirmesi 

RAC Düzenleyici kabul edilebilir konsantrasyonlar 

RBT Çabuk biyobozunabilirlik testi 

REACH Avrupa Kimyasallar Ajansını kuran, 1999/45/EC sayılı Direktifte 

değişiklik yapan ve 793/93 (EEC) sayılı Konsey Yönetmeliği ile 
1488/94 (EC) sayılı Komisyon Yönetmeliğini ve 76/769/EEC 

sayılı Konsey Direktifi ile 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ve 
2000/21/EC sayılı Komisyon Direktiflerini yürürlükten kaldıran, 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve 
Kısıtlanması (REACH) Hakkında, (EC) 1907/2006 sayılı ve 18 

Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Hollanda Halk 
Sağlığı ve Çevre Ulusal Enstitüsü) 

RMM Risk Azaltma Ölçüsü 

RQ Risk oranı 

RQÜrün Ürünün Risk Oranı 

SCB Statistiska centralbyrån (İsveç Resmi İstatistik Bürosu) 

SoC Şüpheli Madde 

SOP Standart Çalışma Prosedürü 

SRT Çamur işlem görme (tutulma) süresi 

SSD Tür hassasiyet dağılımı 

STP Atık su arıtma tesisi 

STU Toksik Birimlerin Toplamı 

TGD Teknik Rehber Doküman (AB, 2003) 

TM Teknik toplantı 

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Hollanda Uygulamalı 
Bilimsel Araştırmalar Örgütü) 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

TU Toksik Birim 

TUS Toksik birim toplaması 

TWA Zaman ağırlıklı ortalama 

UBA Umwelt Bundesamt (Almanya Federal Çevre Ajansı) 

UC Kullanım kategorisi 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

UVCB Bilinmeyen veya değişken kompozisyonu olan maddeler, 

karmaşık tepkime ürünleri veya biolojik maddeler 

UWWTD Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi (UWWTD, 91/271/EEC) 

WAF Su barındıran fraksiyon 

WWTP Atık su arıtma tesisi 
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BÖLÜM I AKTİF MADDELER 

1. Giriş 

Değerlendirme 

Aktif madde uygulamalarının değerlendirilmesi süreci (BPR) Madde 8'de ve 

biyosidal ürün dosyalarının değerlendirilmesine ilişkin ortak ilkeler (aktif madde 

onayı çerçevesinde temsili biyosidal ürün dahil) Ek VI'da (BPR) verilmiştir.  

Değerlendirmeyi yapan veya teslim alan CA, aktif madde onayı veya biyosidal 

ürünün ruhsatlandırılması başvurusuna destek olarak sunulan verileri,  

(temsili) biyosidal ürünün önerilen kullanımına dayalı bir risk değerlendirmesi 

yapmak için kullanır. Genel değerlendirme ilkeleri Ek VI'da (BPR) sunulmuştur 

ve değerlendirme bu genel ilkelere göre yapılır. Değerlendirmeyi yapan organ 

ulaştığı sonuçları değerlendirmenin sonucuna dayandıracak ve (temsili) 

biyosidal ürünün Madde 19(1)(b)'de belirtilen ruhsatlandırma kriterlerine 

uygun olup olmadığına ve/veya aktif maddenin onaylanıp onaylanmayacağına 

karar verecektir. 

Bu nedenle, risk değerlendirmesi değerlendirme sürecinin ana kısmıdır ve bu 

kılavuzda çevresel boyutların değerlendirilmesi bakımından risk 

değerlendirmesinin ve maruziyet değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı 

açıklanmaktadır. 

Değerlendirme  

Aşağıda "BPR" olarak anılan (EC) 528/2012 sayılı Yönetmeliğe göre biyosidal üründe 

bulunan aktif madde için her zaman çevresel risk değerlendirmesi yapılması 

gerekmektedir. Biyosidal üründe buna ilave olarak şüpheli maddeler de 

bulunuyorsa, bunların her biri için risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Risk 

değerlendirmesi, biyosidal ürünün önerilen normal kullanımı ile birlikte ilgili üretim 

ve imha konuları dahil olmak üzere gerçekçi bir en kötü durum senaryosunu 

içermelidir. Değerlendirmede ayrıca ürün ile işlem gören veya ürünü içeren 

"işlenmiş eşyaların" nasıl kullanılabileceği ve imha edilebileceği de dikkate 

alınmalıdır. Biyosidal ürünler bakımından işlenmiş eşyalara ilişkin hükümler henüz 

çok yeni olduğundan, işlenmiş eşyalarla ilgili spesifik açıklamalar ilave edilmiştir (bu 

kılavuzun 2.3.3.2kısmında) Yerinde üretilen aktif maddeler ve ilgili prekürsörler 

de dikkate alınmalıdır.  Risk değerlendirmesi şunları içermelidir: 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 31 

 

 

 Tehlike tanımlaması: bir aktif maddenin doğal yapısı gereği neden olabileceği 

yan etkilerin tanımlanması 

 Doz (konsantrasyon) - tepki (etki) değerlendirmesi (uygun olan 

durumlarda): bir biyosidal üründe bulunan bir aktif maddenin veya şüpheli 

maddenin maruziyet dozu veya seviyesi ile bir etkinin görülme sıklığı ve şiddeti 

arasındaki ilişkinin tahmini 

 Maruziyet değerlendirmesi: çevresel kompartmanların maruz kaldığı veya 

kalabileceği konsantrasyonu/dozları tahmin etmek amacıyla, biyosidal üründe 

bulunan aktif maddenin veya şüpheli maddenin hareketinin emisyonlarının, 

yollarının ve oranlarının, ve dönüşümünün veya bozunumunun (parçalanmasının) 

belirlenmesi 

 Risk Karakterizasyonu: biyosidal üründe bulunan herhangi bir aktif maddeye 

veya şüpheli maddeye fiili veya beklenen maruziyet nedeniyle çevresel 

kompartmanlarda görülmesi muhtemel yan etkilerin görülme sıklığının ve 

şiddetinin tahmin edilmesi. Bunun içerisine "risk tahmini" diğer bir deyişle o 

olasılığın kantitatif olarak ölçülmesi de girebilir. 

Risk değerlendirmesinde atık su arıtma tesisi (STP), hava, toprak, (yer altı suları 

dahil) ve su (tatlı su ve deniz suyu, sediment dahil) gibi çevresel kompartmanlarda 

ortaya çıkan yan etkiler dikkate alınmalıdır. Kantitatif sonuçların mevcut olmadığı 

durumlarda, kalitatif değerlendirmelerin sonuçları benzer şekilde entegre 

edilmelidir. 

Mevcut doküman ile bir biyosidal üründe veya işlenmiş eşyada bulunan aktif 

maddelerin, bunların metabolitlerinin (ilgili ise) ve şüpheli maddelerin (aşağıda 

bunlar "madde" terimi altında toplanmıştır) çevresel risk değerlendirmesini 

yapmalarında başvuru sahiplerine ve yetkili kurumlara yardımcı olunması 

amaçlanmaktadır. 

Bu rehber doküman aşağıdaki konulara ilişkin tavsiyeler içermektedir: 

 Beklenen Çevresel Konsantrasyonların (PECs) nasıl hesaplanacağı ( kısım 2 ve 

4.2) 

 Beklenen Etkisiz Konsantrasyonların (PNECs) nasıl hesaplanacağı (kısım 3) ve, 

 PECs ve PNECs hesaplamanın mümkün olmadığı durumlarda, çevresel 

konsantrasyonların ve etkili/etkisiz konsantrasyonların kalitatif tahminlerinin nasıl 
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yapılacağı 

 PEC/PNEC oranının nasıl hesaplanacağı (kısım 4) 

 dışlama kriterlerinin nasıl değerlendirileceği, PBT/vPvB değerlendirmesinin nasıl 

yapılacağı ve endokrin bozucuların özelliklerinin nasıl değerlendirileceği dahil 

(kısım 3.11)  

 toplam maruziyetin nasıl değerlendirileceği (kısım 4.7); 

Beklenen çevresel konsantrasyonların gerçeğe uygun olmasını sağlamak için, 

madde hakkındaki maruziyet ile ilgili mevcut tüm bilgilerin kullanılması 

gerekir. Kullanım kalıpları, çevreye salım ve yok edilme ile ilgili ayrıntılı bilgi 

temin edildiğinde, maruziyet (etkilenim) değerlendirmesi daha gerçekçi 

olacaktır. Çevresel konsantrasyonun öngörülmesiyle ilgili genel bir kural 

eldeki en iyi ve gerçeğe en uygun bilgilerin tercih edilmesidir. Bununla birlikte, 

başlangıçta en kötü durum varsayımlarına dayalı olarak bir maruziyet 

değerlendirmesi yapmak ve model hesaplamaları uygulanırken varsayılan 

değerleri kullanmak genellikle faydalı olabilir. Böyle bir yaklaşım yeterince ayrıntılı 

bilginin olmadığı durumlarda da kullanılabilir. Maruziyet için en kötü durum 

varsayımlarına göre yapılan risk karakterizasyonu neticesinde maddenin " önem 

arz etmeyen" nitelikte olduğu sonucuna varılırsa, söz konusu madde için risk 

değerlendirmesine ele alınan kompartman bakımından son verilebilir. Bunun 

aksine, sonuç maddenin "şüpheli " nitelikte olduğu şeklinde ise değerlendirme, 

mümkünse, gerçeğe daha uygun bir maruziyet öngörüsü kullanılarak 

iyileştirilmelidir. Kılavuz esas olarak faklı organik maddelerden elde edilen 

deneyimlerden yararlanılarak geliştirilmiştir.  Bu ise açıklanan risk 

değerlendirmesi prosedürlerinin inorganik maddeler ve metaller gibi belirli madde 

grupları için her zaman değişiklik yapılmadan uygulanamayacağı anlamına gelir. 

Metaller ve metal bileşikleri, petrol maddeleri ve iyonlaşabilir maddelere ilişkin 

risklerin değerlendirilmesi için uygulanabilecek metotlara kısım 4.5 başlığı altında 

spesifik olarak yer verilmiştir. 

BPR'ye göre yapılması zorunlu olan risk değerlendirmeleri kural olarak Avrupa 

Birliği içindeki tüm ülkeler için geçerlidir. Bu nedenle, maruziyet 

değerlendirmesinin, maruziyet modellerinin kullanıldığı, ilk aşamasında, bu 

dokümanda genel (jenerik) maruziyet senaryoları olarak adlandırılan senaryolar 

uygulanır. Bu senaryolarda maddelerin önceden tanımlanan kararlaştırılmış 
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çevresel özellikleri olan bir çevre modeline salındığı varsayılır. Bu çevresel 

özellikler ortalama değerler veya söz konusu parametreye bağlı olarak makul en 

kötü durum değerleri olabilir. Genel maruziyet senaryoları noktasal bir kaynaktan 

gelen yerel emisyonlar ve daha geniş bir bölge için emisyonlar için tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte, maruziyet tahmininin, örneğin, topografik ve iklimsel değişkenlikler 

nedeniyle değişikliğe tabi olduğu kabul edilir. Bir maddenin emisyonuyla ilgili daha 

spesifik bilgiler mevcut olduğunda, jenerik veya bölgeye özel değerlendirmeleri 

iyileştirmek mümkün olabilecektir. 

Sucul ve karasal kompartmanlar ve ikincil zehirlenme için, bu kompartmanlara ilişkin 

riskin değerlendirilmesine imkan veren, kapsamlı risk değerlendirme şemaları 

sunulurken, hava kompartmanına ilişkin risk değerlendirmesi, halihazırda 

standartlaştırılmış biyotik test sistemleri mevcut olmadığından, normal koşullarda 

sadece kantitatif olarak yapılabilir. 

Bazı maddeler için yaşam döngüsünün belirli aşamalarından gelen çevresel salımla 

ilgili bilgiler - ki buna maddenin karışımlar içerisindeki varlığı da girebilir - o kadar 

azdır ki PEC oldukça belirsizdir ya da hatta kantitatif olarak tahmini bile mümkün 

olmaz. Bahsedilen bu son durumda kalitatif risk değerlendirmesi yapılır (bkz. Kısım 

4.4). Biyosidal aktif bir maddeye ilişkin maruziyet, etki ve risk değerlendirmesi 

hakkında daha fazla yol gösterici bilgi için diğer mevzuat düzenlemelerinden alınan 

ilave rehber dokümanların listelendiği kısım 2.3.3.8'e bakınız. 

 

.1 Çevresel risklerin değerlendirilmesine ilişkin genel ilkeler 

Çevresel risk değerlendirme (BPR Ek VI), gerek biyosidal ürünlerin boşaltılması 

ve/veya salımından kaynaklanan maruziyetleri ve gerekse bu gibi emisyonların 

ekosistemin yapısı ve işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyerek, farklı maddelerin 

çevre üzerindeki potansiyel etkilerine dair kaygılara dikkat çekmeye çalışır. Bu 

inceleme için üç yaklaşım kullanılır: 

 kompartmana ilişkin konsantrasyonları (PEC), o konsantrasyon düzeyinin altında 

organizmalar üzerinde kabul edilemez etkilerin büyük bir olasılıkla görülmeyeceği 

konsantrasyon (PNEC) ile karşılaştırarak, bir maddenin çevresel risk 

değerlendirmesine ilişkin kantitatif PEC/PNEC tahmini. Bunun içerisine besin 

zinciri birikimi ve ikincil zehirlenme değerlendirmesi de girer; 

 maruziyet ve/veya etkilere ilişkin kantitatif risk değerlendirmenin mümkün 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 34 

 

olmadığı durumlarda, maddenin çevresel risk değerlendirmesine ilişkin kalitatif 

prosedür; 

 maddenin çevrede kalma, biotada birikme ve toksik olma potansiyelinin 

belirlenmesinden oluşan maddenin PBT (tehlike) değerlendirmesi ile birlikte 

kaynakların ve başlıca emisyonların değerlendirilmesi.  

Mevcut durumda, çevresel risk değerlendirme metodolojisi aşağıdaki 

kompartmanlar için geliştirilmiştir: 

İç kısımlarda yapılan risk değerlendirmesi için: 

 sucul ekosistem (sediment dahil): 

 karasal ekosistem (yeraltı suyu dahil) 

 en üstteki yırtıcılar; 

 kirli su arıtma sistemlerindeki organizmalar;  

 atmosfer. 

Deniz suyu risk değerlendirmesi için: 

 sucul ekosistem (sediment dahil): 

 en üstteki yırtıcılar. 

Uygulanan metodolojilerin amacı kabul edilebilir veya kabul edilemez risklerin 

tanımlanmasıdır. Bu tanımlama risk değerlendirmesi sonucunda çıkan düzenleyici 

kararlar için zemin teşkil eder. 

Gerek PEC veya PNEC'ten herhangi birinin gerekse her ikisinin de türetilememesi 

nedeniyle kantitatif bir risk değerlendirmesi yapmak mümkün olmuyorsa, yan etki 

meydana gelme riskine ilişkin kalitatif bir değerlendirme yapılır. 

Bazı durumlarda, mevcut kantitatif risk değerlendirmesi yaklaşımı ele alınan çevresel 

kompartmanların yeterince korunduğuna dair yeterli bir güven sağlamaz. Bu kılavuzda 

kısım 3.11'de bahsedilen PBT değerlendirmesi, bu durumları belirlemek için 

geliştirilmiştir. Tablo 1'de risk karakterizasyonunun farklı koruma hedefleri ve iç 

kısımlar ve deniz için yapılan risk değerlendirmesi için bunların uygulandıkları 

maruziyet senaryoları özet olarak sunulmuştur. Tablo 1'de belirtilen PEC'lere ilave 

olarak, çeşitli diğer maruziyet düzeyleri kılavuzun 2.kısmında türetilmiştir. Bunlar, 

Cilt III, Bölüm B'de (İnsan Sağlığına Yönelik Risk Değerlendirmesi) açıklanan, 

insanların çevre yoluyla dolaylı maruziyetinin değerlendirilmesi için kullanılır. Bu 
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dolaylı maruziyet değerlendirmesi için spesifik olarak türetilen PEC'ler  

Tablo 2'de özetlenmiştir. 

Tablo 1:Çevresel koruma hedefleri 

   
 

Koruma hedefi İlgili 

kompartman 

Kısım PNEC Kısım 

Biyolojik kirli 
su arıtma tesisi 

Mikroorga-

nizmalar 

STP havalandırma 

tankı 

2.3.7.1 PNEC mikro- 

organizmalar 

3,4 

Tatlı su 
ekosistemi 

Tatlı su 

organizma-

ları 

Tatlı su 2.3.7.3 PNEC su 

(tatlı su) 

3.3 

Sediment 

organizma-

ları 

Tatlı su 

sedimentleri 

2.3.7.4 PNEC sed 

(tatlı su) 

0 

Balık yiyen 

yırtıcılar3 

Balık 3.8 PNEC oral 3.8 

Denizel 
ekosistem 

Deniz suyu 

organizma-

ları 

Deniz suyu 2.6.5.2 PNEC tuzlu su 3.9.1.3 

Sediment 

organizma-

ları 

Denizel 

sedimentler 

2.6.5.3 PNEC sed. 

deniz suyu 

3.9.2.4 

(Balık yiyen) 

yırtıcılar 4 

Deniz balıkları 3.9.3 PNEC oral 3.9.3 

En üstteki 

yırtıcılar 4 

Deniz yırtıcıları 3.9.3 PNEC oral 3.9.3 

Karasal 

ekosistem4 

(Tarımsal) 

Toprak 

organizma-

ları 

(Tarımsal) Toprak 2.3.7.5 PNEC toprak 3.6 

(Solucan 

yiyen) 

Yırtıcılar4 

Earthworm 3.8 PNEC oral 3.8 

Hava Atmosfer Hava 2.3.7.2 PNEC hava5 3,7 
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Tablo 2: İnsanların dolaylı maruziyeti için kullanılan maruziyet düzeyleri 

 

Hedef Maruziyet senaryosu Kısım 

İçme suyu üretimi Yüzey suyu (yıllık ortalama) 

Yer altı suyu 

2.3.7.3 & 

2.3.7.7 

2.3.7.6 & 

2.3.7.7 

Havanın inhale 

edilmesi 

Hava (yıllık ortalama) 2.3.7.2 

Mahsul üretimi Tarımsal toprak (180 gün üzeri 

ortalamalı) 

2.3.7.5 & 

2.3.7.7 

Et ve süt üretimi Çayır (180 gün üzeri 

ortalamalı) 

2.3.7.5 & 

2.3.7.7 

İnsan tüketimi için 

balık 

Yüzey suyu (yıllık ortalama) 2.3.7.3 

3
Yırtıcıların ve en üstteki yırtıcıların maruziyeti "ikincil zehirlenme" olarak da adlandırılır. 

4Hedef dışı eklembacaklılar, arılar ve diğer hedef dışı organizmalar mevcut durumda bu kılavuz kapsamında değildir. Bu 

tür grupları için değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi konusu halen tartışılmaktadır. 

5Genellikle PNEC hava mevcut değildir ve ozon tükenmesi gibi bazı tehlikelerin belirlenmesi durumunda kalitatif bir 

değerlendirme yapılması gerekir. Hava yoluyla maruz bırakılan bitkiler üzerindeki etkiye karşılık gelen ve böylece 

atmosferi değil ama karasal ekosistemi koruyan bir PNEC hava elde edilebilir. 

 

2. Maruziyet değerlendirmesi 

2.1 Giriş 

BPR Ek VI'ya göre, maruziyet değerlendirmesi bir biyosidal ürün veya biyosidal ürün 

ile işlenmiş eşyada bulunan bir aktif maddenin veya şüpheli maddenin emisyonlarının, 

yollarının ve oranlarının belirlenmesini  

ve onun, beklenen çevresel konsantrasyon olarak bilinen (PEC), çevredeki olası 

konsantrasyonunu öngörmek amacıyla dönüşümünü veya parçalanmasını içerir. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda bir PEC tespit etmek mümkün olmayabilir ve bu 

durumda maruziyete ilişkin nitel bir tahminde bulunmak gerekir. 

Bir PEC, veya gerekli durumlarda nitel maruziyet tahmininin, sadece üzerinde yapılan 

emisyonların, boşaltımların, imhaların veya yayılımların (biyosidal ürünlerle işlenmiş 
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eşyalardan edinilen her türlü ilgili katkı dahil) bilindiği veya makul surette 

öngörülebildiği çevresel kompartmanlar için belirlenmesi gerekir. 

PEC veya nitel maruziyet tahmini, özellikle ve uygun olan durumlarda şunlar dikkate 

alınarak belirlenmelidir: 

 yeterli düzeyde ölçülmüş maruziyet verisi;

 ürünün pazarlanma şekli;

 biyosidal ürünün/işlenmiş eşyanın türü;

 uygulama yöntemi ve uygulama oranı;

 fiziko-kimyasal özellikler;

 yıkım (parçalanma)/dönüşüm ürünleri;

 çevresel kompartmanlara giden olası yollar ve adsorbsiyon/desorbsiyon ve parçalanma 

potansiyeli;

 maruziyet sıklığı ve süresi;

 alan kompartmanın boyutu;

 uzun mesafeli çevresel taşıma.

Maruziyet değerlendirmesi yapılırken, mevcut olduğu durumlarda, yeterli düzeyde 

ölçülmüş, temsili maruziyet verilerine özel dikkat gösterilmelidir. Maruziyet 

düzeylerinin tahmini için hesaplama yöntemlerinin kullanıldığı durumlarda, uygun 

modeller uygulanmalıdır. Uygun olan durumlarda, durum bazında olmak üzere, 

benzer kullanımı ve maruziyet kalıpları veya benzer özellikleri olan maddelerden 

alınan ilgili izleme verileri de dikkate alınmalıdır. 

Çevresel maruziyet değerlendirmesi daha ayrıntılı olarak bakıldığında şunlardan 

oluşur: 

 farklı çevresel kompartmanlara olan emisyonların tahmini: hava, su (tatlı su ve 

deniz suyu), sediment (tatlı su ve deniz suyu), toprak (yeraltı suyu dahil) ve 

kirli su arıtma tesisi;

 parçalanma (bozunma) ve dönüşüm süreçlerinin değerlendirilmesi;

 farklı kompartmanlardaki dağılımın değerlendirilmesi;

 besin zinciri yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak, bu kompartmanlarda bulunan 

organizmaların maruziyeti.
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Çevre, üretiminden yok olmasına veya geri kazanımına kadar yaşam 

döngüsünün her evresinde biyosidal ürünlere maruz kalabilir. Bununla birlikte, 

diğer aşamaların başka yasal düzenlemeler kapsamında olduğu kabul 

edildiğinden, biyosidal ürünler için yaşam döngüsünün sadece belirli evreleri 

BPR'nin 2. Maddesi doğrultusunda değerlendirilmektedir. 

Kantitatif bir risk değerlendirmesi kapsamına girecek biyosidal ürünler için 

yaşam döngüsü evreleri aşağıdaki listede koyu harflerle belirtilmiştir. Kantitatif 

risk değerlendirmesi gerekli olmayan biyosidal ürünler için yaşam döngüsü evresi 

(ayrıca bkz Şekil 2) 

(özellikle üretim ve atıkların yok edilmesi) yine de en azından bir nitel değerlendirme 

kapsamına alınmalıdır: 

 üretim (bir aktif maddenin üretimi);

 formülasyon (biyosidal üründe bulunan bir aktif maddenin formülasyonu)6; 

 uygulama/kullanım1;

o endüstriyel/profesyonel (işleme süreci dahil olmak üzere büyük ölçekli kullanım 

(örneğin endüstri) ve/veya küçük ölçekli kullanım (örneğin ticaret veya eğitimli 

uzmanlar)); 

o özel veya tüketici; 

 hizmet ömrü;

 atıkların imhası (atık arıtma, saklama sahası ve geri kazanım)7.

Potansiyel olarak maruz kalan her bir çevresel kompartman için, maruziyet 

konsantrasyonları türetilmelidir. 

Maruziyet, değerlendirmesi yapılan maddenin yaşam döngüsüyle doğrudan ilgili 

olmayan kaynaklardan da meydana gelebilir. Bu kaynaklara örnek olarak doğal 

kaynaklı maddeler, yanma süreçlerinde oluşan maddeler ve maddenin diğer dolaylı 

emisyonları (örneğin yan ürün, kontaminant veya başka bir maddenin bozunma 

ürünü olarak) verilebilir. Bu tür kaynaklar "istemsiz kaynaklar" olarak anılır. Bir 

biyosidal ürünün kullanımı ile ilgili bir maddenin yaşam döngüsü kapsamına 

girmeyen emisyonların nasıl ele alınacağına ilişkin bilgilere bu kılavuzun 4.6 

kısmında yer verilmiştir. 

6Biyosidal ürünle işlenmiş eşyalarda kullanılan aktif maddelerle, korunacak nihai ürüne giren dezenfektanların, 

koruyucuların, kovucuların ve insektisitlerin formülasyonu ile ilgili. 
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7Bu adım kantitatif olarak sadece Ürün-tipi 13 için maruziyet değerlendirmesinde dikkate alınır. 

 

Çevrenin maruziyetinin değerlendirilmesindeki belirsizlik göz önüne alınacak olursa, 

maruziyet düzeyleri hem model hesaplamalarına hem de varsa ölçülen verilere dayalı 

olarak türetilmelidir. Benzer (analog) kullanımı ve maruziyet kalıpları veya benzer 

özellikleri olan maddelerden elde edilen ilgili ölçülen veriler, varsa, model hesaplamaları 

uygulanırken de dikkate alınmalıdır. Mümkünse, yeterli düzeyde ölçülmüş, temsili 

maruziyet verileri tercih edilmelidir (kısım 2.2.2 ve 2.4). 

Değerlendirilen maddenin, stabil ve/veya toksik yıkım ürünleri verilmek üzere, biyotik 

veya abiyotik olarak parçalanıp parçalanamadığı konusuna dikkat edilmelidir. Bu 

bozunmanın görülebileceği durumlarda, değerlendirmede, ürünlerin ortaya 

çıkabilecek özelliklerine (toksik etkiler ve hareketlilik) gerekli önem verilmelidir. İlgili 

bozunma ürünleri de risk değerlendirmesine tabi tutulmalıdır. Bilgi olmadığı 

durumlarda, parçalanma yollarının nitel bir açıklaması yapılabilir. Bunlardan bazıları Ek 

3'te özet olarak sunulmuştur. Ayrıca ilgili metabolitlerin ve dönüşüm ürünlerinin nasıl 

değerlendirileceğine ve test edileceğine ilişkin yol gösterici bilgilerin bitki koruma 

ürünleri için mevcut olduğu ve bunların biyosidal ürünler için de kullanılabileceği 

unutulmamalıdır. (bkz. Ek 5). 
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Birçok madde için mevcut biyobozunma verileri aerobik koşullarla kısıtlanmıştır. 

Bununla birlikte, bazı kompartmanlar için, örneğin sediment veya yer altı suyu, 

anaerobik koşullar da dikkate alınmalıdır. Aynı durum örneğin gübre ve arıtma 

çamurunun arıtımındaki anaerobik koşullar için de geçerlidir. Tuzluluk oranı ve pH, 

bozunmayı etkileyebilecek diğer çevresel koşullara örnektir. 

 

 

 

 

Bilgi Kutusu: Metabolitler 

Metabolitler arasında aşağıdaki gibi bir ayrım yapılmaktadır: 

Ana metabolit: Biyosidal Ürün Yönetmeliği Bölüm 1: Cilt IV Çevre, Bölüm A Gerekli 

Bilgiler’de birincil metabolitlerin (herhangi bir çevresel kompartmandaki aktif 

maddenin molar bazda ≥%10'unu oluşturan veya birbirini takip eden iki örneklem 

alma noktasında molar bazda ≥%5 miktarlarda görülen, veya çalışmanın sonunda 

maksimum oluşuma henüz ulaşılmamış fakat aktif maddenin nihai zaman 

noktasında molar bazda ≥%5'ine tekabül ediyorsa), belirlenmesi gerektiği ve 

bunların davranışının ve toksisitesinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Genel olarak, tüm ana metabolitler için ilgili kompartmanlar kapsamında bir çevresel 

risk değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bununla birlikte, ilk adım olarak, veri 

boşluklarını doldurmak için mevcut verileri ve uzman değerlendirmesini kullanarak 

bu metabolitlerin kalitatif veya yarı-kantitatif bir değerlendirmesi yeterli olabilir. 

Değerlendirme potansiyel bir riske işaret ediyorsa, kantitatif değerlendirme 

yapılmalıdır. Tüm ana metabolitler için akibet ve ekotoksikolojik bilgiler gereklidir ve 

bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

İkincil metabolit: ana metabolit olmayan metabolitlerdir. 

Ekotoksikolojik olarak ilgili metabolitler: aktif madde olarak herhangi bir 
organizma için daha yüksek veya karşılaştırılabilir bir tehlike arz eden metabolittir. 
Genel olarak, tüm ekotoksikolojik olarak ilgili metabolitler (ikincil ve ana) için ilgili 
kompartmanlar kapsamında bir çevresel risk değerlendirmesinin yapılması gerekir. 
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Risk değerlendirmesinde, düzgün işleyen bir atık işlemenin olduğu varsayılır. Bununla 

birlikte, atıkların ısıl işlenmesi yetersiz teknik şartlar altında gerçekleştiriliyorsa, PBT 

veya POP profilinde organik maddeler oluşabilir
8
. Bu özellikle halojenlerin (CI ve Br) ve 

katalizör metallerin (örneğin bakır) varlığı halinde söz konusu olabilir. PBT veya POP 

maddelerinin oluşumu özel şüphe arz eden bir husus olarak tanımlanmışsa, bu risk 

değerlendirmesinde belirtilmelidir. Böyle bir durumda, risk değerlendirme raporuna olası 

PBT veya POP profili olan madde oluşumu ile ilgili daha detaylı bilgi içeren bir ek 

yapılması düşünülebilir. 

8
Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) olan maddeler veya BM Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Hakkında Stokholm 

Sözleşmesi kapsamında kalıcı organik kirletici olarak sınıflandırılan maddeler. 
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2.2 Maruziyet değerlendirme ilkeleri 

2.2.1 Değerlendirme ölçeği 

Çevre maruziyeti biyosidal ürünler için kural olarak sadece yerel ölçekte 

değerlendirilir, örneğin çevreye salım yapılan noktasal kaynakların yakınlarında. 

Bölgesel ölçek, o alandaki tüm noktasal kaynakları ve geniş dağılımlı kaynakları 

içeren daha geniş bir alanı kapsar. Kıtasal ölçekte yapılan salımların  

bölgesel çevre için içe akış konsantrasyonu sağladığı kabul edilir. Ancak, bölgesel (ve 

kıtasal konsantrasyonlar) biyosidal ürünlerin maruziyet değerlendirmesinde sadece 

durum bazında sonlanma noktaları olarak kullanılır, örneğin işlenmiş eşyalar için. 

Yerel değerlendirme bakımından, tek bir noktasal kaynaktan salınan maddelerin 

konsantrasyonları genel yerel çevre açısından değerlendirilir. Bu gerçek bir yer 

değil, önceden tanımlanmış, kararlaştırılmış çevresel karakteristikleri olan, 

"standart çevre" olarak adlandırılan ve 10,000 sakini olan standart bir kasaba 

niteliğinde (standart bir kirli su arıtma tesisi dahil) varsayımsal bir yerdir. Maruziyet 

hedeflerinin o yerin içinde veya sınırında maruz bırakıldığı kabul edilir. Genel olarak, bir 

emisyon sırasındaki konsantrasyonlar ölçülür veya hesaplanır. Bu, yerel 

konsantrasyonların (PECyerel), boşaltımın kesintili veya sürekli olmasından bağımsız 

olarak günlük salım oranına göre hesaplandığı anlamına gelir. Boşaltımın meydana 

geldiği bir günde kaynaktan belirli bir uzaklıkta beklenen konsantrasyonları temsil 

ederler. 

Sadece toprak kompartmanı için (hava veya yeryüzü suyundan daha az dinamik bir çevre 

olan) günlük salım oranları yerine daha uzun süreli ortalamalar kullanılır. Bunun nedeni, 

maruziyetin, salım oranlarında görülen dönemsel dalgalanmalardan etkilenmediğinin 

varsayılmasıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda zamanla ilgili konsantrasyonlar 

elde edilebilir, örneğin kesintili salımların görüldüğü durumlar. 

Kural olarak, PECyerel hesaplamasında parçalanma (bozunma) ve dağılım süreçleri 

dikkate alınır. 
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Diğer yandan, salım ve maruziyet arasındaki zamanın nispeten kısa olması nedeniyle, 

yerel ölçekteki konsantrasyonlar temel olarak asılı madde üzerinde ilk karıştırma 

(çevresel kompartmana dilusyon) ve adsorbsiyon ile kontrol edilir. 

Bir STP'nin atık madde konsantrasyonuna (varsayılan olarak mevcut olduğu kabul 

edilir) sabit dilusyon faktörü olarak 10 uygulanır. Daha fazla yineleme için, daha 

spesifik değerlendirmeler uygun olabilir. Tam karıştırmadan sonra fiili dilusyon 

faktörü akarsunun akış hızından ve STP'nin atık madde boşaltımından hesaplanabilir. 

Bu yaklaşım sadece nehirler için kullanılmalı, haliçler veya göller için 

kullanılmamalıdır. Diğer durumlarda, PEClyerel hesaplaması noktasal kaynak 

etrafındaki gerçek çevresel koşullar kullanılarak yapılabilir. 

Yerel ölçekte çevreye salım özel ortamlardan (örneğin boyalı evler), endüstriyel 

ortamlardan veya geniş dağılımlı kullanımlardan olabilir: 

 Özel ve endüstriyel ortamlardan gelen salımlar bağımsız noktasal kaynak 

salımları olarak değerlendirilir; bu, maddenin tanımlanan her bir kullanımının farklı 

bir yerde meydana geldiği anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu 

değerlendirmeler birleştirilir (örneğin Ürün-tipi 6 için: ürünler için saklama süresince 

koruyucular, veya Ürün-tipi 18 için: insektisitler, akarisitler ve  diğer eklembacaklıları 

kontrol etmeye yönelik ürünler ve işlenmiş belirli eşyalar). Suya yapılan salımlar, 

yerinde endüstriyel atık su arıtma tesisinde (WWTP) veya kentsel kirli su arıtma 

tesisinde (STP) işleme tabi tutulabilir. Endüstriyel veya kentsel biyolojik arıtma tesisleri için, 

arıtmadan sonraki salımları hesaplamaya yönelik standart bir model bulunmaktadır 

(kısım2.3.6.7). STP'de su arıtmanın bir sonucu olarak, STP yoluyla havaya dolaylı salımlar 

da dikkate alınır. Yerel ölçekte toprağa olan salım bir STP'den gelen çamurun tarımsal 

toprağa9 uygulanmasıyla ve havaya salınan maddelerin atmosferde birikmesiyle meydana 

gelecektir. Özel ortamlardan toprağa veya yeryüzü sularına olan doğrudan salımlar sadece 

belirli ürün tiplerinin (PT) spesifik kullanımları bakımından ilgilidir, örneğin bir evin ahşap 

koruyucu ile boyanması sırasında olan doğrudan salım (PT8). Doğrudan salımların 

değerlendirmesinin ne şekilde yapılacağına dair kılavuz bilgiler PT'ye özel emisyon senaryo 

dokümanlarında (ESD) verilmiştir, ayrıca bkz. bu kılavuz kısım 2.3.3.3.1. 

9
Arıtma çamurunun birçok Avrupa ülkesinde toprak gübresi olarak uygulanmadığı ancak fermente edildiği ve en sonunda 

tehlikeli atık olarak yakıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Arıtma çamuru yoluyla toprağın maruziyeti bu nedenle birçok 

Avrupa ülkesinde uygulanabilir değildir. 
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Şekil 1: Kıtasal, bölgesel ve yerel ölçekte maruziyet değerlendirmeleri 

arasındaki ilişki 

 Bir  maddenin geniş dağılımlı kullanımı maddenin tüketiciler veya kamusal 

alandaki birçok kullanıcı, küçük, endüstriyel olmayan şirketler dahil, tarafından 

kullanıldığı varsayımı ile karakterize edilir. Bir maddenin geniş dağılımlı kullanımı, 

varsayılan durum olarak, standart 10,000 sakini olan bir kentin, bu kullanımdan suya 

olan salımları toplayan yerel kentsel STP'nin noktasal kaynak salımı ile ilişkilendirilir. 

Bu durum geniş dağılımlı kullanımlardan havaya ve suya olan doğrudan salımlar için 

söz konusu değildir. 

Bölgesel ölçekte, daha geniş bir alan üzerindeki noktasal ve dağınık kaynaklardan 

salınan maddelerin konsantrasyonları  genel bölgesel çevre bakımından 

değerlendirilir. PECbölgesel kimyasalın salımdan sonraki dağılımını ve akibetini 

dikkate alır. Ayrıca PECyerel hesaplamasına dahil edilecek temel bir arka plan 

konsantrasyonu da sağlar. 

Yerel modellerde olduğu gibi, genel (jenerik) standart bir çevre tanımlanır. 

PECbölgesel'in, maddenin kararlı bir durum konsantrasyonu olduğu kabul edilir. 

Bölgesel çevre için içe akış konsantrasyonları sağlamak amacıyla, hava ve sudaki 

konsantrasyonlar da kıtasal ölçekte (Avrupa) tahmin edilir. Bu konsantrasyonlar risk 

karakterizasyonunda maruziyet için sonlanma noktası olarak kullanılmaz. 

 

 
BÖLGE KITA 

YEREL   
ÇEVRE    Arka plan 

konsantrasyonları 

İçe akış 

konsantrasyonları 
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Yukarıda verilen Şekil 1 üç mekansal ölçek arasındaki ilişkileri göstermektedir. Yerel 

ölçek bölgesel ölçekten arka plan konsantrasyonunu alır; bölgesel ölçek ise kıtasal 

ölçekten gelen havayı ve suyu alır. 

Bu şu anlama gelir; kıtasal, bölgesel ve yerel hesaplamalar sırayla yapılmalıdır. Yerel 

durum için bölgesel verilerin arka plan olarak kullanılmasının her zaman uygun 

olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Maddenin sadece bir kaynağı varsa, bu emisyon 

yerel ölçekte iki defa sayılır: sadece yerel emisyon nedeniyle değil aynı zamanda aynı 

emisyonun bölgenin arka plan konsantrasyonundan da sorumlu olması nedeniyle. 

2.2.2 Ölçülen/hesaplanan çevresel konsantrasyon 

Yeni aktif maddeler için normal olarak herhangi bir ölçülmüş çevresel konsantrasyon 

bulunmayacaktır. Bu nedenle, çevredeki bir maddenin konsantrasyonları tahmin 

edilmelidir. Buna karşın, mevcut aktif maddelerin maruziyet değerlendirmesi her zaman 

modellemeye bağlı değildir. Mevcut bazı maddeler için, çeşitli çevresel  kompartmanlarda 

ölçülen düzeylere ilişkin veriler toplanmıştır. Bu veriler maruziyet değerlendirmesi 

prosedürünün spesifik aşamalarını daha iyi kavrama imkanı verebilir (örneğin 

endüstriyel emisyonlardaki konsantrasyon,  spesifik kompartmanlardaki "arka plan" 

konsantrasyonları, dağılım davranışının karakterizasyonu). 

Pek çok durumda, ölçülen verilerden veya modellemeden bir konsantrasyon aralığı elde 

edilecektir. Bu aralık maddenin kullanım veya hizmet ömrü süresince farklı koşulları 

yansıtabilir, veya modelleme veya ölçüm prosedürlerindeki varsayımlara veya bunlara 

ilişkin sınırlandırmalara bağlı olabilir. Ölçümler her zaman model tahminlerinden daha 

güvenilir sonuçlar veriyor gibi görünebilir. 

Bununla birlikte, ölçülen konsantrasyonlar, zamansal veya mekansal değişikliklere 

bağlı olarak, kendileriyle ilgili önemli ölçüde bir belirsizlik taşıyabilir. Her iki yaklaşım 

verilerin karmaşık olan yorumlanmasında ve entegrasyonunda birbirini 

tamamlamaktadır. Dolayısıyla, yeterli düzeyde ölçülmüş verilerin varlığı PEC 

hesaplamalarının gereksiz olduğu anlamına gelmez. 

İlk olarak, çevresel bir konsantrasyon elde etmek için, modellemeye dayalı genel bir 

"makul en kötü senaryo" maruziyet değerlendirmesi yapılmalıdır. Ölçülen veriler, 

örneğin yere özgü veya izleme bilgileri, hesaplanan konsantrasyonları revize etmek için 

ondan sonra kullanılabilir. Yere özgü diğer bilgiler, örneğin atık madde hacimleri, STP 

boyutu, akarsu akışı, de faydalı olabilir. Bu revizyonu yaparken, aktif maddelerin 

maruziyet değerlendirmesine, endüstriyel sahalar (sayı sınırı varsa) veya endüstriyel 
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saha grubu (çok sayıda ise) için, gizlilik konuları izin verdiği ölçüde, yere özgü bilgilerin 

bulunabilirliğini içeren bir tablo dahil edilmesi tavsiye edilir. Tahmin edilen "yere özgü" 

konsantrasyonlar gerçek yere özgü bilgilerin ve daha genel değerlerin (ve muhtemelen 

aşağıda açıklanan ekstrapole (tahmin) edilmiş değerlerin kullanımını) kullanımını 

içerebilir. Daha sonra hangi durumlarda yere-özgü bilgisi bulunan yerlerden bilgisi 

bulunmayan bir yere ekstrapolasyonun mümkün olduğu dikkate alınmalıdır. Burada 

dikkate alınması gereken noktalar arasında spesifik bilgi kapsamındaki sektör, 

sektörün doğası ve sektörün dağılımı hakkında bilgiler, yerlerin mukayeseli 

büyüklükleri, kullanılan işlem tipleri vb. yer alır. Ekstrapolasyonun dayanakları risk 

değerlendirmesinde gerekçelendirilmelidir. Bazı noktaları ekstrapole etmek mümkün 

olabilirken bazıları için bu mümkün olmayabilir, örneğin emisyon faktörleri için 

mümkün iken (benzer süreçlere dayalı olarak) atık sıvı akışları için mümkün olmaması 

(farklı yer büyüklüklerine bağlı olarak). Belirtildiği gibi ekstrapolasyon 

gerekçelendirilemezse, o yer(ler) (grubu) için bu dokümanda açıklanan modelleme 

yaklaşımı izlenmelidir. 

Yere özgü risk değerlendirmesinin çevresel koşulların detaylı ve tam bir açıklamasına 

dayalı olmadığı hususu dikkate alınmalıdır. Amaç risk değerlendirmesi için makul 

ölçüde uygulanabilir olan çevresel konsantrasyonları tahmin etmektir. Standart 

senaryoyu karakterize eden varsayılan verileri değiştirmek için bazı yere-özgü veriler 

kullanılabilir. 

Ölçülen veriler bakımından, mevcut verilerin güvenilirliği ilk adım olarak 

değerlendirmelidir. Bunun ardından, verilerin genel emisyon durumunu ne ölçüde 

temsil ettiği tespit edilmelidir. Bu kılavuzda yer alan Kısım 2.4 ölçülen verilere 

ilişkin bu çok önemli değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair bilgi sağlamaktadır. 

Model hesaplamaları bakımından, bir maruziyet düzeyinin elde edilmesine ilişkin 

prosedür şeffaf hale getirilmelidir. Hesaplamalar için kullanılan parametreler ve 

varsayılan değerler belgelendirilmelidir. Bir maruziyet durumunu açıklamak için farklı 

modeller mevcutsa, spesifik madde ve senaryo için en iyi model kullanılmalı ve tercih 

izah edilmelidir. Bu dokümanda açıklanmayan bir model tercih edilirse, bu modelin 

izah edilmesi ve tercihin gerekçelendirilmesi gerekir. Modelleme konusu Kısım 

2.3'te ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu kılavuzda yer alan Kısım 2.5 hesaplanan 

ve ölçülen PEC'ler arasındaki hassas karşılaştırmaya ilişkin ilave tavsiyeler 

sunmaktadır. 
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2.3 Model hesaplamaları 

2.3.1 Giriş 

PEC hesaplamasında ilk aşama veri setinin değerlendirilmesidir. Bir sonraki aşama 

maddenin kullanım modeline dayalı olarak maddenin salım oranının tahmin 

edilmesidir. Tüm potansiyel emisyon kaynaklarının analiz edilmesi ve salımlar ve 

bunları alan çevresel kompartman(lar)ın tanımlanması gerekir. Salımların 

değerlendirilmesinden sonra, maddenin çevreye salındığı zamandaki akibetinin dikkate 

alınması gerekir. Bu, maruziyetin takip edeceği olası yollar ve biyotik ve abiyotik 

dönüşüm süreçlerinin dikkate alınması suretiyle tahmin edilir. Ayrıca, ikincil veriler 

(örneğin partisyon katsayıları) birincil verilerden türetilir. Maddenin dağılım ve bozunum 

miktarının belirlenmesi (zaman ve mekanın bir fonksiyonu olarak) alıcı 

kompartmanlardaki PEC verilerinin tahmin edilmesini sağlar. PEC hesaplaması birincil 

kompartmanlarla sınırlı değildir; yeryüzü suları (kısım 2.3.7.3), toprak (kısım 2.3.7.5) 

ve hava (kısım 2.3.7.2); aynı zamanda sedimentler ve (kısım 2.3.7.4) ve yeraltı suları 

(kısım 2.3.7.6) gibi ikincil kompartmanları da içerir. Maddenin kompartmanlar arasında 

taşınması, mümkün olan durumlarda, dikkate alınmalıdır. 

Bu kısım aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

 aşağıdaki kısımlarda açıklanan dağıtım modellerine ilişkin minimum veri seti 

gereksinimlerinin açıklanması; 

 çevreye olan emisyonların tahmini; 

 PEC tahmininde kullanılan standart çevrenin özelliklerinin tanımlanması; 

 ikincil verilerin türetilmesi: ortamlar arası partisyon katsayıları ve bozunma 

(parçalanma) oranları. Bu parametreler veri setinin parçası olmalıdır, aksi halde, 

alışılagelmiş tahmin yöntemleriyle birincil verilerden türetilirler; 

 maddenin kirli su arıtımındaki akibeti; 

 çevredeki dağılım ve akibet, ve PEC tahmini. 

Bu kısmın yapısı, hesaplamaların farklı aşamaları arasındaki veri akışı dahil 

olmak üzere, şematik olarak Şekil 2'de gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Kısım 2.3'ün Planı, farklı kısımlar arasındaki veri akışı dahil 

 (Q)SAR tahminleriyle 
karşılaştırma 

  TGD Bölüm 4  

Veri seti 

2.3.2 

 

Çevrenin 

karakterizasyonu 2.3.4 

Hava 

Tarım toprağı 
Doğal toprak 

Endüstriyel toprak 

Sediment 
Yüzey suyu  

Asılı madde  

Salım 
 tahmini 
    2.3.3 

Partisyon katsayıları 2.3.5 

Bozunma oranları 

2.3.6 

Hava 
2.3.7.2 

Yerel 
suyu 

2.3.7.3 

Bölgesel    
Dağılım  

   2.3.7.7 

Yerel Dağılım 

2.3.8.1 

Sediment 
2.3.7.4 

     Toprak      

      2.3.7.5 

Kanalizasyon 
Arıtma 

2.3.7.1 

  Yeraltı suyu 

2.3.7.6 
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Model hesaplamaları her bir kısımda verilmiştir. Bir denklemde kullanılan sembolleri 

açıklamak için aşağıdaki tablo formatı kullanılmıştır: 

Sembollerin açıklaması 

 

 

Semboller için mümkün olan durumlarda aşağıdaki kurallar uygulanır: 

 parametreler sadece büyük harflerle gösterilir; 

 parametrenin özelliği küçük harfle gösterilir; 

 parametre hangi kompartman için belirlenmişse o kompartmanın özelliği altsimge 

ile gösterilir. 

Sık görülen bazı semboller 

 

E emisyonlar için (doğrudan ve 

dolaylı) 

[kg.d-1] 

F boyutsuz fraksiyonlar için [kg.kg-1] veya [m3.m-3] 

C bir maddenin konsantrasyonu 

için 

[mg.l-1], [mg.kg-1] veya 

[mg.m-3] 

RHO kompartmanların veya 

fazların yoğunlukları için 

[kg.m-3] 

K ortamlar arası partisyon 

katsayıları için 

 [farklı birimler uygulanır] 

k (sözde) birinci derece 

hız sabitleri 
[d-1] 

T belirli bir zaman dilimi için [d] 

 

 

[Sembol] [gerekli 

parametrenin 

tanımı] 

[Biri

m] 

[Varsayılan değer, bu 

parametrenin 

hesaplandığı denklem 

numarası, ya da 

varsayılanları olan bir 

tabloya atıf] 

[Sembol] 
[Sonuç 

parametresinin 

tanımı] 

[Biri

m] 
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Örnek olarak, Foc,soil sembolü, toprak kompartmanında (soil) bulunan organik 

karbonun (oc) fraksiyonunu (F) ifade eder. Diğer parametreler için, tanınabilir 

semboller seçilir. Birçok denklemde sabit faktörlerin (örneğin 1000 veya 106) 

boyutsal tutarlılık için uygulandığı dikkate alınmalıdır. 

Duyarlılık analizi 

Çelişkili verilerin olması veya verilerde büyük farklılık ya da belirsizlik olması 

durumunda, söz konusu akibetle-ilgili özellikler için alternatif girdi parametrelerinin 

kullanıldığı dikkatlice seçilmiş birkaç senaryo dikkate alınabilir. Akibetle-ilgili 

özellikler biyobirikim, soğurma, bozunma, uçuculuk vb. hakkında veriler içerebilir. Bu 

konsept, belirli çevresel kompartmanlara olan büyüklükleri ile ilgili olarak belirsiz 

olmaları halinde emisyonlar için de faydalı olabilir. 

Bununla birlikte, en uygun girdi parametresi, belirlenen "gerçeğe uygun en kötü 

durum" senaryosuna göre seçilmeli ve "temel değerlendirme"de kullanılmalıdır. Çoğu 

durumda, gerçeğe uygun en kötü durum senaryosunun zafiyeti, varsayılan gerçeğe 

uygun en kötü durum senaryo varsayımlarının tercihinden kaynaklanacaktır. Bu gibi 

durumlarda, değerlendirmenin bütününün aşırı ihtiyatlı olmasını önlemek için en kötü 

durum değerlerinden ziyade ortalama, medyan veya geometrik ortalama gibi 

maddeye özgü spesifik girdi parametreleri kullanmak genellikle daha uygun olacaktır. 

Ortalama girdi değerlerinin kullanımı genellikle tüm aktif madde veya metabolit bilgi 

gereklilikleri yerine getirildiğinde uygun olacaktır. Her durumda, maddeye özgü girdi 

parametreleri maruziyet değerlendirmesinin parçası olarak detaylandırılmalı ve 

gerekçelendirilmelidir. Alternatif girdi değerleri sadece araştırma amaçlı olarak 

yapılan alternatif tahminlere dahil edilmelidir. Alternatif girdi parametreleri (örneğin 

en kötü durum değerleri) tüm gerekli bilgilerin karşılanmadığı durumlarda makul 

ölçüde ihtiyatlı bir değerlendirme yapılmasını sağlamak için gerekçelendirilebilir. 
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Örneğin sediment, toprak, sekonder zehirlenme ve STP için daha yüksek bir PEC/PNEC 

oranına neden olan, bir parametrenin sabitlenmesinin, pelajik organizmalar için daha 

düşük bir PEC/PNEC oranına yol açacağı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bu gibi 

durumlarda belirli bir parametre setinin bir kompartman için ve bir başka setin bir diğer 

kompartman için en yüksek riski artırma ihtimali olabilir; ve her ikisi de geçerli uç 

değerler olabilir. 

Yukarıda açıklanan yaklaşım özellikle maddenin farklı bileşenleri arasındaki asli (içsel) 

özelliklerin çok bileşenli maddeler / madde grupları ile ilgili olarak değişkenlik 

gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçülen değerlerin hangi bileşenlerle ilgili 

olduğunun bilinmesi önemlidir. Konsept, bununla birlikte, akibetle ilgili bir özellik veya 

kilit öneme sahip bir emisyon konusunda özel belirsizliğin olduğu, belirli ayrı maddeler 

için de faydalı olabilir.  

Alternatif maruziyet değerlendirmelerinin sonucu risk değerlendirme raporuna 

eklenecek örneklerle açıklayıcı bir ekte sunulmalıdır. Analiz, girdi 

parametresinin/parametrelerinin değişkenliğinin değerlendirmenin sonucu 

bakımından kritik önemde olduğunu ortaya koyarsa (örneğin sonucu değiştirirse), 

bu durumda söz konusu girdi parametresinin/parametrelerinin belirliliğini artırmanın 

yolları üzerinde daha fazla durmak gerekecektir. Diğer taraftan analiz, 

değerlendirmenin sonuçlarının değişmediğini ortaya koyuyorsa, değerlendirmeye 

olan güven artmıştır. 

2.3.2 Maruziyet modellerine ilişkin veriler 

Temel veri setinden (CDS) alınan aşağıdaki parametreler aşağıda belirtilen 

kısımlarda ele alındığı gibi maruziyet modellerinde doğrudan kullanılırlar: 

Fiziko-kimyasal özellikler 

10
 Kow terimi bu dokümanda kullanılmıştır ve Pow'ye eşittir. 

 

M molekül ağırlığı [g.mol-1] 

Kow oktanol-su partisyon katsayısı10 [-] 

S suda çözünürlük [mg.l-1] 

VP buhar basıncı [Pa] 

BP kaynama noktası (sadece bazı salım 

tahminleri için) 

[C] 
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Kısım 2.3.5 ve 2.3.6'da ikincil verilerin (partisyon katsayıları ve bozunma oranları) 

minimum veri gereksinimlerinden nasıl elde edildiğini açıklamaktadır. Yeterli düzeyde 

ölçülmüş veriler bilindiğinde, tahminlerin yerine bunlar kullanılmalıdır. 

Yukarıda sayılan maruziyet modellerine ilişkin veri gereksinimlerinin sadece nötr, 

organik, non-iyonize maddeler için geçerli olduğu dikkate alınmalıdır. Modelleme 

çalışmasına geçmeden önce maddenin nötr, organik, non-iyonize madde olarak 

sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağına gereken önem verilmelidir. Diğer madde türleri 

için daha spesifik bilgiler (örneğin partisyon katsayıları veya iyonlaştırıcı maddeler 

için asit/baz dekompozisyon sabiti) gerekebilir. İyonlaştırıcı maddeler için, Kow'nin 

pH'ye bağımlılığı ve suda çözünürlüğü bilinmelidir. Partition katsayıları çevrenin 

pH'sine göre düzeltilmeli ve tipik çevresel bir aralıktaki etki araştırılmalıdır (örneğin 

pH 4 ila 9 aralığında partisyon üzerine etkisi). 

Düzeltme aşağıdaki düzeltme faktörü kullanılarak yapılabilir (ayrıca bkz bu kılavuz 

kısım 4.5.3): 

 

Sembollerin açıklaması 

 

A asitler için 1, -1 bazlar için   

pH çevrenin pH değeri  

pKa asit decompozisyon sabiti veri seti 

 

Denklem 1 bir asit için proton veren (asidik) reaksiyonlar için ayrışmamış bileşiğin 

fraksiyonuna götürür:  

AH  A- + H+ , A = +1 

değeri ile; veya bir baz için: 

BH+ 
 B + H+, A = -1 değeri ile. 

Her iki durumda da, Denklem 1'de asit dekompozisyon katsayısı (pKa) kullanılmalıdır. 

Bu şu anlama gelir; bir B bazı için, onun eşlenik asidi BH+'nin proton bırakan 

reaksiyonuna ait dekompozisyon sabiti kullanılmalıdır. 

CORR =              
1

 

1+10 
A( pH - pKa) 

 

Denklem 1 
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Bu denklem sadece monoprotik maddeler için geçerlidir. 

Bir madde için ilgili bir pH aralığı üzerinde soğurma davranışı araştırılmışsa, ölçülen 

değer yukarıdaki denklemin kullanılmasına tercihen kullanılmalıdır. Bu durumda, ele 

alınacak kompartman için en uygulanabilir (en kötü durum) ölçülen organik karbon 

normalize edilmiş partisyon katsayısı (Koc) veya organik madde normalize edilmiş 

partisyon katsayısı (Kom) seçilmelidir, bu ise ilgili kompartmanlar için farklı Koc or 

Kom  değerlerinin kullanılmasına neden olabilir (örneğin yeraltı suları ve sediment 

için farklı değerlerin kullanılması).  

Spesifik olarak yüzey aktif maddeler için ve adsorbsiyonun ve partisyonun genel 

olarak organik maddeyle ilişkilendirilmediği maddeler için, tahmin edilen veya 

ölçülen Kow  değerlerinin, örneğin Koc (toprak, sediment, süspande organik madde 

ve çamur) ve biyokonsantrasyon faktörü - BCF (balık, solucan) için, tahmin unsuru 

olarak kullanılması tavsiye edilmez çünkü bu gibi tahminler için log Kow 'nın tahmini 

değeri çok düşük olabilir. Bunun yerine, yüzey aktif maddeler için, ölçülen katı-sıvı 

partisyon katsayısı (Kp) ve BCF değerlerini elde etmek uygun olabilir. 

Deneysel olarak belirlenmiş fiziko-kimyasal veriler, kullanılan maruziyet modellerinin 

ilgili sıcaklığına (örneğin bölgesel modelde 12 oC veya deniz çevreleri için 9 °C) 

ekstrapole edildiğinde ele alınan madde için önemli ölçüde değişecek olan bir sıcaklıkta 

elde edilmişse, bu halde bu ekstrapolasyonun dikkate alınması gerekir. Diğer 

durumlarda bu gerekli olmayacaktır. Termolabil (ısıya dayanıksız) maddelere ilişkin test 

sonuçlarının yorumlanmasına da hususi dikkat gösterilmelidir. 

Bununla birlikte, bazı maddeler için buhar basıncı, sadece 10 
o
C'lik bir sıcaklık 

aralığında olsa bile, sıcaklığa göre önemli ölçüde değişebilmektedir. Bu durumda, 

aşağıdaki denkleme göre genel bir sıcaklık düzeltmesi uygulanmalıdır: 

 

 

                                                                                                                    Denklem 2 
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Sembollerin açıklaması 

VP(Tenv) çevresel sıcaklıktaki buhar 

basıncı sıcaklık 

[Pa]  

VP(Ttest) veri setinde verilen buhar basıncı [Pa] veri seti 

Tenv çevresel sıcaklık (ölçeğe 

bağlı) 

[K]  

Ttest 
ölçülen deneysel VP'nin 

sıcaklığı 

[K] veri seti 

H0buhar buharlaşmanın entalpisi [J·mol-1] 5,104 

R gaz sabiti [Pa.m3 · mol-1 . 

K-1] 

8,314 

 

Erime noktasının ekstrapole edilen aralıkta olduğu durumlarda dikkat 

edilmelidir. Sıvının buhar basıncı her zaman katınınkinden yüksektir ("fugasite 

oranı" bkz. Denklem 20). Ekstrapolasyon bu nedenle buhar basıncını 

olduğundan daha yüksek tahmin etme eğiliminde olacaktır. Bu sorunun genel 

bir çözümü yoktur. Sorunu çözmeye yönelik bir yaklaşım, Denklem 20'de 

ele alındığı üzere, 'üç çözünürlük' (buhar basıncı suda çözünürlük, oktanol 

içerisinde çözünürlük) yerine Kow, Koktanol-hava, ve Khava-su  kullanmaktır. 

 

Aynı yaklaşım suda çözünürlüğü düzeltmek için de kullanılabilir: 

 

 

 

 

Denklem 3 

 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 
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S(Tenv) 
çevresel sıcaklıktaki 

çözünürlük 

 

[mg L-1] 
 

S(Ttest) veri setinde verilen 

çözünürlük 

[mg L-1] veri seti 

Tenv çevresel sıcaklık (ölçeğe 

bağlı) 

[K]  

Ttest 
ölçülen deneysel S sıcaklığı. [K] veri seti 

H0solut çözünme entalpisi [J·mol-1] 1,104 

R gaz sabiti [Pa.m3·mol-

1.K-1] 

8,314 

 

 

2.3.3 Salım tahmini 

Bu kısımda aşağıdaki parametreler elde edilmektedir: 

 yerel emisyon, bir emisyon sırasında havaya ve atık suya giden oranlar; 

 havaya, atık suya ve toprağa bölgesel emisyonlar (yıllık ortalamalar). 

2.3.3.1 Maddelerin yaşam döngüsü 

Çevreye olan salımlar bir maddenin yaşam döngüsünün herhangi bir evresinde yer 

alan süreçlerden kaynaklanabilir (bkz. sonraki sayfa Şekil 3). Bununla birlikte, 

madde üretiminden ve ürün formülasyonundan kaynaklanan emisyonlar ürünün 

uygulanması ve kullanım fazından gelen emisyonlara kıyasla daha az ilgili kabul 

edilirler (muhtemelen diğer yasal düzenlemeler kapsamında olduğu için). Dolayısıyla, 

üretimin ve formülasyonun değerlendirilmesi genellikle gerekmez, bunun istisnası ise 

(biyosidal ürünle) işlenmiş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin formülasyon 

aşaması, işlem görecek nihai ürüne girecek dezenfektanların, koruyucuların, 

kovucuların ve insektisitlerin formülasyonudur. 
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Uygulama ve kullanım aşamaları bakımından, emisyon yollarının tanımlanması ve 

değerlendirilmesi gerekir. Maruziyet değerlendirmesi, biyosidal ürünün veya onunla 

işlenmiş eşyanın, gerçekçi bir en kötü durum senaryosu ile birlikte, önerilen normal 

kullanımını kapsamalıdır. Emisyon yollarının uygunluğunun belirlenmesi ve 

emisyonların miktarının belirlenmesi çeşitli ürün tipleri için hazırlanan emisyon 

senaryolarına göre olur (bkz. bu kılavuz kısım 2.3.3.3.1) 

Şekil 3 maddenin yaşam döngüsü evrelerinin şematik gösterimi 

11
İşlem gören eşyalarda kullanılan aktif maddeler, işleme tabi tutulacak nihai ürüne giren dezenfektanların, koruyucuların, 

kovucuların ve insektisitlerin formülasyonu ile ilgili 

12
Bu adım kantitatif olarak sadece Ürün-tipi 12 için maruziyet değerlendirmesinde dikkate alınır. 

13
Geri kazanılan madde veya materyal: 

1. asıl ürün tipi için yeniden işlenebilir (geri dönüşüm) - madde daha önce değerlendirilmiş olan yaşam döngüsü 

evrelerine döner; 

 

Üretim 

 Madde imal edilir, diğer bir deyişle kimyasal reaksiyon(lar)la 

oluşturulur, izole edilir, saflaştırılır, bidona veya torbaya konur vs. 

 
  

 

Formülasyon11 

 Maddeler bir ürün veya preparat elde etmek amacıyla harmanlama 

ve karıştırma işleminde birleştirilir. Bu örneğin biyosidal bir 

üründeki aktif bir içeriğin formülasyonu veya korunacak nihai ürün 

içine giren kutulu bir koruyucunun formülasyonu olabilir. 

 
  

 

 

Uygulama / 

kullanma fazı 

 Endüstriyel/profesyonel kullanım: Bu aşama, maddenin kendisinin 

veya biyosidal bir üründe veya işlenmiş eşyada formüle edilen 

maddenin uygulandığı veya kullanıldığı her türlü süreci kapsar. 

Uygulama tekli ve çoklu yerler olmak üzere farklı ölçeklerde 

olabilir. 

özel kullanım: 

Bu aşama aktif maddenin kendisinin veya biyosidal bir üründe veya  

işlenmiş eşyada formüle edilen maddenin hanehalkı ölçeğinde 

kullanımı üzerinde durur (tüketiciler). 

 

 

  

Kullanım 

ömrü fazı 

 Ürünler veya işlenmiş eşyalarda bulunan maddeler kullanım 

ömrü süresince belirli bir zaman diliminde salınacaktır. Bu süre 

zarfında sızdırma, buharlaşma ve hava koşulları nedeniyle 

bozulma ve aşınma (abrazyon) gibi süreçler nedeniyle çevreye 

yapılan salımlar ayrı olarak hesaplanır. 

 
  

 

 
Atık imha 

fazı 12 

 Kullanım ömrünün sonunda, madde ya da maddeyi içeren ürün, 

atık veya atık su ile birlikte atık imha aşamasına girer (Şekil 3). 

Atıkların işlenmesi, atıkların yakılmasını veya atık saklama 

sahasına kaldırılmasını içerebilir. Bu aşamada geri kazanım 

süreçleri uygulanabilir. Bunlar genellikle bir homojenleştirme 

ve/veya ayırma adımını içerir (örneğin mekanik işleme) ve bunu 

hedef maddenin/ materyalin geri kazanımı takip eder.
13
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Şekil 4: Bir maddenin atık yaşam evresinin şematik gösterimi 

2.3.3.2 Emisyon türleri, kaynakları ve yolları 

Emisyon kalıpları iyi tanımlanmış noktasal kaynaklardan (tekli veya çoklu) gelen 

salımlardan küçük noktasal kaynaklardan (evler gibi) veya lineer kaynaklardan (ses 

duvarı gibi) yayılan salımlara kadar geniş bir yelpazede değişiklik göstermektedir. Salımlar 

aynı zamanda pik emisyonlar veya blok emisyonlar gibi sürekli veya sürekli olmayan 

salımlar şeklinde olabilir. Sürekli olmayan emisyonlar aralıklı da olabilir (ayrıca bkz. bu 

kılavuz kısım 2.3.3.4). 

Sürekli emisyonlar uzun bir zaman diliminde hemen hemen sabit bir emisyon akış 

hızı ile karakterize edilir (örneğin soğutma kulelerinde olduğu gibi bir maddenin 

sürekli bir koruma işleminden gelen emisyonu). 

Pik emisyonlar ise kısa bir süre içerisinde serbest bırakılan nispeten büyük miktarlarla 

karakterize edilir ve burada pik seviyeleri arasındaki zaman aralıkları ve pik 

yükseklikleri büyük değişiklikler gösterebilir (örneğin bir yığının dezenfekte edilmesi 

işleminde harcanan dezenfektanların serbest bırakılması örneğin gıda üretimi 

sektöründe). 

Blok emisyonlar, düzenli aralıkları olan belirli bir zaman dilimi süresinde makul ölçüde 

sabit olan bir akış hızı ile karakterize edilir (örneğin gemicilik sezonunun 

başlangıcında gemilerin gövdesine çürüme önleyicilerin uygulanması ve kaldırılması 

Ürün kalıntılarının 

kullanımı 

Endüstriyel 

ürün (örneğin 

çimento) 

Atık saklama 

sahası 

Atıkların 

yakılması 

Birlikte yakma veya 

diğer geri kazanım 
Geri dönüşüm 

Mekanik işleme 

ATIK SENARYOLARI 
Toplanan atık 

Çevrede kalan atık 

İşlemeye geri dönüş 

 
Kullanım ömrünün sonunda ürün 
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aşaması sırasında limanlardan çıkan emisyonlar) Belirli bir işlemden salınan miktarlar, 

deterjanlar gibi ev ürünleri veya boyalardaki uçucu solventler örneğinde olduğu gibi 

%100'den, kapalı sistemlerde uygulanan maddeler için %1'in altına kadar 

değişebilmektedir. 

Noktasal kaynaklardan yapılan salımların yanısıra, (biyosidal ürünle) işlenmiş 

eşyalardan kullanım ömürleri süresince çıkan yaygın emisyonlar da bir maddenin 

toplam maruziyetine katkı sağlayabilir. Uzun ömürlü materyallerde kullanılan maddeler 

bakımından, 

2. yeni bir ürün türü haline getirilebilir; 

3. ısı üretiminde ikincil yakıt olarak kullanılabilir. 

İkinci ve üçüncü seçenekte madde işleme girebilir ve nihai ürünlerden yeni tür ve miktarlarda 

salım meydana gelebilir. Bazı durumlarda, başka bir madde veya ürün geri dönüştürülebilir, ve 

değerlendirilen madde bu üründe mevcuttur. Bu durumdaki salımlar büyük değişiklik gösterebilir 

ve dikkatler değerlendirilen madde üzerinde değil de geri kazanılan madde veya ürün üzerinde 

olduğundan bu salımlara ilişkin bilgiler hemen bulunamayabilir. Yakılma veya atık saklama 

sahasında imha edilmeye ilave olarak, atık, bilerek veya bilmeyerek, çevreye salınabilir. Eşyalar 

hizmet ömürlerinden sonra bilerek çevrede bırakılabilirler. 
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bu, emisyonların temel bir kaynağı olabilir (örneğin toprağa gömülen kablolar). 

Yıkılan binaların materyalleri kırmataş olarak kullanılabilir örneğin yol inşaatları. 

Eşya parçaları kullanım sırasında da kaybolabilir (örneğin boya tanecikleri, 

arabaların alt kaplaması). 

 

Bilgi Kutusu 2: Biyosidal ürünlerin emisyon yolları ve emisyonları alan çevresel kompartmanlar 

STP endüstriyel, toplu ve özel alanlarda kapalı mekan uygulamalarından (örneğin yüzey dezenfektanlarının 
kapalı mekanlarda kullanımı) gelen salımların yanısıra dış mekanlardan (örneğin bir ses duvarından sızma, 
ahşap koruyucu ile işleme tabi tutulma) gelen salımlara da maruz kalabilir. 

Madde STP'den aşağıdaki birbirini izleyen çevresel kompartmanlara salınabilir: 

Su  → Sediment (deniz suyu/tatlı su) 

STP Hava → Toprak 

Toprak → Yeraltı suyu 

 

Su (tatlı su veya deniz suyu) doğrudan alıcı da olabilir (örneğin dış mekanda böceklere karşı yapılan 
sprey uygulamalarından veya gemilere uygulanan çürüme önleyiciler örneğindeki gibi sızma yoluyla) 
veya kalıntı barındıran STP'den çıkan atık sıvı maddeler yoluyla dolaylı olarak da maruz kalabilir. 

Sonraki çevresel kompartman tatlı su - deniz suyu sedimentidir. 

Toprak aktif maddenin emisyonunu biyosidal ürününün uygulanması veya hizmet ömrü 
süresince doğrudan alabilir (örneğin dış mekan in-situ uygulamaları sırasındaki emisyonlar veya 
ahşap koruyucularla işlem görmüş bir evden sızdırma) veya bir STP'den gelen kalıntı içeren 
çamur uygulanmasından veya işleme tabi tutulmuş hayvan barınaklarından gelen gübrelerden 
kaynaklanan dolaylı emisyonlar alabilir. 

Toprağa yapılan emisyonlar aşağıda sırayla sayılan çevresel kompartmanların maruziyetine neden olur: 
 

Yeraltı suyu 

TOPRAK  

Yeryüzü suyu (rutin olarak değerlendirilmeyen) 

Hava bir ürün uçucu aktif maddeler içeriyorsa veya aerosollerden ya da sprey uygulamalarından kaynaklanan 
doğrudan emisyonlar yoluyla maruz kalabilir. Doğrudan emisyon buharlaşmadan ve birikinti içeren biyosidal 
koruyuculardan, örneğin soğutma sistemlerinde kullanılanlar, da kaynaklanabilir (PT 11). 

Havaya olan emisyonlar sırasıyla aşağıda sayılan çevresel kompartmanların maruziyetine neden olur: 

 Toprak (tortu yoluyla) 

HAVA 

 Su (tortu yoluyla, rutin olarak değerlendirilmeyen)→ Sediment 

 

Kuşlar ve memelileriçin iki ana maruziyet yolu vardır; birincil ve ikincil maruziyet. Birincil maruziyet kuşların 

veya memelilerin madde ile doğrudan temas etmeleri (örneğin rodentisitlerle temas) veya maddenin salındığı 

çevresel kompartmana doğrudan maruziyetleri anlamına gelir. 

İkincil maruziyet ise doğal besin zinciri yoluyla bir maddeye maruziyeti kapsar ki burada kuşların ve memelilerin 

besinleri maddeleri veya metabolitlerini içeriyordur. Genel olarak, ikincil maruziyet 1) maddenin yüksek 

biyobirikim potansiyeli varsa ve 2) aktif maddelerin kuşlar için toksisitesi yüksekse değerlendirilir. Çoğu organik 

için, biyobirikim potansiyelini belirtmek üzere eşik değer olarak log Kow  3 olarak kullanılır. Bununla birlikte, bu 

log Kow  eşik değeri bir QSAR'a bağlıdır ve bütün organik maddeler bu QSAR için uygun değildir. 
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2.3.3.3 Emisyon tahmini 

Emisyon tahmininde başlangıç noktası olarak maddenin tonajı ya da ortalama 

tüketim/uygulama oranı kullanılır. Her iki durumda da emisyon faktörleri (ilgili çevresel 

kompartmanlara salınan fraksiyonlar) kullanılır. Ne zaman hangi hesaplama türünün 

kullanılacağı (diğer bir deyişle tonaj veya tüketim esaslı) ve emisyon faktörleri hakkında 

bilgiler ilerleyen ana bölümlerde verilmiştir. 

 

2.3.3.3.1 Tüketim/uygulama oranını esas alan yaklaşım 

Tüketim/uygulama oranını esas alan yaklaşım tek bir uygulama veya işlemde 

kullanılan maddenin miktarına dayanır. Maddenin uygulanma oranı veya dozu işlem 

alanı veya hacmi ya da ilgili başka bir birim veya ölçü ile çarpılır. Emisyon Senaryo 

Dokümanları (ESD), her bir ürün tipi14 için işlem alanları ve hacimleri veya kullanım 

oranı olarak aşağıda örnekleri verilen varsayılan değerler sağlar: 

 duvar/ahşap koruyucuların/boyalarının dış mekanda kullanımı için dış cephe boyutları 

(senaryo aralıkları); 

 insektisitlerin iç ve dış mekanda kullanımı için işleme tabi tutulan alan (çatlak & 

yarık, bariyer işlemi, karınca yuvası vs.); 

 dezenfektanların/kişisel bakım ürünlerinin tüketici kullanımı bakımından kişi başına 

günlük kullanım miktarı. 

Tüketim/uygulama oranını esas alan yaklaşım özellikle, toprağa doğrudan veya 

dolaylı emisyon gibi maruziyetin oldukça sınırlı oduğu durumlar için uygundur. Bu 

yaklaşımın diğer avantajları ESD'ye bağlı olarak standardize edilmiş olması, 

noktasal kaynaklara uygun olması ve şeffaf bir şekilde iletilebilir olmasıdır. 

Dezavantajları ise çok sayıda kullanımın dikkate alındığı durumda  

arka plan katkısının büyük olabilmesine rağmen emisyon tahminlerinin sadece yerel 

ölçekte olması, uygulamanın iyi bir şekilde anlaşılmasını gerektirmesi, bazı varsayılan 

değerler için güvenilir veri eksikliği ve uygulamaya ilişkin gerçek hacimle doğrudan 

hiçbir ilişki olmamasıdır. Ayrıca, toplu maruziyet değerlendirmesi yapmak zordur. 

 

14
Biyosidal Ürün Yönetmeliği Ek V'te belirtilen ürün tipi 
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Emisyon Senaryo Dokümanları: 

Çoğu PT'nin emisyon tahmini için ilgili ESD ve ilave dokümanlar ECHA internet 

sayfasında ESD'ye ayrılan bölümde sunulmaktadır: http://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-biocides-legislation/emission- scenario-documents). 

ESD'de ürün tipine özel yapılan değişiklikler: 

Biyosidal ürünlerle ilgili devam eden gözden geçirme programı sırasında, çeşitli PT'lere 

yönelik olarak, emisyon tahminini belirleyen ve maruziyet değerlendirmesi hazırlarken 

dikkate alınması gereken kararlar alınmıştır. Bu kararlara ECHA internet sitesinde 

bulunan Biyosidal Ürünlere İlişkin Teknik Anlaşmalarda (TAB) yer verilmiştir 

(http://echa.europa.eu/about-us/who-we- are/biocidal-products-committee/working-

groups). 

2.3.3.3.2 Tonaj esaslı yaklaşım 

Tonaj esaslı yaklaşım yıllık AB tonajını dikkate alır ve öncelikle atık suya olan 

emisyon üzerine odaklanır. Emisyon tahmininde, standart bir EU bölgesinde 

(Fbölge) ve standart STP  tutma alanında (Fanakaynak) kullanılan yıllık EU tonajının 

bir fraksiyonu tanımlanır. Günlük emisyon daha sonra emisyon günleri sayısı dikkate 

alınarak belirlenir  (Temisyon). 

Tonajı esas alan yaklaşımın avantajları kullanım detayı gerektirmemesi, tonajın 

başvuru sahibi tarafından bilinir olması, emisyonun kullanılan hacimle ilişkili olması 

ve toplu değerlendirme yapmayı kolaylaştırmasıdır. 

Dezavantajları ise tonaj verilerinin gizli olması, uzun dönemli bir bakış için 

tartışmalı olması (büyüme, paylaşım vs.), toprağa ve suya doğrudan emisyonlar 

için uygun olmaması ve kullanımların dağılımı bakımından belli bir belirsizlik 

taşımasıdır. 

Tonaj esaslı yaklaşım çeşitli ESD'de açıklanmıştır (örneğin PT 1 ve PT 2'ye ilişkin 

ESD) Bununla birlikte, endüstriyel kimyasallar için geliştirilmiş ve ilk olarak 2003 

tarihli TGD'de açıklanmıştır. TGD'den (2003) alınan metin bu yaklaşım için hala ilgili 

bulunduğundan, TGD'den alınan ilk metin aşağıda sunulmuştur (uyarlanan 

Açıklayıcı Ek/Ek numaraları yanında) İlk metinde verilen örnekler, biyosidal ürünler 

için daha spesifik hale getirilmek üzere revize edilmiştir. 

 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
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Tonaj esaslı yaklaşım (TGD 2003'ten alınmıştır): 

Bir maddenin emisyonları kullanım kalıplarına bağlıdır. 

Üç kategoriye ayrılmıştır, bir başka deyişle ana kategori, endüstri kategorisi ve 

fonksiyon veya kullanım kategorisi. Bu kategorilere genel bir bakış Ek 6'da 

bulunabilir. Ana kategorilerin amacı genellikle bir maddenin 

kullanımının/kullanımlarının maruziyet ilgililiğini açıklamaktır. Çevresel risk 

değerlendirmesi bağlamında, aynı zamanda maddenin yaşam döngüsünün spesifik 

evrelerinde çevreye olan emisyonların tahminine yönelik salım senaryolarını 

karakterize etmek için de kullanılırlar. Dolayısıyla, spesifik bilgilerin olmadığı 

durumlarda varsayılan değer olarak kullanılan salım fraksiyonlarına ayrılabilirler. 

Aşağıdaki ana kategorilere ayrılmıştır: 

 kapalı sistemlerde kullanım: bir maddenin örneğin kapalı devre bir soğutucuda 

koruyucu olarak kullanılması durumundaki endüstriyel/profesyonel kullanım 

aşamasını ifade eder, 

 bir matris (anayapı) içine veya üzerine katılma ile sonuçlanan kullanım: 

formülasyon aşamasını ifade eder, örneğin madde bir fotoğraf filminin emülsiyon 

tabakasına dahil edildiğinde. Aynı zamanda endüstriyel/profesyonel kullanım 

aşamasını da ifade edebilir, örneğin boya içerisine kutulu koruyucu olarak uygulanan 

bir madde, nihai kaplama tabakası olarak çıktığında;  

 dağılımlı olmayan kullanım: emisyon kaynaklarının sayısı (ve büyüklüğü) ile 

ilgilidir; 

 geniş dağılımlı kullanım: aynı zamanda emisyon kaynaklarının sayısı (ve 

büyüklüğü) ile ilgilidir.  

Endüstri kategorileri, maddenin kendisinin uygulanması veya maddeyi içeren 

preparatların ve ürünlerin uygulanması ve kullanılmasıyla ortaya önemli miktarda 

emisyonların çıktığı endüstri dalını (kişisel ve ev kullanımı, ve halka açık alanda 

kullanım dahil) belirtir. Bazı önemli emisyon kaynakları bu plana özellikle dahil 

edilmemiştir ve dolayısıyla "Diğer" (no. 15/0) kategorisine ayrılmaları gerekir, 

örneğin motorlu araçlarda kullanılan yakıt ve yakıt katkıları dışındaki 

(karışımlardaki) maddeler. 

Kullanım veya fonksiyon kategorisi maddenin spesifik fonksiyonunu belirtir. Farklı 

ayrıntı düzeyleri olan 55 kategori bulunmaktadır. "Plastik katkı maddeleri" gibi 

genel bir kategori olmadığı gibi birçok diğer spesifik kategori de bulunmamaktadır; 
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bunun istisnası ise 47 "Yumuşatıcılar" (=plastikleştirici) ve 49 "Stabilizörler" (ısı ve 

UV-stabilizörleri) gibi kategorilerdir. 

Bir maddenin yaşam döngüsünün farklı evrelerindeki salımı tercih sırası ile 

aşağıdakilerden tahmin edilmelidir: 

 verilen madde ile ilgili spesifik bilgiler (örneğin üreticilerden, ürün sicillerinden veya 

açık kaynaklardan alınan) 

 22 PT'nin çoğu için mevcut olan ESD'den alınacak spesifik bilgiler; 

 salım tablolarında yer alan emisyon faktörleri 

Emisyonlar maddenin ait olduğu kategori dışındaki başka bir kategoriden kaynaklanabilir. 

Boya içerisinde kullanılan bir madde doğal olarak 14 "Boyalar, lakeler ve vernikler" 

kategorisine ayrılacaktır. Solventlerin yerel emisyonları formülasyon aşamasında bir 

noktasal kaynakta (boya fabrikası) önemli ölçüde olsa da, solventin çoğu boya 

uygulamasında yayılacaktır. Uygulama boyanın türüne bağlı olarak çeşitli endüstriyel 

kategorilerde sınıflandırılabilir. Kendin-boya boyası olması durumunda "Kişisel/evsel" adlı 

kategori 5'e girecektir, motorlu araba tamiri veya profesyonel ev boyaması durumunda 

"15/0 "Diğer" kategorisi olacaktır (geniş dağılımlı kullanım, dolayısıyla yayınık salımlar) 

ve motorlu araba üretimi durumunda kategori 16 "Mühendislik endüstrisi: inşaat ve 

makine" (dağılımlı olmayan kullanım, dolayısıyla az sayıda büyük noktasal kaynak) 

olacaktır. 

Bir endüstriyel kategorinin belirli spesifik bir işlemine ait olan bir maddenin başka bir 

endüstri kolunda görülmesi durumunda kafa karışıklığı olabilir. Bunun bir örneği 

elektronik endüstrisinde elektronik bileşenlerin yerleştirilmesi için uygulanan epoksi 

reçinesi için bir katkı maddesinin uygulanmasıdır. Endüstriyel/profesyonel kullanım 

"Elektrik/elektronik mühendisliği endüstrisi" adlı kategori 4'te yer alsa da, epoksi 

reçinelerinin kullanımı kategori 11 "Polimer endüstrisi" kategorisine aittir. Süreçten 

kaynaklanan salımlar bahsedilen bu sonuncu kategori için olan tabloda bulunacaktır. 

Ana kategoriler, endüstri kategorileri ve kullanım kategorileri Ek 6'da daha fazla 

örnekle birlikte sunulmuştur. 

Kimya endüstrisi bakımından, biri temel kimyasallar ve diğeri sentezlerde kullanılan 

kimyasallar için olmak üzere iki farklı endüstriyel kategori vardır. Temel 

kimyasalların solventler gibi ve  asitler ve alkaliler gibi pH düzenleyici ajanlar gibi yaygın 

olarak kullanılan kimyasallardan oluştuğu kabul edilir. Petrol rafine etme işleminden çıkan 
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başlıca kimyasallar da temel kimyasal olarak kabul edilir. Sentezlerde kullanılan maddeler 

iki sınıfa ayrılır, ara ürünler  

(bir başlangıç materyalinden bir sonraki reaksiyonda bir sonraki maddeye 

dönüştürülerek üretilen maddeler) ve diğer maddeler. Bu diğer maddeler temel olarak 

' süreç düzenleyiciler'den oluşur (örneğin hızlandırıcılar, inhibitörler, endikatörler). 

Endüstriyel kategori 5 (kişisel/evsel) için maddelerin kullanımı ve uygulanması 

(doğrudan kendisinin kullanılması/uygulanması veya formülasyon içerisinde 

kullanılması/uygulanması) ev ölçeğinde ele alınır. Uygulama türlerine örnek olarak 

yapıştırıcılar, kozmetik ürünler, deterjanlar ve farmasötikler verilebilir. Bazı 

uygulamalar diğer endüstriyel kategorilerde özel kullanım aşaması kapsamındadır. 

Bu uygulamalar yakıtlar ve yakıt katkıları (madeni yağ ve yakıt endüstrisi), boya 

ürünleri (boya, lake ve vernik endüstrisi) ve fotokimyasallar (fotoğraf endüstrisi). 

Endüstriyel kategori 6 (halka açık alan) için, halka açık binalarda, caddelerde, 

parklarda, ofislerde vb.'deki kullanım ve uygulama dikkate alınır. 

EK 6'nın A-tabloları üretim hacminin, üretim, formülasyon, endüstriyel/profesyonel 

kullanım, özel kullanım, ve geri kazanım sırasında, havaya, (atık) suya ve 

endüstriyel toprağa tahmin edilen toplam salım bölümlerini/fraksiyonlarını, 

endüstriyel kategorilerine göre, göstermektedir. Üretim hacmi bir yılda Avrupa 

pazarına getirilen maddenin toplam tonajı olarak tanımlanır, diğer bir deyişle AB'de 

üretilen toplam hacim artı AB'ye ithal edilen toplam miktar, ve eksi ithal/ihraç 

edilmiş mevcut ürünlerde bulunan maddenin hacmi hariç olmak üzere AB'den ihraç 

edilen toplam hacim.  Salınan toplam hacmin yıl üzerinden ortalaması alınır ve 

PECbölgesel hesaplaması için kullanılır. 

Ek 6'nın B tabloları PECyerel'in değerlendirilmesi için noktasal kaynaklardan gelen 

salımların belirlenmesi için kullanılır. Tek bir noktasal kaynaktan salındığı kabul 

edilebilecek toplam hacim bölümünü, ve maddenin salındığı gün sayısını verir, 

böylece ana noktasal kaynaktaki günlük salım oranının hesaplanmasına imkan 

verir. 

Ana kaynağın fraksiyonunu belirlerken uzman yorumuna başvurma ihtiyacına 

rağmen, emisyon tahmini için aşağıdaki genel yönergeler uygulanmalıdır: 

 üretim bakımından bölgesel üretim hacmi girdisi varsayılan olarak AB üretim 

hacminde belirlenir ve bu aynı zamanda B-tabloları için girdi olarak kullanılır. 

Raportöre verilen üretim sahalarının sayısı, büyüklük dağılımı ve coğrafi dağılım ile 
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ilgili bilgilere bağlı olarak, %10 kuralı uygulanmasına karar verilebilir, bu kurala göre 

AB'de üretilen ve kullanılan miktarın %10'unun bir bölgede üretildiği/kullanıldığı kabul 

edilir ve ardından ana yerel kaynağın büyüklüğünün bu miktarın B-tablolarından 

alınacak ana kaynağın fraksiyonu ile çarpılması suretiyle elde edilebileceği varsayılır. 

Alternatif olarak, bölgesel model için girdi olmak üzere bir başka yüzde veya spesifik 

değerler kullanılabilir (örneğin en büyük kaynaktan gelen emisyonlar veya en büyük 

salgılayıcıdan (yayıcı) gelen emisyonlar) ve bu  

gerçeğe daha uygun bir en kötü durumu yansıtır. Benzer şekilde bu bilgi yerel 

maruziyet hesaplaması için ana kaynağın fraksiyonunu ayarlamak için kullanılabilir. 

Dikkate alınmalıdır ki yere-özgü veriler mevcutsa en büyük yerin en büyük emisyon 

kaynağı olmama durumu söz konusu olabilir; 

 formülasyon ve işleme (endüstriyel kullanım) için üretimdekine benzer bir yaklaşım 

kullanılır: ilgili maddenin spesifik formülasyon/işleme aşaması için makul Avrupa 

dağılımı olan çok sayıda yerin mevcut olduğu gösterilemedikçe/bilinmedikçe,  

varsayılan olarak AB hacmi bölgenin yanı sıra B-tabloları için girdi olarak kullanılır. 

Bu durumda, yine %10 kuralının uygulanmasına, başka bir yüzde kullanılmasına 

veya spesifik değerler kullanılmasına karar verilebilir. Mevcut bilgilerin spesifik bir 

madde için yeterli olup olmaması raportörün uzman görüşüne bağlı olacaktır; 

 özel kullanım için %10 kuralı gerek bölgesel hacim girdisi için gerekse B-tablosu 

girdi hacmi için, kullanımın %10'unun bölgede gerçekleştiği varsayımına uygun 

olarak, varsayılan olarak uygulanır. 

Endüstriyel kategori/kullanım kategorisi (IC/UC) kompozisyonuna bağlı olarak bu 

yaklaşımın bazı durumlarda, özellikle de formülasyon/işleme sırasındaki emisyonların 

tahmini için, makul olmayan en kötü durum  

varsayımlarına yol açabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, uzman görüşü 

kullanılarak yapılacak bir durum bazında değerlendirme yine daha garantili olacaktır. 

Yeni aktif maddeler için herhalükarda varsayılan üzerine yazılmalıdır çünkü çoğu 

durumda sadece bir veya en fazla birkaç üreticinin mevcut olacağı varsayılabilir. 

Genel olarak, endüstri tarafından sağlanan veriler Ek 6'nın salım tablolarına yapılacak 

doğru kaydı bulmaya yardımcı olacaktır. 

Üretim hacmi veri setinde ton/yıl cinsinden ifade edilir ve PRODVOL olarak 

gösterilir. TONAJ maddenin sonraki yaşam döngüsü evreleri için kullanılan 

hacmidir. Ek 6'nın emisyon tablolarında, üretimdeki salımları tahmin ederken T için 
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PRODVOL kullanılması gerekirken takip eden yaşam döngüsü evrelerinde T olarak 

TONAJ kullanılmalıdır. İmha aşamasında madde geri kazanılıyorsa bu miktar ilgili 

yaşam döngüsü evrelerinin tonajına eklenmelidir. Dikkat edilmelidir ki IMPORT 

(İTHALAT) ve EXPORT (İHRACAT) AB içerisindeki Üye Ülkelere değil, AB'ye atıfta 

bulunur. 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir yaşam döngüsü evresi için ve her çevresel kompartmana olan salım (ton.yr-

1olarak) Ek 6'da verilen ve RELEASE i,j (burada i yaşam döngüsü evresini, j ise 

kompartmanı ifade eder) ile gösterilen denklemlerle hesaplanır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONAJ = ÜRETİM HACMİ + İTHALAT - İHRACAT Denklem 4 

PRODVOL maddenin üretim hacmi [tonnes.yr-1] veri seti 

İTHALAT ithal edilen maddenin hacmi [tonnes.yr-1] veri seti 

İHRACAT ihraç edilen maddenin hacmi [tonnes.yr-1] veri seti 

TONNAGE maddenin tonajı [tonnes.yr-1]  
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i yaşam döngüsü evresi j kompartman 

1 Üretim (biyosidal ürünlerle ilgili olmayan)  a hava 

2 Formülasyon (sadece, nihai bir ürüne 
giren biyosidal ürünün formülasyonu ile 

ilgili) 

 w su  

3 endüstriyel/profesyonel kullanım  s toprak (sadece 
bölgesel) 

4 özel kullanım   

5 hizmet ömrü   

6 atıkların imhası (atık işleme ve geri 
kazanım dahil) 

  

 

 

 

Aşağıdaki tabloda Ek 6'daki emisyon tabloları için girdi olarak kullanılan 

değişkenleri, ve emisyon tablolarından elde edilen sonuçlar olan salımları ve 

Açıklayıcı Ek 6'nın hesaplama rutinini göstermektedir. 

Girdi 

MAINCAT ana kategori (maddeler için) [-] veri seti 

INDCAT endüstriyel kategori [-] veri seti 

USECAT kullanım kategorisi [-] veri seti 

TONNAGE maddenin tonajı (üretim 

hacmi + ithalat - ihracat) 

[tonnes.yr-1]  

  Denklem 4 

PRODVOL maddenin üretim hacmi [tonnes.yr-1] veri seti 

S suda çözünürlük [mg.l-1] veri seti 

VP buhar basıncı [Pa] veri seti 

BP kaynama noktası (bazı tahminler 

için) 

[C] veri seti 

Maddenin kullanım kalıbına ilişkin spesifik bilgiler  
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Çıktı 

RELEASEi,j j kompartmanına yaşam döngüsü evresi süresince yapılan salım                                [-] 

Fmainsourc ei i yaşam döngüsü evresindeki yerel ana kaynaktaki salımın fraksiyonu                     [-]                                                                                  

Temissioni yaşam döngüsü evresindeki emisyona ilişkin toplam gün sayısı                           [d]

Üretim dışındaki her bir aşama için, bir önceki aşamadaki kayıplar dikkate alınır 

(bkz Ek 6'daki hesaplama  Üretim sırasındaki salımlar diğer aşamalarda dikkate 

alınmaz, genel olarak, bu salımlar rapor edilen üretim hacmi içerisinde dikkate 

alınmamış olacaktır. Belirli durumlarda bu, %100'ü aşan toplam salımlara yol 

açabilir. Her bir aşamadaki salımların ilgili/uygun olup olmadığı belirlenmelidir. 

Belirli bir yaşam döngüsü evresi sırasında salım uygulanabilir değilse, salım 

fraksiyonu sıfıra ayarlanacaktır. 

Ayrıca, maddeyi (ana kategori II) içeren eşyaların hizmet ömrü süresince olan 

emisyonların tahmini için az sayıda kantitatif yöntem geliştirilmiştir örneğin TV-setleri, 

radyolar vb.'de kullanılan plastiklerdeki alev geciktiricinin emisyonları için. Bununla 

birlikte, halihazırda bu tür emisyonlar için kantitatif yöntemler sayıca az olsa da, durum 

bazında ön kantitatif tahminlerde bulunulabilir (bkz bu kılavuz kısım 2.3.3.5). 

Yaşam döngüsünün altı evresi sırasındaki kayıplara açıklama getirdikten sonra, 

tonajın kalan kısmının tamamen atık yığınlarına gittiği varsayılır. İmha 

aşamasındaki emisyonları tahmin etmeye yönelik kantitatif yöntemler halihazırda 

kentsel atık yakma ve kentsel atık saklama sahaları için mevcuttur. Bununla birlikte, 

şu anda AB düzeyinde temsil niteliği olacak bir emisyon senaryosu oluşturmak için 

yeterli bilgi mevcut değildir. Buna rağmen, bölgesel senaryo için makul bir en kötü 

durum modeli ortaya koyan ön kantitatif tahminler  

durum bazında yapılabilir. Geri kazanım amaçlı çeşitli türlerdeki atık işlemlerine 

yönelik kantitatif yöntemler geliştirilme aşamasındadır. Ön kantitatif tahminler durum 

bazında yapılabilir (bkz bu kılavuz kısım 2.3.3.6 ve 2.3.7.2) 

Yerel emisyonlar bakımından, her çevresel kompartman, ana noktasal kaynak ve 

yaşam döngüsünün her bir evresi dikkate alınır. Emisyon oranı günlük  (24 saat) 

ortalama olarak verilir. Bunun anlamı, bir emisyon günde sadece birkaç saat 

meydana gelse dahi, emisyonun ortalamasının 24 saat üzerinden alınacağıdır. 

Havaya ve suya olan emisyonlar, bir emisyon episodundaki salım oranları olarak 

sunulacaktır. Yerel emisyonlar yaşam döngüsünün her bir evresi ve her bir 

kompartman için hesaplanabilir. 
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Elocali, j =  Fmainsourcei    
1000

Temissioni  RELEASE 

 

 

Denklem 5 

 

Sembollerin açıklaması 

RELEASE i,j  i yaşam döngüsü evresi sırasında j 

kompartmanına alan başına salınan yıllık 

madde miktarı 

Fmainsource, i i yaşam döngüsü evresinde yerel ana   

kaynaktaki salımın fraksiyonu          [-]                                    

Temissioni, i aşamasındaki emisyona ait her bir yıl için gün 

sayısı 

Elocal i,j episod sırasında iaşaması süresince j 

kompartmanına olan yerel emisyon 

 

[  [tonnes.yr-1] 

[ 

[  [d.yr-1] 

[  [kg.d-1] 

 

Yerel salım tahminleri için, noktasal kaynakların (ve dolayısıyla, büyük ihtimalle 

yaşam döngüsünün ayrı evrelerinin) tanımlanması gerekir. Tüm yaşam döngüsü 

evreleri için tanımlanan riskleri açıklığa kavuşturmak veya azaltmak için kararlar 

almak gerekli olacağından dolayı olumsuz etkilerin meydana gelip gelmeyeceğini 

belirlemek için doğal olarak yaşam döngüsünün her bir evresini değerlendirmek 

gerekecektir. Belirli bir evrenin gözardı edilebilir olduğu açıksa buna gerek yoktur. 

Bölgesel ölçekli değerlendirmeler için, yaşam döngüsünün her bir evresine ilişkin 

salım fraksiyonlarının her bir kompartman için toplamının alınması gerekir. 

Emisyonların yıl boyunca sabit veya sürekli bir akış sergilediği kabul edilir. Bölgesel 

emisyonlar şu şekilde hesaplanabilir: 

 

  

 

Denklem 6 
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Sembollerin açıklaması 

 

RELEASEi,j i yaşam döngüsü sırasında j 

kompartmanına olan salım 

[tonnes.yr-1] 

Eregionalj j kompartmanına toplam 

emisyon (yıllık ortalama) 

[kg.d-1] 

 

Yerel ve bölgesel ölçekteki salımlar değerlendirilirken  aşağıdaki noktalar göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

 özellikle Yüksek Üretim Hacimli Kimyasalların (HPVC) genelde birden fazla 

uygulaması olur, kimi zaman da farklı endüstri kategorilerinde olabilir. Bu maddeler 

bakımından, değerlendirme, her uygulama için üretim hacminin sektörden alınan verilere 

göre parçalanması suretiyle ilerler. Yerel durum için, kural olarak, her bir uygulama için 

yaşam döngüsünün tüm evrelerinin dikkate alınması gerekir. Bir lokasyonda birden fazla 

yaşam döngüsü evresinin görüldüğü durumlarda, bu lokasyondan gelen tüm ilgili 

emisyonların toplamı alınarak PECyerel hesaplanmalıdır. Atık suya salımlar bakımından, 

yerel STP için sadece bir noktasal kaynak dikkate alınır. Bölgesel durum bakımından, her 

bir kompartmana olan emisyonların, yaşam döngüsünün her bir evresi ve her bir 

uygulama için toplanması gerekir. Bölgesel çevresel konsantrasyonlar yerel durum için 

arka plan konsantrasyonları olarak kullanılırlar; 

 maddeler ortalama olarak çok yıllı hizmet süresi olan ürünlerde uygulanıyorsa,  

çevreye olan yıllık emisyonlar ürünlerin piyasaya ilk çıkışından sonra  artacaktır. Bununla 

birlikte, ürünlerin benzer kullanımı ile geçen belirli sayıda yıl sonrasında kararlı durum 

haline ulaşılacaktır. Örnek olarak, değerlendirilen maddenin plastikleştirici olarak 

uygulandığı plastik bir eşya veya bir boya kaplaması verilebilir (ayrıca bkz kısım 

2.3.3.5). 
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Uygulanan tekniklerin türü (verimlilikteki olası büyük farklılıklarla) ve yanı sıra nüfuz 

derecesi Üye Ülkeler veya endüstri kolları arasında farklılık gösterebileceğinden, Ek 6'nın 

tablolarında emisyon azaltma teknikleri hesaba katılmamıştır. Sadece, belirli bir işlem için 

spesifik bir azaltma önlemi ortak uygulama haline geldiğinde bu dikkate alınacaktır. Diğer 

tüm durumlarda, makul en kötü durum uygulanır." 

 

2.3.3.4 Aralıklı salımlar 

Birçok madde endüstriyel kaynaklardan çevreye sürekli işlemlerden ziyade kesikli 

işlemler sonucunda salınmaktadır. Çok uç durumlarda, maddeler yılda sadece birkaç 

kez yayılabilir. Endüstriyel salımlarla ilgili PEC'ler hem salınan miktarı hem de 

emisyon gün sayısını dikkate alabildiğinden, PEC'lerin risk değerlendirmesindeki 

büyüklüğü etkilenmemelidir. Yerel PEC, serbest bırakımın aralıklı veya sürekli 

olmasından bağımsız olarak, her zaman günlük salım oranına göre hesaplanır. 

Serbest bırakımın gerçekleştiği günde kaynaktan belli bir uzaklıkta beklenen 

konsantrasyonu temsil eder. Serbest bırakımın her zaman 24 saatlik süre boyunca 

sürekli olduğu varsayılır. Diğer taraftan, bölgesel PEC yıllık salım oranı kullanılarak 

hesaplanır. Serbest bırakımın gerçekleşme zamanından bağımsız olarak, beklenecek 

kararlı durum konsantrasyonunu temsil eder. 

Başvuru sahipleri ve eCA'lar bu senaryonun kullanımını durum bazında 

gerekçelendirmek zorunda olsalar da, aralıklı salımın tanımlanması gerekir. Aralıklı 

salım "aralıklı ancak seyrek olarak tekrar eden diğer bir deyişle ayda bir ve en fazla 

24 saat" şeklinde tanımlanabilir. 

Bu ise sadece yılın kısa bir süresi için gerekli olan tipik kesikli işleme karşılık gelecektir 

(çevreye salımlar sadece kısıtlı bir süre için olur). Bu nedenle, sucul kompartman için, 

taşıma süreçleri suda yaşayan organizmaların maruziyetinin kısa dönem olmasını 

sağlayabilir. Muhtemel maruziyet süresinin hesaplanmasında maddenin sedimente 

önemli ölçüde ayrılması olasılığını dikkate almalıdır. Bu ayrılma, hesaplanan yerel 

PECsu değerini azaltırken, aynı zamanda uzatılan bir süre boyunca su fazına ayırarak 

maruziyet süresini artırabilir. Sucul kompartmana aralıklı salımlar için, risk 

karakterizasyonunda (bkz bu kılavuz kısım 3.3.2) her zamanki yöntemden farklı bir 

yöntem kullanılarak elde edilen aralıklı PEC kullanılır. 
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Kesikli işlemin yukarıda bahsedilenden daha sık veya daha uzun süreli görüldüğü 

durumlarda, kısa dönemli etkilere karşı koruma garanti edilemez çünkü balıkların, 

köklü bitkilerin ve makro-omurgasızların büyük bir kısmının ikinci ve müteakip 

emisyonlarda maddeye maruziyeti daha olasıdır. Bir madde için aralıklı bir salım 

belirlendiğinde, bunun yaşam döngüsü süresindeki tüm salımlara uygulanabilir olması 

gerekmez. 

2.3.3.5 Uzun ömürlü eşyaların hizmet ömürleri süresince görülen emisyonlar 

Burada bahsedilen uzun ömürlü eşyalar bir yıldan fazla hizmet ömrü olan eşyalar 

olarak tanımlanmıştır. Bu gibi eşyalarda bulunan maddeler toplulukta birikebilirler 

(atık saklama sahaları hariç). Uzun ömürlü eşyalardan yayılan emisyonların kararlı 

durumda en yüksek olmaları beklenir (bir başka deyişle bir eşyanın topluluğa girişi 

çıkışına eşit olduğunda, bkz. Tüketim/uygulama oranı esaslı) yaklaşım). Emisyonların 

tahmini, genellikle maddenin önceki yıllardaki kullanım kalıplarının bilinmesini 

gerektirir.  
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K 

 

 

 

Şekil 5: Kararlı durumda uzun ömürlü eşyalardan emisyonlar 

 

Yaygın emisyon için buharlaşma, sızdırma, korozyon, aşınma ve hava koşullarının 

etkileri gibi çeşitli mekanizmalar vardır. Bazı durumlarda önem arz eden ilave bir 

salım yolu maddenin bir materyalden diğerine yayıldığı durumdur (örneğin yapıştırıcı 

materyalden yapım materyaline). Uzun ömürlü materyallerden yavaş yavaş yayılan 

maddeler genellikle düşük suda çözünürlük ve düşük buhar basıncı gibi doğalarında 

var olan özelliklerle karakterize edilirler (örneğin yarı-uçucu maddeler). Partikül 

madde emisyonlarının molekül emisyonlarına kıyasla farklı akibeti ve davranış 

özellikleri olacaktır örneğin daha düşük biyoelverişlilik ve daha uzun süreli devamlılık. 

Eşyalardan yayılan emisyonların yüzey alanı ile orantılı oldukları kabul edilebilir. 

Bununla birlikte, bu alanı tahmin etmek her zaman mümkün olmaz. Bu durumda 

ağırlık esaslı emisyon faktörleri kullanılır. 

Uzun ömürlü materyallerden gelen biyosidal ürünlerin emisyonu için, emisyonun 

kullanım süresinin başında en yüksek düzeyde olması normal olarak beklenebilir 

(difüzyon mekanizmaları nedeniyle).  

(A = B + C + D + E + F + G + H topluluk için; 
H = I + J + K "çevrede kalan atık için" 

X maddesinin molekül halinde yıllık akışı 

 
X maddesinin eşya/materyal halinde yıllık akışı 

Sembollerin 
açıklaması: 

Y E R E L Ö L Ç E K 

D C B A 

KENTSEL/ 

END. TOPRAK 

E 

YÜZEY 

SULARI 

F 

HA
VA 

G 

X maddesinin topluluk içinde 
biriken miktarı 

K J İ 

X maddesinin "çevrede kalan atık" 

içerisinde biriken miktarı 
H 

 
  

K I T A S A L / B Ö L G E S E L Ö L Ç E K 

STP Yakma 

alanlar

ı 

Atık 

saklama 

sahalaı 

"üretim", "formülasyon" ve 

"endüstriyel/profesyonel kullanım"dan 

gelen yıllık girdi 
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Bütün bir hizmet ömrü için normal olarak bir ortalama olduğunun bilincinde olmak 

gerekir. 

Bir eşyanın hizmet ömrü eşyanın ortalama yaşam süresi olarak tanımlanabilir. Bir 

eşyanın/materyalin/maddenin önemli bir parçası ikinci bir hizmet ömrüne yol 

açacak şekilde yeniden kullanılıyorsa veya geri dönüştürülüyorsa, bunun maruziyet 

değerlendirmesinde dikkate alınması gerekir. Yeniden kullanım/geri dönüşüm 

kalıbına bağlı olarak, bu farklı şekillerde ele alınabilir: 

 bir eşyanın geri dönüşümü ilk hizmet ömrü ile aynı veya benzer bir kullanıma sahip 

olan ikinci bir hizmet ömrüne yol açıyorsa bu ilk hizmet ömrünün yeterince uzatılmasıyla 

açıklanabilir; 

 bir eşyanın geri dönüşümü ilk hizmet ömründen farklı bir ikinci hizmet ömrüne yol 

açıyorsa, her iki hizmet ömründen kaynaklanan emisyonlar ayrı ayrı hesaplanır; 

 madde/materyal yeni eşyaların üretimi için hammadde olarak geri kazanılıyor veya 

kullanılıyorsa, bu miktar, henüz hesaba katılmamışsa, uygun yaşam döngüsü evresine 

(formülasyon, endüstriyel/profesyonel kullanım) eklenmelidir. 

Uzun ömürlü eşyalardan doğan emisyonların hesaplaması aşağıdaki  şekilde 

yapılabilir: 

1) eşyanın hizmet ömrünün tahmin edilmesi; 

2) madde için emisyon faktörlerinin gerçek materyalden tahmin edilmesi (örneğin 

fraksiyon/ton veya mg.m-2  yüzey alanı). Emisyon verileri yoksa: 

- ESD'de açıklanan benzer senaryolar ile karşılaştırın (örneğin ESD PT 8 ve  

boyaların ve polimerlerin (kutu içinde) korunmasına ilişkin Şehir senaryosu (PT 10), 

Deterjanların kutu içi korunmasına ilişkin ESD PT 2 (PT 6), veya PT 07, 09 ve 10'un 

sızdırma oranı tahminlerine ilişkin yol gösterici not) 

- literatürde veri araştırması yapılması; 

- en kötü durum varsayımı kullanılması veya gerekiyorsa bir emisyon çalışması 

yürütülmesi/talep edilmesi; 

3) kararlı durumda eşyalardan çıkan toplam madde salımlarının hesaplanması. 

Maddenin sabit yıllık girdisini ve sabit bir emisyon faktörü kabul ederek spesifik bir 

kompartmana yapılan salımlar ile tüm kompartmanların toplamına yapılan salımlara 

ilişkin denklem şu şekilde yazılabilir: 
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ve: 

 

RELEASEtot_ steadystatei,total,k  Fi,total Qtot _ accum_ 

steadystatek 

Denklem 8 

 

hizmet ömrünün sonunda (kararlı durum) topluluktaki k ürününde biriken miktar şu 

şekilde hesaplanabilir: 

 

 

 

Denklem 9 

Emisyon faktörünün düşük (< 1%.yr-1) olduğu ve ürünün hizmet ömrünün çok uzun 

olmadığı durumlarda, kararlı durumdaki emisyonlar ve birikim (Denklem 7-9) 

aşağıdaki gibi basitleştirilebilir:  

 

 

RELEASEtot_ steadystatei, j,k  Fi, j Qtotk Tservicek Denklem 10 

 

 

 

RELEASEtot_ steadystatei,total,k  Fi,total Qtotk Tservicek Denklem 11 

 

Qtot _ accum_ steadystatek  Qtotk Tservicek Denklem 12 

RELEASEtot_ steadystatei, j,k  Fi, j Qtot _ accum_ steadystatek Denklem 7 
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Sembollerin açıklaması 

 

F i,,j 
i yaşam döngüsü evresi (hizmet 

ömrü) boyunca  

 j kompartmanına 

 yıl başına salınan tonaj bölümü 

(emisyon faktörü) 

[-] veri 

seti
1)

 

 

F i,total 

i yaşam döngüsü evresi (hizmet 

ömrü) boyunca ilgili tüm 

kompartmanlara yıl başına 

salınan tonaj fraksiyonu 

 

[-] 

 

veri 

seti
2)

 

RELEASEtot_steady 

state i,j,k 

k ürününe ilişkin kararlı durumda j 

kompartmanına yıllık toplam salım 

[tonnes.yr
-

1
] 

 

RELEASEtot_stea

dy state i,total,k 

k ürününe ilişkin kararlı 

durumda ilgili tüm 

kompartmanlara yıllık toplam 

salım 

[tonnes.yr
-

1
] 

 

Qtot k 
k ürünündeki maddenin yıllık 

girdisi 

[tonnes.yr
-

1
] 

veri seti 

Qtot_accum_stea

dy state k 

Kararlı durumda k 

ürününde biriken toplam 

madde miktarı 

 

[ton] 

 

Tservice k K ürününün hizmet ömrü [yr] veri seti 

 

1) Alternatif olarak Denklem 16'yı kullanın 

2) Alternatif olarak Denklem 17'yi kullanın 

Hizmet süresi sonunda kararlı durumda k ürününden atık olarak çıkacak yıllık 

toplam miktar (Şekil 5'te b+c+h) şu şekilde yazılabilir (eşyada herhangi bir 

bozunma olmadığı varsayımıyla): 
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Sembollerin açıklaması 

 

Varsayılan olarak %10 kullanarak k eşyasından j kompartmanına yıllık bölgesel salım ve 

bütün kompartmanların toplamı şu şekilde hesaplanabilir: 

 

 

RELEASEreg_ steadystate i, j,k RELEASEtot_ steadystate i, j,k  0.1 Denklem 13 

QWASTEtot_steadystatek Qtotk  RELEASEtot_ steadystate i,total,k 
 

Denklem 14 

RELEASEreg_steadystate i,total,k  RELEASEtot_steadystate i,total,k  0.1 
 

Denklem 15 

QWASTEtot_stead

y state k 

Kararlı durumda atık olarak 

çıkan k ürünündeki toplam 

madde miktarı 

[tonnes.yr-1] 
 

Qtot k 
k ürünündeki maddenin 

yıllık girdisi 

[tonnes.yr-1] Veri seti 

RELEASEtot_stea

dy state i ,total,k 

k ürünü için kararlı durumda 

ilgili tüm kompartmanlara yıllık 

toplam salım 

[tonnes.yr-1] 
 

Denklem 8 
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Sembollerin açıklaması 

 

RELEASEreg_ste

ady state i,j,k 

k ürünü için kararlı 

durumda 

jkompartmanına yıllık 

toplam salım 

[tonnes.yr-1] 
 

RELEASEreg_ste

ady state i,total,k 

k ürünü için kararlı 

durumda ilgili tüm 

kompartmanlara yıllık 

toplam salım 

[tonnes.yr-1] 

 

RELEASEtot_stea

dy state i,j,k 

k ürünü için kararlı 

durumda j 

kompartmanına 

yıllık toplam salım 

[tonnes.yr-1] 
Denklem 7/ 

Denklem 10 

RELEASEtot_stea

dy state i,total,k 

k ürününe ilişkin 

kararlı durumda ilgili 

tüm kompartmanlara 

yıllık toplam salım 

[tonnes.yr-1] 
Denklem 8/ 

Denklem 11 

Bu bölgesel yaygın salımlar daha sonra yaygın olmayan emisyonlardan hesaplanan 

bölgesel emisyonlara eklenir (Ebölgeselj; Denklem 6). 

Her bir yüzey alanına ilişkin salım olarak bir emisyon faktörü mevcutsa, bu, ürüne özel 

"salınan tonaj bölümü"ne dönüştürülebilir (F i,j ve Fi,total): 

 

F
i, j

 (ürüne özel)   EMISYONalanı
i, j ,k 

1000 

 
THICK k CONC k 

 

Ve: 

 

Denklem 16 

 

 

 

 

 

 

F i, total (ürüne özel)  EMİSYONalanı i,total,k 1000 

 
THICK k CONC k 

 

Denklem 17 
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Sembollerin açıklaması 

 

 

F i,j 

i yaşam döngüsü evresi (hizmet 

ömrü) boyunca k ürününden j 

kompartmanına yıl başına salınan 

tonaj bölümü (emisyon faktörü). 

 

[yr-1] 

 

 

F i,total 

i yaşam döngüsü evresi (hizmet 

ömrü) boyunca k ürününden 

ilgili tüm kompartmanlara yıl 

başına salınan tonaj bölümü 

(emisyon faktörü). 

 

[yr--1] 

 

CONC k 
k ürünündeki maddenin 

konsantrasyonu. 

[kg.dm-3] veri 

seti 

 

EMISSIONarea i,j,k 

K ürününden j kompartmanına 

alan başına salınan yıllık madde 

miktarı 

[g.m-2.yr-

1] 

veri 

seti 

EMISSIONarea 

i,total,k 

k ürününden alan başına salınan 

yıllık toplam madde miktarı. 
[g.m-2.yr-

1] 

veri 

seti 

THICK k 
k ürünündeki yayan materyalin 

kalınlığı. 

[mm] veri 

seti 

 

Alan temelli emisyonların üründeki konsantrasyon azalmasıyla birlikte azalması 

beklenebilirse yukarıdaki 7 ve 8 nolu denklemler kullanılır. Emisyonun maddenin üründe 

kalan miktarından bağımsız olması beklenirse basitleştirilen 10-11 sayılı Denklemler 

kullanılır. 

Toplulukta kullanımda olan bir maddenin miktarı kararlı duruma ulaşmamışsa ve birikim 

hala devam ediyorsa, hesaplanan PEC gelecekteki bir durumu temsil edecektir. Bu 

durumun söz konusu olması halinde, PEC'i izleme verileri ile karşılaştırırken bunun 

dikkate alınması gerekir.  
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Eşyalardan çıkan salımlar normal olarak sadece kıtasal ve bölgesel salımlara katkıda 

bulunacaktır. Kapalı mekanlardaki kullanımlardan kaynaklanan emisyonlar atıksulara 

salınabilir ve bu nedenle noktasal kaynak sayılabilirler (Şekil 5'te akış "d"). Ayrıca 

dış mekanlardaki kullanımlar, yağmur suyu şebekesi STP'ye bağlı ise, STP'ye 

salımlara neden olabilir. Bunun durum bazında ele alınması gerekir. 

Çevrede kalan atıklardan kaynaklanan emisyonların tahminine yönelik kantitatif 

yöntemler şu an için mevcut değildir. Bu nedenle bu gibi salımların durum bazında 

ele alınması gerekir. Uzun ömürlü eşyalardaki maddeler bakımından, "çevrede kalan 

atıklar" içerisindeki maddeler de birikecektir. Sadeleştirmek gerekirse, kararlı 

durumdaki emisyonların "çevrede kalan atıkların" yıllık oluşan miktarına eşit olduğu 

varsayılabilir (bkz Şekil 5). Atık madde içerisindeki maddenin bozunma oranı 

biliniyorsa, bunun dikkate alınması gerekir. Çevrede kalan atıkta içindeki bir maddeden 

çıkan emisyonun çok yavaş olduğu durumlarda, kararlı duruma ulaşmak çok zaman 

alacaktır. Bu durumda hesaplanan emisyon gelecekteki bir durumu temsil edebilir. 

Eşyalardan yayılan emisyonlar bakımından, çevrede kalan atıklardan çıkan salımlar 

başlıca olarak kıtasal ve bölgesel salımlara da katkıda bulunacaktır. 

 

2.3.3.6 Atıkların yok edilmesinden kaynaklanan emisyonlar 

Piyasaya arz edilen bir maddenin büyük kısmı hizmet ömrünün sonunda ürün ya da eşya 

içerisinde kalıyorsa (kullanım ve hizmet ömrü süresince salımlar nispeten küçüktür), 

maddenin atık yaşam döngüsüne ayrıca dikkat gösterilmesi gerekebilir. Burada örneğin 

atık saklama sahalarındaki maddeler ve atık yakma işlemlerindeki metallerden 

bahsedilmektedir.  

Maddelerin risk değerlendirmesindeki atık emisyonlarını dikkate almanın temelinde 

yatan kriter şudur; atık aşaması maddenin diğer yaşam döngüsü bölümlerinden 

(örneğin kullanım aşamaları) yayılan emisyonlara kıyasla toplam insan maruziyetine 

veya çevresel konsantrasyona önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu durum söz 

konusu değilse, atıkların ele alınması değerlendirme sürecinin dışında bırakılmalıdır 

ve AB atık mevzuatına göre genel risk yönetimi önlemleri yeterli olmalıdır. 

Belirli türdeki maddeler bakımından, örneğin metaller ve kararlı ve toksik maddeler 

atıklardan çıkan salımlar kullanım aşamasından kaynaklanan salıma kıyasla yavaş 

olabilir ancak buna rağmen kullanımdan sonra devam eden uzun süreli salım önemli 

olabilir. Durum bazında bakıldığında, bu hususlardan risk değerlendirmesinde 
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değinilebilir. 

Atık aşamasından kaynaklanan salımların uygun olup olmadığına ilişkin tahmin 

konusunda verilecek karar için yol gösterici olmak üzere aşağıdaki 

değerlendirmeler kullanılabilir.  

İlk olarak, üretim hacmine ve kullanım şekline bağlı olarak, hacim üzerine, atık 

akışları ile sonuçlanabilecek bir ön değerlendirme yapılmalıdır. Bu yapılırken, atık 

akışına giren böyle bir hacmin olası etkisinin büyüklüğünü değerlendirmek için 

maddenin toksisitesi ve diğer yan etkileri ve olası yıkım ürünlerinin dikkate alınması 

gerekir. Yüksek ölçüde toksik bir maddenin küçük bir hacmi bile önemli olabilir. 

Daha sonra, atık saklama sahalarındaki anaerobik bozunma veya bu sahalardaki 

koşulları simüle eden koşullar hakkındaki bilgiler daha fazla değerlendirmeye gerek 

olmadığını gösterebilir. Suda çözünürlük, toprakta adsorbsiyon/desorbsiyon (atık 

sahası koşulları altında) veya mümkünse sızdırma deneyleri de sızdırma potansiyeli 

bakımından bir gösterge olarak değerlendirmeye dahil edilebilir. Bununla birlikte, 

sorbe edilen maddelerin bile atık saklama sahasından sızdırma suları ile partikül 

taşıması yoluyla çıkabileceği not edilmiştir. 

Madde atık sahasından üretilen atık sahası (çöp) gazı ile de çıkabilir. Atık 

sahasından çıkan salımın önemli olup olmayacağını göstermek için Kow ve Henry 

kanunu sabiti ve troposferik stabilite kullanılabilir. Muhtemel tetikleyici değerler 

Danimarka EPA'da (2001) bulunabilir. 

Yakma açısından, inorganik maddeler en baskın şüpheli maddelerdir. Tavsiye 

Bunların önemi bu gibi maddelerin, atık sahasında toplanmış veya kullanılan örneğin 

yol yapımı, yakma ürünlerinden sızma olasılığından gelmektedir. Ayrıca, yakma 

sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli maddeler nedeniyle halojen içeren maddelere 

de hususi dikkat gösterilmelidir. 

İnorganik bir şüpheli madde içeren maddelerin yakılmasından kaynaklanan emisyonların 

risk değerlendirmesine dahil edilip edilmemesi gerektiğini değerlendirmek için, 

maddenin bir atık akışı içerisinde beklenen varlığı tipik arka plan aralıklarıyla 

kıyaslanmalıdır. Bir madde veya maddenin spesifik bir kullanımı içeriye akış 

konsantrasyonuna uygun olmayan bir şekilde katkıda bulunuyorsa, daha ileri salım 

hesaplaması yapılmalıdır. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 
81 

 

 

 

2.3.3.7 Atık yok edilmesinden kaynaklanan gecikmeli salımlar ve zaman içerisindeki 

dilusyon 

Atık yaşam döngüsünden kaynaklanan salımlar değerlendirmeye tabi tutulan 

maddenin işlenmesinden on yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu gecikmeler, diğerlerinin 

yanında, aşağıdakilerle belirlenir: 

 maddenin kendisinin, veya bir ürün veya eşya içerisindeyken hizmet süresi; 

 hizmet süresinden sonra atık toplamadan önce geçici saklama; 

 atık yakmadan kalan kalıntıların suya maruziyeti. Kalıntılar piyasaya suya maruz 

bırakılmış ürünler (örneğin yapı materyali) olarak yeniden sunulacaksa, bu kaynak 

özellikle ilgili olabilir; 

 atık sahalarındaki gaz üretiminin yoğunluğu; 

 atık sahasında depolanan atığın suya maruziyeti ve atık sahasının altına inşa edilen 

sızdırmazlık sisteminin bozulması. 

Atık saklama sahalarından çıkan salımlar ve atık yakma artıklarından kalan 

kalıntılar genellikle uzun bir zaman boyunca gerçekleşir. Bu nedenle günlük veya 

yıllık salım çok küçük bir PEC sonucu verebilir. Mümkünse, izleme bilgileri değerli 

bir bilgi kaynağı olabilir (bkz. bu kılavuz kısım 2.2.2) Uzun süreli bir salım 

değerlendirmesine gerek olup olmadığına, özellikle metaller veya kararlı ve toksik 

olan organik maddeler bakımından, durum bazında karar verilmelidir. 

 

2.3.3.8 İşlenmiş eşyalardan kaynaklanan maruziyet  

Biyosidal ürünle işlenmiş veya biyosidal ürün içeren eşyalar, aktif maddelerin 

kimyasal bileşenlerinin herhangi bir şekilde salınması durumunda, tüketici 

maruziyetine veya çevresel maruziyete neden olabilir. İşlenmiş eşyalardan hizmet 

ömrü süresince kaynaklanan maruziyet aktif maddeye olan en büyük maruziyet 

olabilir. Spesifik olarak, farklı tipte polimerlerden oluşan ürünler, maruziyet 

durumunu çok karmaşık hale getiren çok çeşitli tüketici uygulamalarında kullanılabilir. 

Bu gibi uygulamalar aynı zamanda çok çeşitli ürün türlerine (PT) de ait olabilir. 

Uygulamaların çeşitliliğinin çevrenin maruziyetine yönelik sonuçları vardır. Benzer 

maruziyet şekilleri ile gerçekleşen kullanımlar (örneğin kanalizasyona, doğrudan 

toprağa maruziyet) birleştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesinde toplanmalıdır 
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(bkz. bu kılavuz kısım 4.7). 

İşlem görmüş eşyalar AB'ye ithal edildiğinde, risk değerlendirmesi yapmanın 

mümkün olan tek yolu aktif madde değerlendirmesidir. İşlenmiş eşyalardaki kullanım 

amaçlarının risk değerlendirmesine bu nedenle Yetkili Kurum Raporunda (CAR) yer 

verilmelidir. 

Tanımlar 

Biyosidal ürünün kullanımı biyosidal ürünün kendisinin uygulanmasını (profesyonel 

veya amatör kullanım), işlenmiş bir eşyanın formülasyonunu (örneğin plastik 

materyallerin dönüşümü ve birleştirilmesi; ahşap için spreyleme, daldırma, termal 

emprenye, vb.) ve bunun yanısıra işlenmiş eşyanın kendisinin kullanımını (örneğin bir 

dış cephenin algisit (yosun öldürücü) veya fungisit (mantar öldürücü) içeren dış mekan 

boyası ile boyanması) içerebilir. 

Hizmet ömrü: Bir işlenmiş eşyanın bir hizmette kullanılması, örneğin kullanılmakta olan 

çocuk oyun alanındaki işlenmiş bir ağaç, boyalı bir dış cephe; duş perdeleri, dolgu 

maddeleri, işlenmiş mutfak tezgahları, işlenmiş kıyafetler vb. (ayrıca bkz. Kısım 2.1). 

 

Çevre 

İşlenmiş eşyalardaki kullanım çeşitliliğine bağlı olarak, maruziyetin hem PT (ürün tipleri) 

hem de işlenmiş eşyanın spesifik kullanımı ile ilişkilendirilmesi gerekir. Maruziyet kalıbını 

açıklamak için bunların her ikisine de ihtiyaç vardır.  

İşlenmiş eşyalarda kullanım bakımından, aktif maddenin özelliklerinin yanında, daha 

fazla sayıda hususun dikkate alınması gerekir: 

 işlenmiş eşyanın fiziki hali (katı, sıvı) Bu farklı kullanım aşamalarında değişebilir 

(örneğin boyalar ve kaplamalar için); 

 işlenmiş eşyayı oluşturan materyal ve materyalin yapısı (ahşap, plastik, sert veya 

gözenekli yüzey); 

 işlenmiş eşyanın hizmet süresi ve teknosferde muhtemel birikimi (ayrıca bkz. 

Kısım 2.3.3.5); 

 İşlenmiş eşyanın kullanım şekli (açık hava, dışarıda çatı altında, evde, su/toprak 

ile temas halinde olarak; düzenli yıkama, ara sıra silme, vb.). 

Bu parametrelerden hangilerinin maruziyet durumu üzerinde etkisi olduğunu dikkate 
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almak önemlidir. Her bir kullanımı ayrıntılı olarak ele almak mümkün olmakla birlikte, 

benzer kullanımları maruziyet kategorilerinde özetlemek gerekir (örneğin düzenli olarak 

yıkanan tekstil ürünleri, yağmura maruz kalan ve toprakla temas eden işlenmiş ahşap). 

Belirli bir kompartman için hangi tür kullanımların emisyon durumu üzerinde büyük 

etkisi olacağını (örneğin düzenli olarak yıkanan tekstil ürünleri) ve hangi kullanımların 

küçük etkiye sahip olacağını (örneğin evde kullanılan ve ara sıra silinen eşyalar) tahmin 

etmek de anlamlı olabilir. Muhtemel kullanımların çeşitliliği ele alınamıyorsa, büyük 

etkisi olan kullanımlara odaklanmak gerekir. 

Eşyalardan kaynaklı maruziyetin tahmini hakkında daha fazla bilgi için şu kaynağa 

başvurunuz: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information- 

requirements-and-chemical-safety-assessment adresinde bulunan gerekli bilgiler ve 

kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında REACH Kılavuzu, Ana Bölüm R.15: 

Tüketici maruziyet tahmini ve Ana Bölüm R.16: Çevresel maruziyet tahmini. 

Ayrıca yaşam döngüsü evresi hizmet ömrü için emisyon senaryolarının nasıl 

yazılacağına ilişkin OECD Yönergesine bakınız ( 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk- 

assessment/emissionscenariodocuments.htm adresinde bulunan belge No 19) 

İşlenmiş eşyalardan kaynaklanan maruziyeti tahmin etmek için, tonaj yaklaşımını 

kullanmak en kolay yol olabilir. Varsayılan durum olarak, emisyon hesaplamaları 

için, muhtemelen farklı tedarikçilerden gelen, aktif maddenin tüm tonajı 

kullanılmaktadır. Tonajın farklı parçalarının daha sonra farklı kullanım şekillerine 

veya maruziyet kategorilerine ayrılması gerekir. Aktif maddeyi bildirenin bu 

ayrımlar konusunda yardımcı olması gerekir. Tonaj yaklaşımının kullanılmaması 

durumunda, her bir kullanım için aktif maddenin tipik konsantrasyonlarının 

dikkate alınması ve belirli bir kullanım kalıbı olan işlenmiş 

materyallerin/eşyaların (örneğin halka açık binalardaki antimikrobiyal ve 

antifungal uygulanan zeminler) miktarının kantitatif olarak tahmininin yapılması 

gerekir. İmkan dahilinde, farklı kullanım şekilleri veya AB/AET'nin farklı kısımları 

için aktif maddenin farklı konsantrasyonlarının hesaba katılması gerekir (örneğin 

işlenmiş ahşap için).  

Bir materyal içindeki aktif maddenin farklı kullanım alanlarının, kullanım şekillerinin, 

konsantrasyonlarının ve farklı materyallerden farklı sızdırma oranlarının dikkate 

alınması, aktif maddenin çevresel maruziyetinin gerçekçi bir tahmini için ön şarttır. 

İşlenmiş eşyanın tahmin edilen yaşam süresi ve olası yeniden uygulamalarla ilgili bilgiler, 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
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ilgili ise, gereklidir. 

Sızdırma 

Üst kademe tahminlerde, maruziyet tahminlerini iyileştirmek için işlenmiş eşyalardan 

alınan sızdırma oranları uygulanabilir. Değerlendirme, iyi desteklenen varsayılan 

değerlere ve/veya ölçülen laboratuar sızdırma değerlerine sahip model hesaplamalarına 

veya bir maruziyet saha veya yarı-saha çalışmasının sonuçlarına dayalı olabilir. Farklı 

sızdırma şekilleri gösterebilecek farklı materyal/kullanım türlerinin dikkate alınması 

önemlidir. Saha veya yarı saha çalışmasının süresi, maruziyet durumunu yansıtmalı ve 

işlenen eşyanın hizmet ömrüne ilişkin bir tahmin sağlamalıdır. Polimerler bakımından, 

sızdırma oranlarının polimer türüne (örneğin polietilen poliamidden daha az sızar), 

uygulamanın türüne (içine katma veya kaplama) ve kullanıma (düzenli olarak tekstil 

ürünleri bir mutfak tezgahından çok daha fazla sızdırır) bağlı olarak çok büyük ölçüde 

değişebileceği dikkate alınmalıdır. Ahşap koruyucular bakımından, sızdırma 

oranlarının yaşam boyu hesaplamalar bakımından tahmini hakkında yol gösterici 

bilgiler 'PT 8 için ESD: Ahşap Koruyucular için Revize Edilmiş Emisyon Senaryo 

Belgesi'nde bulunabilir (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on- 

biocides-legislation/emission-scenario-documentsadresinde bulunan OECD serisi No 2, 

2013)  

Aktif maddenin fiziko-kimyasal özelliklerine dayalı sızdırma oranını tahmin etmeye 

yönelik güvenilir bir yöntem mevcut değildir ve dolayısıyla normal olarak sızdırma 

çalışmaları gerekir. Genel olarak kademeli bir yaklaşım izlenmelidir: 

 Kademe 1: aktif maddenin %50'sinin ilk 30 günlük süreden sonra sızdığının kabul 

edildiği ve aktif maddenin %100'ünün belirli daha uzun bir süre sonrasında sızdığının 

kabul edildiği en kötü durum varsayımı. Bahsedilen daha uzun süre (yaşam süresine 

eşit) değişebilir ve PT'ye ve işlenmiş eşyanın kullanımına bağlıdır.  Bazı eşyaların 

yaşam süresi için varsayılan değerler PT'ye özel ESD veya PT ile ilgili ilave belgelerde 

sunulmuştur (bkz. Kısım 2.3.3.3.1). 

 Kademe 2: doğrulanmış laboratuvar sızdırma testi. Çevresel konsantrasyonları 

tahmin etmek için bir laboratuvar testi kullanmanın belirsizliği, bir değerlendirme 

faktörü kullanılarak ele alınmalıdır. 

 Kademe 3: yarı saha testleri veya izleme çalışmaları. 

Bazı ürün türleri (PT) için örneğin PT 2, 4, 7, 9 ve 10, biyosidal ürün genellikle bir 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
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polimere plastik hammadde boyası olarak ilave edilir. Polimer bunun ardından bir 

yüzeye uygulanabilir ve/veya aktif maddenin/maddelerin sızdırmasının 

gerçekleşeceği bir matrisin içine dahil edilir. Bu yüzeyler / matrisler birçok farklı 

özelliğe sahip olabileceğinden, en kötü sızdırma davranışını kapsam içine dahil etmesi 

muhtemel farklı yüzey / matris tiplerinin sızdırma davranışına ilişkin verilerin dikkate 

alınması önemlidir. 

Hizmet ömrü sırasındaki emisyonlar, genellikle bölgesel ölçekte maruziyete neden 

olan yaygın emisyonlar olarak kabul edilir. Bazı durumlarda, bununla birlikte, yerel 

maruziyet senaryolarının da dikkate alınması gerekir. Yerel senaryolara örnek 

olarak, PT 8,102a ilişkin ESD'de ve ' (36'ncı CA toplantısında onaylanan) 2010 

tarihli PT 07, 09 ve 10'da bulunan biyosidal ürünlerde kullanılan maddelere ilişkin 

sızdırma oranı tahminleri hakkında kılavuz not'ta açıklandığı şekilde, ahşap 

koruyucular veya yapı materyallerinden sızan diğer maddeler verilebilir.  Bu 

belgeye ECHA websitesinde  http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-

on-biocides- legislation/biocidal-products-directive adresinde "Spesifik konulara 

ilişkin ilave kılavuz bilgiler" altında ulaşılabilir. 

PT 7, 9 ve 10 için laboratuvar ve yarı saha sızdırma test yöntemleri TAB'de 

sunulmuştur (Ana bölüm 2.4.1). 

Yaygın/geniş dağılımlı türdeki emisyonların toplam maruziyet senaryosunda özetlenmesi 

gerekir. Aynı aktif madde ile işlenen eşyalardan olası çevresel emisyonlar özetlenmelidir. 

Maruziyet kategorileri, diğer bir deyişle aynı emisyon kalıbı olan kullanımlar, toplam 

maruziyet değerlendirmesini basitleştirmeye yardımcı olabilir. 

İşlenmiş eşyaların atık aşamasından kaynaklı maruziyet de, ilgili ise, dikkate alınmalıdır. 

Bunun için, gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi kılavuzuna 

başvurunuz. Ana Bölüm R.15: Tüketici maruziyet tahmini ve Ana Bölüm R. 16: Çevresel 

maruziyet tahmini)  (http://echa.europa.eu/guidance- 

documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-

assessment). 

İşlenmiş eşyalardan emisyon tahmini ile ilgili daha fazla kılavuz bilgi ve 

belge için: 

 http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance- on-biocides-

legislation/emission-scenario-documents adresinde, 'Ürün Tipi 8. Ahşap 

koruyucular' altında, 'İşlenmiş ahşaptan çevreye sızdırmayı değerlendiren 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
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sızdırma çalıştayı raporu' . 

 OECD 313:2007: Koruyucu İşlenmiş Ahşaptan Çevreye Emisyonların Tahmini: 

Kaplı Olmayan ve Tatlı Su veya Deniz Suyu ile Temas Eden Ahşap Mallar için 

Laboratuvar Yöntemi 

 CEN/TS 15119-2:2012 Ahşap ve Ahşap Temelli Ürünlerin Dayanıklılığı, 

Koruyucu ile İşlenmiş Ahşaptan Çevreye Olan Emisyonların Belirlenmesi 

Bölüm 2: Kullanım Sınıfı 4 ve 5'te Maruz Bırakılan Ahşap Mallar (Yer, Tatlı Su 

veya Deniz Suyu ile Temas eden) - Laboratuvar Yöntemi. CEN/TC 38: 2012. 

CEN- CENELEC Yönetim Merkezi, Brüksel; 2007; 

 OECD Test Yönergesi 107: Koruyucu ile işlenmiş ahşaptan çevreye: işlemden 

sonra depoda tutulan ahşaplar için ve kaplı olmayan ve yer ile temas etmeyen 

ahşap mallar için (OECD, 2009), şu adreste bulunabilir:  

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides- 

legislation/emission-scenario-documents  ‘Ürün Tipi 8. Ahşap Koruyucular' 

altında . 

 Emisyon Senaryo Dokümanları Hakkında OECD Serisi, Sayı 3: plastik katkı 

maddeleri hakkında Emisyon Senaryo Dokümanı. (2004, revize tarihi 2009),  

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk- 

assessment/emissionscenariodocuments.htm; 

 Emisyon Senaryo Dokümanları Hakkında OECD Serisi, Sayı 19: ESD Yazımı 

Hakkında Tamamlayıcı Yönerge: Yaşam Döngüsü Adımı "hizmet ömrü" (2008), 

bulunabileceği adres: http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk- 

assessment/emissionscenariodocuments.htm; 

 CEN/TR 16663:2014 Koruyucu ile işlenmiş ahşaptan çevreye yayılan 

emisyonların belirlenmesi - Kullanım Sınıfı 3'te maruz bırakılan mallar (kaplı 

olmayan, yer ile temas etmeyen) - Yarı saha yöntemi  

 PT 7, 9 , 10 (2015) için biyosidal ürünlerle işleme tabi tutulan eşyalar için 

laboratuvar sızdırma testi hakkında BAM Kılavuzu, TAB v1.2, kayıt ENV 26'da 

bulunabilir; 

 PT 7, 9 , 10 (2015) için biyosidal ürünlerle işleme tabi tutulan eşyalar için yarı 

saha testi hakkında BAM Kılavuzu, TAB v1.2, kayıt ENV 26'da bulunabilir; 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/emissionscenariodocuments.htm
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2.3.4 Çevresel kompartmanların karakterizasyonu 

Bu kısımda aşağıdaki parametreler türetilmektedir: 

 standart çevresel özelliklerin tanımı (Tablo 3); 

 toprak, sediment ve asılı madde için yığın yoğunluğu. 

Genel amaç maddenin AB düzeyinde riskleri ile ilgili sonuçlar elde etmek 

olduğundan, PEC türetmek için standardize edilmiş genel bir çevre tanımlanmalıdır. 

Tavsiye Gerçek çevrenin özellikleri, açıkça, zaman ve mekan açısından değişecektir. 

Tablo 3'te, çevresel kompartmanların özelliklerini belirten parametreler için ortalama 

veya tipik varsayılan değerler verilmiştir. Standart değerlendirmenin Tablo 3'te 

verilen varsayılanlarla yapılması gerekir.  Emisyon kaynaklarının konumuna ilişkin 

daha spesifik bilgiler mevcut ise, bu bilgiler Tablo 3'ün parametrelerinden saparak 

PEC'in iyileştirilmesinde uygulanabilir. 

Çeşitli diğer genel çevresel özellikler, başlıca bölgesel PEC'in türetilmesi ile ilgili 

(örneğin çevresel kompartmanların büyüklükleri, kütle aktarım katsayısı), bu 

kılavuzda kısım 2.3.7.7'de (Tablo 11-13) verilmiştir. 
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Tablo 3: Standart çevresel özelliklerin tanımlanması 

 

Parametre Sembol Birim Değer 

Genel 
   

Katı faz yoğunluğu RHOsoli

d 

[kgsolid.msoli

d-3] 

2,500 

Su fazı yoğunluğu RHOwat

er 

[kgwater.mw

ater-3] 

1000 

Havanın yoğunluğu RHOair [kgair.mair-

3] 

1,3 

Sıcaklık (12°C)  TEMP [K] 285 

Yüzey suları 

Asılı madde konsantrasyonu (kuru 

ağırlık) 

SUSPwa

ter 

[mgsolid.lwat

er-1] 

15 

Asılı madde 

(yaş) asılı maddenin yığın yoğunluğu RHOsus

p 

[kg.m-3] 1,150 

Asılı maddede katı hacim fraksiyonu Fsolid, 

susp 

[msolid3.ms

usp-3] 

0,1 

Asılı maddede su hacim fraksiyonu Fwater, 

susp 

[mwater3.m

susp-3] 

0,9 

Asılı katılarda organik karbon ağırlık 

fraksiyonu 

Foc, 

susp 

[kgoc.kgsoli

d-1] 

0,1 

Sediment 

(yaş) sediment yığın yoğunluğu RHOsed [kg.m-3] 1,300 

Sediment katı hacim fraksiyonu Fsolid, 

sed 

[msolid3.ms

ed-3] 

0,2 

Sedimentte su hacim fraksiyonu Fwater, 

sed 

[mwater3.m

sed-3] 

0,8 

Sediment katılarda organik karbon Foc, sed [kgoc.kgsoli 0,05 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 
89 

 

 

ağırlık fraksiyonu d-1] 

Toprak 

(yaş) toprağın yığın yoğunluğu RHOsoil [kg.m-3] 1,700 

Toprakta katı hacim fraksiyonu Fsolid, 

soil 

[msolid3.ms

oil-3] 

0,6 

Toprakta su hacim fraksiyonu Fwater, 

soil 

[mwater3.m

soil-3] 

0,2 

Toprakta hava hacim fraksiyonu Fair, soil [mair3.msoil

-3] 

0,2 

Toprak katılarda organik karbon ağırlık 

fraksiyonu 

Foc, soil [kgoc.kgsoli

d-1] 

0,02 

Toprak katılarda organik madde ağırlık 

fraksiyonu 

Fom, 

soil 

[kgom.kgsol

id-1] 

0,034 

 

Yaş ağırlıktan kuru ağırlığa aktarım 

Tablo 3'te verilen toprak ve asılı madde yoğunlukları yaş ağırlık olarak ifade edilir, 

kuru ağırlık olarak aşağıdaki şekilde yeniden hesaplanabilirler: 

Toprak ve sediment için dönüştürme faktörleri fazlardaki kompartman tanımından 

elde edilir. Kuru ağırlığa dönüştürme toksisite verilerini girmek için de kullanılabilir. 

 

 

CONV soil =  RHOsoil 

Fsolidsoil  RHOsolid 

 

 

Denklem 18 

CONV
 susp

 = RHOsusp 

Fsolid susp RHOsolid 

 

 

Denklem 19 
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Girdi 

 

RHOsoil toprağın yaş yığın yoğunluğu [kgwwt.m-3] Oc 

Fsolidsoil toprakta katı hacim fraksiyonu [m3.m-3] D 

RHOsusp asılı maddenin yaş yığın yoğunluğu [kgwwt.m-3] Oc 

Fsolidsusp asılı maddedeki katıların hacim fraksiyonu [m3.m-3] D 

RHOsolid 

 

Çıktı 

katı faz yoğunluğu [kg.m-3] D 

 

CONVsoil toprak konsantrasyonları için dönüştürme faktörü: wwt'den dwt'ye

 [kgwwt.kg dwt
-1] Oc  

CONVsusp asılı madde kons. için dönüştürme faktörü:wwt'den dwt'ye [kgwwt.kgdwt
-1]Oc 

 

Toprak, sediment ve asılı madde kompartmanlarından her biri üç fazdan oluşacak 

şekilde açıklanır: hava (sadece toprakta ilgili), katılar ve su. Her bir kompartmanın 

yığın yoğunluğu da böylece her bir fazın fraksiyonu ve yığın yoğunluğu ile tanımlanır. 

Müteakip hesaplamalarda hem katı ve su fraksiyonları hem de toplam yığın yoğunluğu 

kullanılır. 

Bu, bir kompartmanın yığın yoğunluğunun ayrı ayrı fazların fraksiyonlarından 

bağımsız olarak değiştirilemeyeceği ve bunun tersinin de geçerli olduğu anlamına 

gelir. 

Toprak, sediment ve asılı madde kompartmanlarının yığın yoğunlukları ayrı fazların 

fraksiyonları ile tanımlanır: 

 

RHOcomp  Fsolidcomp  RHOsolid  Fwatercomp  RHOwater Faircomp  

RHOair comp soil, sed, susp ile

 

Denklem 20 

Yukarıdaki formüllerin belirtilen değerler için uygulanması, her bir standart çevresel 

kompartman için, yukarıda Tablo 3'te verilen, aşağıdaki yığın yoğunluklarına ulaştırır. 

 

Farklı çevresel kompartmanların yığın yoğunlukları türetilirken, maruziyet ve etki 
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konsantrasyonlarının ifadesinin her ikisi için de tutarlı olmasının sağlanmasına dikkat 

edilmelidir (örneğin kuru ağırlıklı PEC değerlerinin her zaman kuru ağırlıklı PNEC 

değerleriyle mukayese edilmesi veya her ikisi için de karşılık gelen yaş ağırlık 

değerlerinin kullanılması) 

 

2.3.5 Partisyon katsayıları 

Bu kısımda, aşağıdaki süreçler açıklanmaktadır: 

 aerosol ile ilişkilendirilmiş havadaki maddenin fraksiyonu, 

 hava ve su arasında partisyon; 

 katılar ve topraktaki su, sediment ve asılı madde arasında partisyon 

Taşıma ve dönüştürme ("akibet") bir maddenin çevrede veya organizmalardaki 

dağılımını, ve zaman içerisindeki değişimlerini (konsantrasyon, kimyasal form vb. 

bakımından) açıklar. Farklı kompartmanlar için akibet süreçleri hakkında ölçülen 

veriler genellikle mevcut olmadığından, bunların bu kılavuzda kısım 2.3.2'de sayılan 

birincil verilerden tahmin edilmesi gerekir. Bu kısımda çeşitli kompartmanlardaki 

hava-aerosol, hava-su, ve katılar-su arasındaki partisyon süreçlerinin elde edilmesi 

açıklanmaktadır. 

İyonlaştırıcı maddeler bakımından, hava-su ve katılar-su arasındaki partisyonun 

çevrenin pH değerine bağımlı olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu kılavuzda Kısım 4.5.3 

altında bu bileşiklerin değerlendirilmesine ilişkin daha spesifik bilgiler verilmektedir. 

"Partisyon"a dayalı akibet tahminleri maddenin molekül halindeki dağılımı ile 

sınırlıdır. Çevreye aynı zamanda partikül halinde dağılacak (aşınma/antropojenik 

materyallerin hava koşullarına bağlı aşınması nedeniyle) maddeler için partisyona 

dayalı tahmin uygun olmayabilir. Böyle bir durumda partisyon yöntemi toprak ve 

sediment ortamlarının maruziyetini düşük ve suyun maruziyetini ise yüksek tahmin 

edebilir. Partikül boyutu küçük ise en azından yerel perspektifte de olsa, havaya 

dağılımı görülebilir. Partikül dağılımı için mevcut bir değerlendirme yöntemi 

bulunmamaktadır dolayısıyla bunun durum bazında ele alınması gerekir. 
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2.3.5.1 Aerosol partiküllere adsorbsiyon 

Junge (1977)'ye göre, aerosol partiküllerle ilişkilendirilen maddenin fraksiyonu 

maddenin buhar basıncına dayalı olarak tahmin edilebilir. Bu denklemde, aşırı 

soğutulan sıvı buhar basıncı kullanılmalıdır. 

 

Denklem 21 

 

Sembollerin açıklaması 

 

CONjunge Junge denklemi sabiti [Pa.m] * 

SURFaer aerosol partiküllerinin yüzey alanı [m2.m-3] * 

VP buhar basıncı [Pa] veri seti 

Fass, aer 
aerosol partikülleriyle ilişkilendirilen 

maddenin fraksiyonu. 

[-] 
 

 

* varsayılan olarak CONjunge ve SURFaer  ürünü 10-4 Pa'ya ayarlanmıştır (Van 

de Meent, 1993; Heijna-Merkus and Hof, 1993). 

 

Finizio ve arkadaşlarının (1997) açıkladığı gibi, alternatif olarak oktanol-hava partisyon 

katsayısı da kullanılabilir. 

Katılar için, aşırı soğutulan sıvı buhar basıncının elde edilmesi için buhar basıncının 

düzeltilmesi gerekir (Mackay, 1991; van Noort, 2004): 

VPL= VP               

e
6.79 ( 1- T melt ) 

T 

 

Denklem 22 
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Sembollerin açıklaması 

T çevresel sıcaklık [K] 285 

Tmelt maddenin erime noktası [K] veri seti 

VPL aşırı soğutulmuş sıvı buhar basıncı [Pa]  

VP buhar basıncı [Pa] veri seti 

2.3.5.2 Volatilizasyon  

Bir maddenin su fazından gaz fazına aktarılması (örneğin bir STP'nin havalandırma 

tankındaki sıyırma, yeryüzü sularından uçuculuk) Henry yasası sabiti aracılığıyla 

tahmin edilir. Değer girdi veri setinde bulunmuyorsa, gerekli Henry yasası sabiti ve 

Khava-su ("boyutsuz" Henry yasası sabiti) buhar basıncının suda çözünürlüğe 

oranından tahmin edilebilir, bunların her ikisi de ilgili çevresel kompartmanın 

sıcıaklığı olan Tenv olarak ifade edilir. 

Suya karışabilir bileşikler için Henry yasası sabitinin direkt olarak ölçülmesi  tavsiye 

edilir (ayrıca bkz: gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında REACH 

Kılavuzu Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel rehber, Ek R.7.1-1=Henry yasası 

sabiti ve buharlaşma oranı). Deneysel olarak belirlenmiş bir Henry yasası sabiti 

mevcut ise, bu sıcaklık açısından Denklem 23
15

 kullanılarak düzeltilebilir. 

 

Denklem 24 

 

 

 

Denklem 25 

 

 

 

Denklem 26 

15
EUSES'te sıcaklık düzeltmesinin biraz farklı bir şekilde yapıldığı (parametreler ilk olarak 25°C'ye ve daha sonra da ilgili 

çevresel kompartmanın sıcaklığına çevrilir), ancak yerel kompartman bakımından, sonuçların burada verilen rutin 

uygulama ile aynı olduğu not edilmiştir. 
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Sembollerin açıklaması 

 

VP(Tenv) 
çevresel sıcaklıktaki buhar 

basıncı sıcaklık 

[Pa] Denklem 2 

M molekül ağırlığı [g . mol-1] 
veri seti 

S(Tenv) çevresel sıcaklıktaki çözünürlük 

sıcaklık 

[mg . l-1] 
veri seti 

R gaz sabiti [Pa . m3 . mol-1 . 

k-1] 

8,314 

Tenv 
çevresel sıcaklık (ölçeğe bağlı) [K] 285 

Ttest ölçülen deneysel S sıcaklığı 

deneysel Henry yasası sabiti 

[K] veri seti 

H(Tenv) 
Çevresel sıcaklıkta 

Henry yasası sabiti 
[Pa . m3 . mol-1] 

 

H(Ttest) Test sıcaklığında Henry yasası 

sabiti sıcaklık 

[Pa . m3 . mol-1] 
 

veri seti 

Kair-water hava-su partisyon katsayısı [-]  

H0buhar Buharlaşma entalpisi [J . mol-1] 5·104 

H0solut çözünme entalpisi [J . mol-1] 1·104 

 

Buhar basıncı ve/veya çözünürlükle ilgili güvenli veriler mevcut OECD yönergelerinden 

elde edilemiyorsa, QSAR modelleri vardır ancak bu kılavuzda bunlara değinilmemiştir. 

Daha fazla bilgi için bkz: Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında 

Kılavuz Ana Bölüm R.6: QSAR modelleri ve kimyasalların gruplandırılması 

(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-

and- chemical-safety-assessment). 

 

2.3.5.3 Adsorbsiyon/desorbsiyon 

Uçuculuğa ek olarak, toprak, yeryüzü suları ve sedimentlerdeki dağılıma yön veren 

temel partisyon işlemi katı yüzeylere adsorbsiyondur. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Bir maddenin toprak, sediment, asılı madde ve çamura adsorbsiyonu aşağıdakilerden 

elde edilebilir veya tahmin edilebilir: 

 Adsorbsiyon/desorbsiyonla ilgili tarama testinde ölçülen Koc (EC yöntemi C.18/OECD 

Test Yönergesi 106) 

 HPLC (Yüksek performanslı (veya basınçlı) sıvı kromatografisi) yöntemi ile tahmin 

edilen Koc (EC yöntemi C.19/OECD Test Yönergesi 121): 

 kolon sızdırma çalışması (OECD 312); 

 lizimetre çalışmaları/Saha sızdırma çalışmaları (OECD Test Yönergesi 22); 

 yapısal (doğasında var olan) biyobozunabilirlik testi içerisindeki adsorbsiyon 

kontrolü; 

 Koc yoksa, Kow'den tahmin edilebilir "(kendileri için Koc'nin türetilmesi teknik olarak 

mümkün olmayan metabolitler veya maddeler). 

Yüzey etkin maddeler açısından oktanol/su partisyon katsayısını (Kow) deneysel olarak 

belirlemenin zor olduğu ve bu parametrenin yüzey aktivitesini veya 

adsorbsiyon/desorbsiyonu (yüzey etkin madde davranışı) yeterince tanımlayıcı nitelikte 

olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Spesifik bir adsorbe edici materyal için ölçülen veriler mevcut değilse, farklı ortamların 

organik karbon içeriğine bağlı olarak (örn. toprak, sediment, asılı madde, atıksu arıtma 

çamuru) Koc'ye standardize edilmek suretiyle (bu sadece iyonik olmayan maddeler için 

geçerlidir) tüm adsorbsiyonun ortamın organik maddesiyle ilgili olduğu kabul edilir. 

Organik, iyonik olmayan maddeler bakımından, Koc, gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik 

değerlendirmesi hakkında Kılavuz Ana Bölüm R.6:QSAR modelleri ve kimyasalların 

gruplandırılmasında anahatları çizildiği gibi Kow'den tahmin edilebilir; bahsedilen kılavuz 

bölümüne http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on- information-

requirements-and-chemical-safety-assessment adresinden ulaşılabilir. "Hidrofobik" 

maddelere ilişkin denklem varsayılan olarak tercih edilir. Spesifik madde grupları için, 

diğer QSAR modelleri Ana Bölüm R.6'da verilmiştir. İyonik maddeler bakımından, 

ölçülen adsorbsiyon katsayısına ihtiyaç vardır, ya da ilk önce değerlendirmede yüksek 

bir Koc değeri kullanarak değerin ne kadar önemli/büyük olabileceği araştırılabilir. 

Katyonik maddelerin genellikle güçlü bir şekilde adsorbe oldukları bilinir. 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Suda çözünebilir, yüksek emiciliği olan maddeler için, Kow'nin Simple Treat 

modeline girdi olarak kullanılması sucul maruziyet konsantrasyonunun olduğundan 

fazla tahmin edilmesine neden olabilir. SimpleTreat log Kow'ye (ve küçük Henry 

yasası sabitine) dayanarak düşük bir eliminasyon öngörecektir, diğer taraftan 

çamura adsorbsiyon ise bu maddeler için önemli bir eliminasyon mekanizması 

olabilir. 

Bu maddeler için, ya ölçülen organik karbon içeriği olan aktive edilmiş çamurda 

deneysel olarak belirlenen bir Koc ya da aşağıda açıklanan yaklaşım kullanılmalıdır. 

Daha iyi adsorbsiyon/desorbsiyon verilerinin yokluğunda, çamura adsorbsiyonun 

derecesinin tahmini olarak Zahn-Wellens eliminasyon seviyesi kullanılabilir. 3h değeri 

tavsiye edilir. Yavaş adsorbe olan maddeler bakımından, STP'nin havalandırma tankında 

hidrolik bekletme süresine (varsayılanı Simple Treat 3.1'de 6.8 sa'dır) önem verilmelidir. 

24 saati aşan değerler normal olarak kullanılmayacaktır. 24 saate kadar olan 

adsorbsiyon için verinin mevcut olmadığı durumlarda, bunun ötesindeki zaman 

ölçeklerinden alınan veriler ancak  adsorbsiyonun tek ayırma/giderme 

mekanizması olması durumunda kullanılabilir ve bunun da üst sınırı 7 d (gün)'dir. 

Her bir kompartmandaki (toprak, sediment, asılı madde) katı-su partisyon katsayısı 

(Kp) Koc değerinden ve kompartmandaki organik madde fraksiyonundan 

hesaplanabilir. 

Başlangıçta, Tablo 3'te verilen standart çevredeki organik karbon fraksiyonu 

kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpcomp     =  Foccomp       Koc comp  {soil , sed , susp} ile Denklem 26 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 97 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

Koc ayıştırma katsayısı organik karbon-su [l.kg-1] veri seti 

Foc, comp 
kompartmandaki organik karbonun ağırlık 

fraksiyonu comp 
[kg.kg-

1] 

Tablo 3 

 

   

K p, susp 
asılı maddedeki katı-su partisyon 

katsayısı 

[l.kg-1] 

K p, sed sedimentteki katı-su partisyon katsayısı [l.kg-1] 

K p, soil topraktaki katı-su partisyon katsayısı [l.kg-1] 

 

Her durumda, diğer bir ifadeyle belirli bir kompartman içerisinde (örneğin sırasıyla farklı 

topraklar veya sedimentler) birbirine zıt çeşitli test sistemlerinden alınan nötr, organik, 

iyonik olmayan maddelere ilişkin ana ve başlıca metabolitler için üçten az veya üçten 

fazla Koc ölçümünün var olduğu durumda, hesaplamalarda geometrik ortalama 

değerinin kullanılması önerilir. Bu Koc değerlerindeki değişmeyi açıklayabilmek için 

önerilir ve temelinde yatan popülasyonların tipik olarak log-normal bir dağılım izlediği 

varsayımına dayanır. Dikkat edilmelidir ki bu yaklaşım, partisyon katsayısının organik 

karbon içeriği dışında sistem özelliklerine bağlı olması halinde (örneğin pH'ye bağımlı 

partisyon gözlemlendiğinde) uygun olmayacaktır. Bu gibi durumlarda, kısım 

2.3.2'de verilen yönlendirici bilgiler dikkate alınmalıdır. Kp katılara sorbe edilen 

maddenin konsantrasyonu (mgchem.kgsolid
-1)bölü (boşluk) suyunda çözünen 

konsantrasyon olarak ifade edilir (mgchem.lwater
-1). Kp'nin boyutsuz hali, veya toplam 

kompartman-su partisyon katsayısı (mg.mcomp
-3)/(mg.mwater

-3), kompartmanın birden 

çok fazdaki tanımından elde edilebilir (yani topraktaki katı, su ve hava fraksiyonları; 

asılı madde ve sedimentteki su fraksiyonları): 
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Denklem 27 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

Fwater,comp kompartmandaki su fraksiyonu comp [mwater 3 . 

m-3] 

Tablo 3 

F solid, comp kompartmandaki katı fraksiyonlar comp [m3 . m-3] Tablo 3 

F air, comp 
kompartmandaki hava fraksiyonu comp 

(sadece toprak için uygun) 

[mair 3 . m-

3] 

Tablo 3 

RHO solid katı faz yoğunluğu [kgdwt . m-3] Tablo 3 

Kp,comp kompartmandaki katı-su partisyon 

katsayısı comp 

[l . kg-1] Denklem 26 

Kair-

water 

hava-su partisyon katsayısı [-] Denklem 24 

Ksoil-

water 

toprak-su partisyon katsayısı [m3 . m-3]  

Ksusp-

water 

asılı madde-su partisyon katsayısı [m3 . m-3]  

Ksed-

water 

sediment-su partisyon katsayısı [m3 . m-3]  
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2.3.6 Abiyotik ve biyotik bozunma oranları 

Bu kısımda, aşağıdaki süreçler açıklanmaktadır: 

 yeryüzü sularında hidroliz; 

 yeryüzü sularında ve atmosferde fotoliz; 

 kirli su arıtma tesisinde biyobozunma; 

 çevresel kompartmanlarda biyobozunma (yeryüzü suları, toprak, sediment). 

Taşıma ve dönüştürme ("akibet") bir maddenin çevrede veya organizmalardaki 

dağılımını, ve zaman içerisindeki değişimlerini (konsantrasyon, kimyasal form vb. 

bakımından), böylece hem biyotik hem abiyotik dönüşüm süreçlerini açıklar.  Genel 

olarak, bozunma süreçlerinin değerlendirilmesi, çevresel koşulları gerçeğe en yakın 

şekilde yansıtan verilere dayanmalıdır. Bozunma oranlarının çeşitli çevresel 

kompartmanlardaki koşulları simüle eden koşullar altında ölçüldüğü çalışmalardan 

alınan veriler tercih edilir. Bu verilerin uygulanabilirliği, yine de, tarama testlerinin 

sonuçları dahil olmak üzere diğer bozunma verileri ışığında değerlendirilmelidir. En 

büyük vurgu simülasyon test sonuçlarına yapılır ancak simülasyon test sonuçları 

verilerinin olmaması halinde, bozunma oranlarının ve yarılanma sürelerinin tarama 

testi verilerinden tahmin edilmesi gerekir. Bir maddenin çevrede bozunma oranları 

maddeye özgü özelliklerin ve çevresel koşulların birleşimi ile belirlenir.  

Bir dizi bozunma verisi mevcut olan maddeler bakımından, ortalama girdi 

parametrelerinin (aritmetik ortalama, ortanca veya geometrik ortalama) kullanımı 

önerilir. 

Ayırca şunlara da bakınız: FOCUS (2006) AB Sicilindeki Pestisitlerle İlgili Çevresel 

Akibet Çalışmalarından Stabilite ve Bozunma Kinetiğini Tahmin Hakkında Rehber 

Doküman (Sanco/10058/2005) ve FOCUS (2011), AB Sicilindeki Pestisitlerle İlgili 

Çevresel Akibet Çalışmalarından Stabilite ve Bozunma Kinetiğini Tahmin Hakkında 

Genel Kılavuz. 

Bu kısımda, abiyotik bozunma (hidroliz ve fotoliz) ve biyotik bozunma (toprakta, 

sedimentte, suda ve atık su arıtmada) için bozunma oranı sabitlerini elde etme 

yöntemleri açıklanmaktadır. Hidroliz ve fotoliz için sadece birincil bozunma ölçülür. 
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Genel olarak, risk değerlendirmesi ana bileşik üzerine odaklanır. İlgili metabolitler veya 

dönüşüm ürünleri oluşuyorsa, risk değerlendirmesine bunlar dahil edilmelidir. Reaksiyon 

oranının, sadece sonuç olarak ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi gerektiği, veya 

ara durumlarda hem maddeye hem de bozunma ürünlerine dikkat gösterilmesi gerektiği 

şeklinde olması mümkündür. Sucul toksisite çalışmalarında gözlenen etkilerden hangi 

kimyasal türlerin sorumlu olduğu konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. 

Maddelerin, karmaşık etkileşim mekanizmaları ile bozunduğu durumlarda, örneğin 

abiyotik bozunum ve bunu takip eden biyobozunum, ve simülasyon testleri için 

uluslararası kabul edilmiş protokollerin olmadığı durumlarda, ilgili alan verilerinin 

kullanılması, tam mineralizasyonun kinetiğinin veya muhtemel metabolitlerin 

oluşumunun belirlenmiş olması kaydıyla, düşünülebilir. 

2.3.6.1 Hidroliz 

Hidrolize edilebilir bir maddenin yarılanma ömrüne ilişkin değerler (DT50) bozunma 

oranı sabitlerine çevrilebilir, ve bunlar da, zaten biyobozunma sonuçları kapsamında 

değilse, PEC hesaplama modellerinde kullanılabilir. 

Hazır bir biyobozunabilirlik çalışmasının sonuçları hidroliz ürünlerinin kendilerinin 

biyobozunabilir olup olmadıklarını gösterecektir. Benzer şekilde, DT50'nin 12 

saatten az olduğu maddeler için, çevresel etkilerin ana maddenin kendisinden 

ziyade hidroliz ürünlerine bağlanması muhtemeldir. Bu etkilerin değerlendirilmesi 

gerekir. Belirli madde grupları için QSAR yöntemleri, örneğin EPIWIN programı (US 

EPA, 2002), ve gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında Kılavuz 

Ana Bölüm R.6: QSAR modelleri ve kimyasalların gruplandırılması başlığında açıklanan 

diğer yöntemler mevcuttur. 

Birçok madde için, hidroliz oranı ciddi ölçüde spesifik çevresel pH'ye ve sıcaklığa 

bağımlı olacaktır ve toprak için ayrıca nem içeriğine bağlı olacaktır. Tatlı su, 

sediment ve toprak için risk değerlendirmesi amaçları bakımından, Tablo 3'ün 

standart çevresel parametrelerine uygun olan 7 pH düzeyi ve 12 °C (285 K) sıcaklık 

düzeyi normal olarak tesis edilecektir. Bununla birlikte, bazı maddeler için, farklı 

bir pH ve sıcaklık düzeyi kabul etmek maddenin olumsuz etkiye neden olma 

ihtimalini tamamen yansıtmak adına gerekli olabilir. 
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Bu, hidroliz profilinin pH 4-9 aralığının üzerinde önemli ölçüde farklı hidroliz oranları 

gösterdiği ve ilgili toksisiteye özellikle stabil ana madde veya  bir hidroliz ürününün 

neden olduğunun bilindiği durumlarda ayrı bir öneme sahip olabilir. 

Hidroliz oranları her zaman artan sıcaklık ile artar. Hidroliz yarılanma ömürleri 

standart testlerde belirlendiğinde, ortalama bir AB dış mekan sıcaklığını yansıtmak 

üzere aşağıdaki formülle bunların yeniden hesaplanması gerekir: 

 

 

burada tatlı su için X = 12 °C ve deniz suyu için 9°C'dir. Sıcaklığa ilişkin DT50 

değerlerinin düzeltilmesine yönelik bu denklemin aynı zamanda diğer bozunma 

verileri için de geçerli olduğu not edilmelidir. 

Spesifik bir madde için değerlendirilecek çevresel kompartmanın tipik pH'sinin 

sıcaklığın yanında hidroliz oranını da etkilediği belgelenirse, en uygun hidroliz oranı 

alınmalı veya farklı pH değerlerinde yapılan standart test sonuçlarından tahmin 

edilmelidir. Daha sonra ilgili yerlerde sıcaklık düzeltmesi yapılacaktır. 

Alternatif bir pH kullanımının çözünebilir türlerin doğasını değiştirerek çevresel 

dağılımı ve toksisiteyi etkileyeceği durumlarda, örneğin iyonlaşabilir maddelerle, nihai 

PEC/PNEC kıyaslaması yapılırken bunun tamamen hesaba katılmasını sağlamak için 

gerekli dikkat gösterilmelidir. 

Hidroliz için yarılanma ömrü (biliniyorsa) psödo birinci derece oranı sabitine 

dönüştürülebilir: 

 

 

Sembollerin açıklaması 

DT 50(X C)  DT 50(t)  e
(0.08(T X ))

 
Denklem 28 

khydrsu = 
ln 2

 

DT50 hydr su 

 

 

Denklem 29 
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DT50hydr 

water 

yeryüzü sularında hidroliz için yarılanma 

ömrü 

[d] veri seti 

Khydr water 
yeryüzü sularında hidroliz için birinci 

derece oranı sabiti su  
[d

-1
] 

 

 

2.3.6.2 Suda fotoliz 

Yeryüzü suyu kütlelerinin büyük çoğunluğunda yoğun ışık azalmasından çözünmüş 

organik madde sorumludur. Bu nedenle fotoliz süreçleri normal koşullarda su kütlelerinin 

üst kısımları ile sınırlıdır. Fotosensitizasyon veya oksijenle kısa dönem reaksiyonlar (102, 

OH-radikaller, ROO-radikaller) gibi dolaylı süreçler toplam yıkım oranına önemli ölçüde 

katkı verebilir. Sudaki fotokimyasal bozunma süreçleri ancak diğer bozunma süreçlerine 

(örneğin biyobozunma ve hidroliz) dayanıklı olan maddeler için önemli bir akibet süreci 

olabilir. Maddenin kuantum veriminin (OECD, 1992c) ve UV-absorbsiyon spektrumunun 

deneysel olarak belirlenmesi yüzey suyundaki fotobozunma oranını tahmin etmek için 

ön şarttır. Işığın gelişinde görülen mevsimsel büyük değişiklikler nedeniyle, fotokimyasal 

bozunma sadece ortalama AB koşullarına dayandırılmalıdır. 

Bölgesel PEC'in model hesaplamasında kullanılabilecek ortalama bozunma oranlarını 

elde etme yöntemleri Zepp ve Cline (1977) ve Frank ve Klöppfer (1989) tarafından 

açıklanmıştır. 

Doğal su kütlelerinde fotokimyasal dönüşümü tahmin ederken aşağıdaki hususların 

göz önünde bulundurulması gerekir: 

 gelen ışığın yoğunluğu mevsimsel ve coğrafi koşullara bağlıdır ve geniş 

aralıklarda değişiklik gösterir. Uzun süreli değerlendirmeler için ortalama değerler 

kullanılabilirken  
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kısa dönem maruziyet için elverişsiz güneş ışıması (kış mevsimi) seçilmelidir; 

 çoğu doğal su kütlesinde, fotoreaksiyon oranı çözünmüş ve asılı maddeden etkilenir. 

Değerlendirilen maddenin konsantrasyonu normal olarak örneğin çözünmüş hümik 

asitlerin konsantrasyonuna kıyasla düşük olacağından, doğal yapıtaşları su kütlelerine 

nüfuz eden güneş ışığının çok daha büyük bir kısmını absorbe eder. 

Bölgesel modelin standart parametreleri kullanılarak (yani 3 m su derinliği ve 15 mg/l 

asılı madde konsantrasyonu), ışık yoğunluğundaki azalma su kolonu boyunca 

%98'den fazladır. Dolaylı (hassaslaştırılmış) fotokimyasal reaksiyonlar, su kütlelerinin 

genel ayrışım/analiz oranına, sadece bu yolun diğer süreçlere kıyasla az önemli 

olmadığına ve etkililiğinin kantitatif olarak belirlenebildiğine dair açık kanıt varsa dahil 

edilmelidir. Doğal sulardaki fotodönüşüm süreçlerinin karmaşık hesaplamasını 

kolaylaştırmak için bilgisayar programları geliştirilmiştir (örneğin Frank ve Klöppfer 

tarafından geliştirilen ABIWAS, 1989; Zepp ve Cline tarafından geliştirilen GC-SOLAR, 

1977). 

Uygulamada sudaki fotobozunmanın çevrede önemli olduğunu kolayca göstermek 

mümkün olmayacaktır. Suda fotoliz için yarılanma ömrü değeri (biliniyorsa) psödo birinci 

derece oranı sabitine dönüştürülebilir: 

Sembollerin açıklaması 

 

DT50photowate

r 

yüzey sularında fotoliz için yarılanma ömrü [d] veri seti 

kphotowater yüzey sularında fotoliz için birinci derece hız 

sabiti 

[d-1]  

 

2.3.6.3 Atmosferdeki fotokimyasal reaksiyonlar 

Bazı maddeler için direkt fotoliz önemli bir ayrışım/analiz işlemi olsa da çoğu madde 

için troposferdeki en etkili eliminasyon süreci OH radikalleri, ozon ve nitrat radikalleri 

gibi fotokimyasal olarak üretilmiş türlerle reaksiyondan doğar. 

kphoto
 su

 = 
ln 2

 

 
DT50 photo  su 

 

 

Denklem 30 
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OH-radikalleri olan bir maddenin spesifik birinci derece bozunma oranı sabiti (kOH in 

c m3.molec ule-1.s-1) deneysel olarak belirlenebilir (OECD, 1992c) veya AOPWIN (US 

EPA, 2012) gibi (Q)SAR yöntemleriyle tahmin edilebilir. kOH'yi atmosferdeki ortalama 

OH-radikali ile ilişkilendirerek, havadaki psödo-birinci derece hız sabiti belirlenir: 

 

𝑘𝑑𝑒𝑔𝑎𝑖𝑟 = 𝑘𝑂𝐻 ∙ 𝑂𝐻𝐶𝑂𝑁𝐶𝑎𝑖𝑟 ∙ 24 ∙ 3600 Denklem 31 

 

Sembollerin açıklaması 

 

kOH OH-radikalleriyle spesifik bozunma 

oranı sabiti. 

[cm
3
.molec-1.s

-1
] veri seti 

OHCONCair atmosferdeki OH-radikallerinin 

konsantrasyonu 

[molec .cm
-3
] 5.10

5 * 

kdegair 
havadaki bozunma için psödo birinci 

derece hız sabiti (24-saatlik gün) 
[d

-1
] 

 

*Global yıllık ortalama OH-radikali konsantrasyonu 5.105
 molecules.cm-3

  olarak 

kabul edilebilir (BUA, 1992). 

Atmosferdeki bozunma önemli bir süreçtir ve sonucu etkileyip etkileyemeyeceğini 

değerlendirmek hayati öneme sahiptir. Atmosferdeki fotobozunma verileri dikkatle 

değerlendirilmelidir. Yüksek kalıcılığı olan maddelerin, kimyasalın yüksek miktarda 

gaz fazında olduğu çevre koşulları altında, çabuk bozunmaya uğradığı bildirilebilir. 

Gerçek çevrede, çoğu madde partiküllerle veya aerosolle ilişkilendirilebilir ve gerçek 

atmosferik yarılanma ömrünün daha yüksek büyüklük sırası olabilir. 

2.3.6.4 Atık su arıtma tesisinde biyobozunma  

Atık su arıtma tesislerindeki biyobozunmanın ve/veya gidermenin 

değerlendirilmesi, tercihen arıtma tesislerindeki koşulları simüle eden testlerin 

(örneğin OECD Test Yönergesi 303 A) sonuçlarına dayalı olmalıdır. STP simülasyon 

test sonuçları hakkında daha fazla aydınlatıcı bilgi için bakınız: bu kılavuz kısım 

2.3.6.7 
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Şu anda kullanılmakta olan çabuk biyobozunabilirlik testleri ile maddenin nihai 

biyobozunabilirliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu testler bir atıksu arıtma 

tesisindeki uzaklaştırma yüzdesine ilişkin kantitatif bir tahmin sağlamaz. Bu 

nedenle, mevcut olan ve yürürlükteki kimyasallarla ilgili mevzuatta istenen 

biyobozunma testlerinin sonuçlarından yararlanmak için, oran sabitlerini STP 

modellerinde kullanılacak standart testlerin sonuçlarına atamak gerekir. Bu sabitler 

görece sınırlı sayıdaki ampirik verilere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çevresel 

olarak ilgili konsantrasyonlarda biyobozunmanın doğrudan ölçümleri genellikle 

elverişli olmadığından, bu soruna pragmatik bir çözüm bulunmuştur. Atık su arıtma 

tesisinin (STP) modellenmesi amacıyla, aşağıda Tablo 4'te verilen oran sabitleri 

biyobozunma tarama testlerinden elde edilmiştir. Tablo 4'te yer alan tüm sabitler 

için aşağıdaki ön şartlar söz konusudur: 

 sadece maddenin suda çözünen fraksiyonları için kullanılır. Su ve çamur fazları 

arasındaki partisyonun hız sabitinin uygulanmasından önce hesaplanması gerekir; 

 uluslararası olarak standartlaştırılmış testlerden alınan yeterince geçerli veriler 

tercih edilir; 

Standartlaştırılmamış testlerden ve/veya GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) 

ilkelerine göre yapılmamış testlerden alınan veriler, bunların hesaplama modellerinin, 

örneğin Simple Treat, dayandırıldığı standartlaştırılmış biyobozunma testlerinden 

alınan sonuçlara denk olduğunun uzman görüşü ile onaylanması halinde kullanılabilir. 

Aynı durum STP ile ölçülen veriler için de geçerlidir, örneğin yerinde içeriye giren 

sıvı/dışarıya çıkan sıvı (atık su) ölçümleri. 

STP'ye ilişkin ölçülen bozunma oranları bir simülasyon testinden alınabiliyorsa, bunların 

Simple Treat kullanılarak standart STP çevre sıcaklığına (288.15 K) ayarlanması gerekir. 

Su-sediment simülasyon çalışması STP simülasyon testine alternatif olarak 

düşünülebilir. Bu testten çıkan DT50 değeri (su fazındaki biyobozunma değeri, dağılma 

değil) STP'de biyobozunma için en kötü durum değeri olarak kullanılabilir. 

Bunun tersi, bir başka ifadeyle STP simülasyon testinden alınan bir DT50 değerinin 

su-sediment sistemindeki bozunuma alternatif olarak kullanılması, kabul edilebilir 

değildir. 
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Tablo 4: Atık su arıtma tesislerinde eliminasyon: STP modelinde (Simple 

Treat)a)test sonuçlarından hareketle hız sabitlerinin tahmin edilmesi 

 

 

 
Tablo 4'e ilişkin notlar: 

a) STP modellerinde kullanım bakımından, bu oran sabitlerinin, genel 

değerler oldukları için, farklı çevresel sıcaklıklar için düzeltilmelerine 

gerek yoktur. 

Test sonucu Hız sabiti k.(h-1) 

Kolaylıkla biyobozunabilir b) 1 

Kolaylıkla ancak 10-günlük zaman aralığında 

değil b) 

0,3 

Doğal yapısı gereği biyobozunabilir, spesifik 

kriterleric) karşılıyor 

0,1 

Doğal yapısı gereği biyobozunabilir, spesifik 

kriterleric) karşılamıyor 

0 

Biyobozunabilir değil 0 
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b) Çabuk biyobozunabilirlik testi (28 gün) örneğin OECD test yönergeleri 301 

A-F'ye göre. 

 Çabuk biyobozunabilirlik testleri, genel deneyime bağlı olarak, aerobik 

(oksijenli) ortamda hızlı ve en yüksek biyobozunmaya uğradıkları kabul 

edilen maddeleri tanımlamak için kullanılan tarama testleridir. Bununla 

birlikte, olumsuz bir sonuç maddenin örneğin bir atık su arıtma 

tesisinde, biyobozunmaya uğramayacağı anlamına gelmez.  

En yüksek bozunma derecesini çözünmüş organik karbon (DOC) kaybının, 

karbondioksit evriminin veya tüketilen oksijen miktarının belirlenmesi 

izleyebilir. Genellikle, bir maddenin, basit kinetik kriteri olarak 10 günlük 

zaman aralığı kavramını içerebilecek çabuk biyobozunabilirlik testini 

geçme kriterlerini (Ek V yöntemler veya OECD yönergelerini karşılaştırın) 

sağlaması halinde, çabuk biyobozunabilir olduğu kabul edilir. Tüm 

yüzdelik biyobozunma sonuçları gerçek biyobozunmaya işaret eder örn. 

abiyotik eliminasyon süreçleri hariç mineralizasyon (örneğin uçuculuk, 

adsorbsiyon). Bu şu anlama gelir; yeterli kontrol kanallarındaki uygun 

verilerin biyobozunma testi sırasında üretilmesi gerekir. Biyobozunma 

başlamış ancak nihai mineralizasyon için gerekli geçme kriterlerine 

ulaşmadıysa, test 28 günden daha fazla sürdürülebilir: fakat bu durumda, 

madde çabuk biyobozunabilir olarak değerlendirilmeyecektir. Madde 

biyobozunma geçme seviyelerine 10 günlük zaman aralığında değil de 

28 gün içerisinde ulaşırsa, biyobozunma hız sabitinin 0.3 h-1  olduğu 

kabul edilir. Sadece önceki çabuk biyobozunabilirlik testinin (yani 10 

günlük zaman aralığı kriterinin başlangıcından önce yapılan ve sadece 

geçme seviyesi hakkında kanıt sunan testler) sonuçları mevcutsa, 

geçme seviyesine ulaşılması halinde 0.3 h-1  hız sabiti uygulanmalıdır. 

Kanıtın ağırlığına bağlı olarak (örneğin çeşitli eski test sonuçları) 1 h-1  

hız sabiti uzman görüşü ile doğrulanabilir. 

Maddenin çabuk biyobozunabilir olmadığı tespit edilirse, 

biyobozunabilirlik testinde kullanılan konsantrasyondaki mikrobiyal 

faaliyet için engelleyici olup olmadığı kontrol edilmelidir. Madde 

engelleyici ise, bir atık su arıtma tesisindeki koşulları simüle eden bir test 

ile madde düşük, engelleyici olmayan konsantrasyonlarda yeniden test 
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edilmelidir. Uygun ise, daha uygun başka bir çabuk biyobozunabilirlik 

testi ile yeniden test etme seçeneği düşünülebilir. Değiştirilmiş çabuk 

biyobozunabilirlik testi ile çok daha düşük konsantrasyonda (bir başka 

ifadeyle beklenenden 10 kattan daha fazla düşük) yeniden test yapılması 

genellikle önerilmez çünkü uygun simülasyon test yöntemleri mevcuttur. 

c) Yapısal biyobozunabilirlik testi (28 gün) örn. OECD test yönergeleri 302 B-

C'ye göre.  

Yapısal biyobozunabilirlik testleri maddenin biyobozunma potansiyeli 

olup olmadığını değerlendirmek için tasarlanmıştır. Negatif bir sonuç 

normal olarak biyobozunmamanın (kalıcılık/dayanıklılık) kabulünü 

gerektirir.  Pozitif bir sonuç, diğer taraftan, maddenin çevrede süresiz 

olarak kalmayacağını gösterir. Arıtma tesislerinde bozunma kinetiğinin 

daha doğru bir tahmininin gerekli olduğu durumlarda, atık su arıtma 

tesisi simülasyon testleri yapılmalıdır (OECD test yönergesi 303 A). 

Yapısal biyobozunabilirliğe ilişkin testlerde, test koşulları 

mikroorganizmaların daha lehine olacak şekilde tasarlanır şöyle ki 

maddenin hücrelere oranı hazır testlere göre daha düşüktür ve hazır 

testlerde olduğu gibi (biyo)bozunma için bir zaman şablonunu izleme 

gereği yoktur. Ayrıca, mikroorganizmaların ön adaptasyonuna neden 

olan inokülümün ön maruziyetine izin verilebilir. Çalışma için izin verilen 

süre 28 gündür ancak çok daha uzun sürebilir; test için önerilen 

maksimum süre 6 aydır. 28 günden fazla süren bir testten elde edilen 

sonuçlar bundan daha kısa sürede elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılamaz. 

Genellikle, 28 gün içerisinde görülen %70'in üzerindeki (biyo)bozunma 

maddenin kendi doğal yapısı gereği biyobozunabilir olduğunu gösterir. 

Bununla birlikte, yapısal testlerin sonuçlarının ekstrapolasyonu, bu 

testlerde bulunan biyobozunma için oldukça elverişli koşullar nedeniyle, 

çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle, yapısal testi geçen bir 

maddeye kural olarak sıfır hız sabiti verilmelidir. 
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Bununla birlikte, şunlar gösterilebilirse: 

- Testteki eliminasyon gerçekten biyobozunmaya isnat edilebilmektedir, 

ve;  

- Zor ayrışan metabolitler oluşmamıştır, ve; 

- Testteki adaptasyon süresi sınırlıdır; 

bu halde STP modelindeki 0.1 h-1 hız sabiti kullanılabilir. Bu kalitatif 

kriterler aşağıda verilen ve farklı yapısal biyobozunma testlerinin 

karşılamak zorunda olduğu daha spesifik kriterlere dönüştürülür: 

 

 

2.3.6.5 Yüzey suları, sediment ve toprakta biyobozunma 

Yüzey suları, toprak ve sedimentteki biyobozunma hızı maddelerin konsantrasyonu, 

mikrobiyal sayılar, organik karbon içeriği ve sıcaklık ile ilgilidir. Bu özellikler 

mekansal olarak değişir ve laboratuvar veya saha verileri elde edilmiş olsa bile 

biyobozunma hızını doğru bir şekilde tahmin etmek çok zordur. Akibet ve maruziyet 

modelleri genel olarak aşağıdaki basitleştirici varsayımlarda bulunurlar: 

 biyobozunmanın kinetiği psödo-birinci derecedir; 

 maddenin sadece çözünmüş kısmı biyobozunmaya elverişlidir. 

Bazı durumlarda, su, sediment veya toprakta biyobozunmaya ilişkin spesifik bilgiler 

mevcut olmayabilir. Bununla birlikte, temel ve ürün tipine (PT) özel gerekli bilgilerden 

(bkz.Biyosidal Ürün Yönetmeliği Kılavuzu: Cilt IV Çevre, Bölüm A Gerekli Bilgiler 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance- documents/guidance-on-biocides-

legislation) sapmaların açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekir. Bu durumlarda, bu 

kompartmanlara ilişkin hız sabitlerinin standardize edilmiş testlerin sonuçlarından 

Zahn-Wellens testi: Geçme seviyesine 7 gün içerisinde ulaşılmalıdır, log-

fazı 3 günden fazla olmamalıdır, ve biyobozunma gerçekleşmeden önce 

testte görülen uzaklaştırma yüzdesi %15'in altında olmalıdır. 

MITI-II testi: Geçme seviyesine 14 gün içerisinde ulaşılmalıdır, log-fazı 3 

günden fazla olmamalıdır. 

SCAS testinde pozitif sonuçlar için herhangi bir kriter geliştirilmemiştir 

(OECD test yönergesi 302 A). Maddeye bu testi geçip geçmemesine 

bakılmaksızın 0 h-1 hız sabiti verilecektir. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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tahmin edilmesi gerekliliği haklı görülebilir. 

Daha derin sediment katmanlarında normal olarak oksijensiz (anaerobik) koşullar daha 

baskındır. Aerobik biyobozunabilirlikten anaerobik biyobozunabilirliği tahmin etmek 

mümkün değildir. 

Yüzey suları, sedimentler ve topraktaki biyobozunmanın değerlendirilmesi, 

mümkün olan her durumda, ilgili çevresel kompartmandaki koşulları simüle eden 

testlerin sonuçlarına dayandırılmalıdır. 

Sıcaklık mikroorganizmaların faaliyetini ve dolayısıyla da çevredeki biyobozunma 

hızını etkiler. Simülasyon testlerinde biyobozunma oranlarının veya yarılanma 

ömürlerinin belirlendiği durumlarda, ortalama bir AB dış mekan sıcaklığını yansıtmak 

için elde edilen biyobozunma oranlarının Denklem 28 ile yeniden hesaplanması 

düşünülmelidir. Spesifik bir madde için, testte kullanılan sıcaklık ile dışarıdaki 

ortalama sıcaklık arasındaki farkın bozunma yarılanma ömrü üzerinde bir etkisinin 

olmadığı kanıtlanırsa, herhangi bir düzeltmeye gerek olmaz. 

Yüzey suları 

Simülasyon test sonuçlarının kullanılması: 

Simülasyon testlerinin tercih edilmesi (örneğin OECD Test yönergesi 309 veya 308) 

yüzey sularındaki bozunma yarılanma ömürlerinin tahmini için de geçerlidir. Bu test 

sonuçlarının uygulanabilirliğine dair değerlendirme, her zaman, simülasyon 

testlerinde kullanılan koşullarla ilgili risk değerlendirmesi senaryolarında uygulanan 

yüzey sularına ilişkin öngörülen standart koşullar dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Tarama test sonuçlarının kullanılması: 

Yüzey sularındaki koşulları simüle eden biyobozunma testlerinden elde edilen 

sonuçlar elverişli olmadığı takdirde, çeşitli tarama testlerinden elde edilen sonuçların 

kullanımı düşünülebilir. Tablo 5'te, biyobozunma tarama testi sonuçlarına dayalı 

olarak, yerel ve özellikle de bölgesel modellerde kullanılacak yüzey sularına ilişkin 

birinci derece hız sabitlerine ilişkin bir öneri sunulmaktadır Öneri, yüzey sularında 

bulunan çabuk biyobozunuma uğrayan veya uğramayan maddelerin biyobozunma 

yarılanma ömürlerine ilişkin mevcut verilerle ilgili genel deneyime dayanmaktadır. 

Yapısal olarak biyobozunabilir bir maddenin yüzey sularında 150 gün (Tablo 5) ve 

toprak ve sedimentte 300 - 30,000 gün (Tablo 6) olarak verilen bozunma yarılanma 

ömürleri, maddenin yerleşme süresinin verilen yarılanma ömründen çok daha büyük 
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olması kaydıyla (bir başka ifadeyle sadece toprak kompartmanında ve sedimentte 

bulunan maddeler için), yerel konsantrasyonu değil ama beklenen bölgesel 

konsantrasyonu etkileyecektir. 

Laboratuvar tarama testlerindeki koşulların çeşitli çevresel kompartmanlardaki 

koşullardan çok farklı olduğu not edilmiştir. Test maddesinin konsantrasyonu bu 

testlerde genellikle çevrede görülen ksenobiyotik maddelerin konsantrasyonundan 

birkaç büyüklük kertesi kadar daha fazladır ve dolayısıyla kinetik rejimleri büyük 

ölçüde farklıdır. Sıcaklık da tarama testlerinde genellikle çevrede görülen sıcaklıktan 

yüksektir. Ayrıca mikrobiyal biyokütle de çevresel koşullar altında bu tarama 

testlerinde görülenden genellikle daha düşüktür, bu durum özellikle yapısal 

biyobozunabilirlik testlerinde söz konusudur. Bu faktörler Tablo 5 ve Tablo 6'daki 

önerilen bozunma oranlarında ve yarılanma ömürlerinde dikkate alınır. 

 

Tablo 5: Biyobozunabilirliğe ilişkin tarama testlerinin sonuçlarına dayalı yüzey 

sularındaki biyobozunma için birinci derece hız sabitleri ve yarılanma 

ömürleri
a) 

 

Test sonucu Hız sabiti k (d-

1) 

Yarılanma 

ömrü (d) 

Kolaylıkla biyobozunabilir        4.7.10
-2

 15 

Kolaylıkla ancak 10-günlük zaman 

aralığında değil b) 

      1.4.10-2 50 

Yapısal olarak biyobozunabilirc)       4.7.10-3 150 

Biyobozunabilir değil 0 

 

Tablo 5'e ilişkin notlar: 

a) Maruziyet modellerinde kullanım bakımından bu yarılanma ömürlerinin farklı 

çevresel kompartmanlar için düzeltilmesine gerek yoktur. 

b) 10-günlük zaman aralığı kavramı MITI testine uygulanmaz. 10-günlük zaman 

aralığını değerlendirmek için gerekli olacak şişe sayısı testi yönetilmesi çok güç 

hale getiriyorsa, 14-günlük aralıkta elde edilen değer Kapalı Şişe yönteminde 

kabul edilebilir olarak değerlendirilir. 
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c)Sadece Tablo 6'ya ilişkin not b)'de açıklanan kriterleri karşılayan yapısal olarak 

bozunabilir maddeler 150 günlük yarılanma ömrü mevcut bir "en iyi uzman 

görüşü"nü yansıtır. 

Genel deneyim şöyledir; çabuk biyobozunabilirlik testini geçen bir madde çoğu 

çevresel koşul altında hızlı bir şekilde bozunabilir ve bu maddeler için tahmin edilen 

yarılanma ömürleri (karşılaştırın Tablo 5) bu nedenle "gerçeğe uygun en kötü 

durum kavramı" ile uyumlu kabul edilmelidir. Sucul çevre için tehlikeli kimyasalların 

sınıflandırılmasına ilişkin bir OECD rehber dokümanında (OECD,2001c) bozunma 

verilerinin yorumlanmasıyla ilgili bir ana bölüm yer almaktadır. Bu kılavuz her ne kadar 

risk değerlendirmesi ile ilgili değil de tehlike sınıflandırması ile ilgili olsa da, yapılan 

değerlendirmelerin ve yorumlama ilkelerinin birçoğu risk değerlendirmesi bağlamında 

da uygulanabilir. Bir fark şudur ki risk değerlendirmesi durumunda sadece maddenin 

kategorize edilmesi (yani bir sınıflandırma) söz konusu olmuyor, bunun yerine 

yaklaşık bir yarılanma ömrü tahmini yapılıyor. Bir diğer fark ise risk 

değerlendirmesinde yüksek nitelikli test verilerinin bulunabilirliğinin neredeyse her 

durumda gerekiyor olması ve bu nedenle veri kalitesinin düşük olduğu durumlarda 

daha ileri teste gerek duyulabilmesidir. Dağılım modellerinde, hesaplamalar her biri 

homojen alt-kompartmanlardan oluşan kompartmanlar için yapılmaktadır, bir başka 

deyişle çözünmüş organik madde ve asılı madde içeren yüzey suyu, gözenek suyu ve 

katı faz içeren sediment ve hava, gözenek suyu ve katı faz içeren toprak. Sorbe 

edilmiş fazda herhangi bir bozunma meydana gelmediği varsayıldığından, yüzey 

suyu, yığın sediment veya toprak için hız sabiti kural olarak maddenin asılı madde/su, 

sediment/su veya toprak/su partisyon katsayısına bağlıdır. Maddenin hidrofobikliğinin 

(soğurulmasının) artmasıyla, bozunma için mevcut olan su fazında bulunan serbestçe 

çözünmüş fraksiyon azalır ve bu nedenle toplam hız sabiti de azalmalıdır. 

Bununla birlikte, yüzey suları için sorpsiyonun etkisi, sucul çevre ile aynı koşulları 

kullanan simülasyon testlerinde yığın su için belirlendikleri durumlarda, bozunma 

oranlarına zaten dahil edilmiştir. Hız sabitlerinin tarama testi sonuçlarından tespit 

edildikleri durumlarda, bu verilerden çevredeki biyobozunma hakkında sonuca varma 

şeklindeki oturmuş uygulama nedeniyle, sorpsiyon süreçlerinin etkisini dikkate 

almaya da gerek yoktur. 

Sucul simülasyon veya tarama testi verileri mevcut değilse, yüzey suyu için bozunma 

hızı, toprak biyobozunmasına ilişkin bir simülasyon testinin sonucundan tespit edilebilir. 

Bir madde, toprakta nihai olarak 28 gün içinde <16 yarılanma ömrü ile (>%70 
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mineralizasyona tekabül eder) bozunmuşsa, herhangi bir ön maruziyet olmamışsa ve 

gerçeğe uygun bir konsantrasyon kullanılmışsa, çabuk biyobozunabilir olarak 

değerlendirilebilir (karşılaştırın OECD, 2000b). Bu durumda Tablo 5'e göre ilgili 

varsayılan hız sabiti kullanılabilir. Bununla birlikte, bunun durum bazında ele alınması 

gerekir. 

Toprak ve sediment: 

Simülasyon test sonuçlarının kullanılması: 

Toprakta veya sedimentte biyobozunmanın değerlendirilmesi bakımından da, ilgili 

simülasyon testlerinden (örn. OECD Test yönergesi 307 ve 308) alınan veriler tercih 

edilir. Elbette bu testler bozulmamış toprak veya sedimentteki koşulları doğrudan 

simüle etmezler. Su/sediment testlerinde ölçülen yarılanma ömrü testte kullanılan su 

ve sedimentin göreceli hacmine bağlı olabilir. Bununla birlikte, farklı su-sediment 

veya toprak sistemlerinden üç taneye kadar DT50 değeri varsa, en kötü durum değeri 

kullanılacak, ilgili kompartman için üçten fazla DT50 değeri mevcut olduğunda ise 

geometrik ortalama kullanılacaktır. 

Simülasyon testi verileri mevcut olduğunda, testlerin sonuçlarının uygulanabilirliği, 

risk değerlendirmesinde kullanılması halinde uzman görüşünden yararlanmak 

suretiyle durum bazında değerlendirilmelidir. Bileşiğin sadece fiili bozunma nedeniyle 

değil aynı zamanda fotoliz, uçuculuk, sızdırma veya yüzeysel akış nedeniyle 

kaybolabileceği, sahada yapılan bozunma/dağılma çalışmalarıyla ilgili olarak, 

taşımaya bağlı kaybın büyüklüğü bilinen bileşik özelliklerine (örneğin Henry yasası 

sabiti, çözünürlük veya Kow) dayalı olarak tahmin edilmelidir. Diğer kompartmanlara 

önemli kayıplar dışarıda bırakılamıyorsa, maddenin kalıcılığının değerlendirilmesi 

için kontrollü laboratuvar koşullarında elde edilen bozunma verilerine öncelik 

verilmelidir. Toprak için geçerli bir diğer olası yaklaşım ise şudur; bifazik (iki fazlı) 

düşüş durumunda yarılanma ömrünü tahmin için bu düşüşün sadece yavaş fazı 

dikkate alınmalıdır çünkü bu, toprak yüzeyindeki kayıp süreçlerinden ziyade toprak 

matrisindeki bozunmayı yansıtır. Saha çalışmalarından uzun dönemli matris 

degT50'ye nasıl değinileceğine dair daha fazla bilgi EFSA Journal 2014; 12(5):3662 

[67 pp.] (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3662) adresinde verilmiştir. 

Tarama test sonuçlarının kullanılması: 

Toprak veya sedimentteki koşulları simüle eden testlerden gelen veriler yoksa, 

tarama testi verilerinin kullanılması düşünülebilir. Bu verilerin kullanılmasına ilişkin 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3662
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kılavuz bilgiler, düşük Kp değeri olan maddeler için toprak biyobozunması yarılanma 

ömrünün belli ölçüde katı/sıvı partisyon katsayısına bağımlı olduğunu varsaymak için 

halihazırda yeterince ampirik verinin bulunmadığı genel kabulüne dayanmaktadır. 

Buna rağmen, yüksek Kp değeri olan maddeler için belli ölçüde Kp bağımlılığının 

olduğuna dair kanıtlar vardır. Bu nedenle, (yığın) toprak için, kısmen Kp'ye dayalı 

olan, bozunma yarılanma ömrü sınıfları Tablo 6'da sunulmuştur. Yüzey suyu 

simülasyon testinden elde edilen bir yarılanma ömrü mevcut ise, bu, benzer şekilde, 

topraktaki yarılanma ömrünün tespiti için dayanak teşkil edebilir. Tabloda gösterilen 

yarılanma ömürleri konservatif/ihtiyatlı kabul edilir. 
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Tablo 6: Standartlaştırılmış biyobozunma test sonuçlarına dayalı (yığın) toprak 

için yarılanma ömürleri (gün olarak) 

 

Kp, 

toprakl 

* 

[l.kg-

1] 

Kolaylıkla 

biyobozunabilir 

Kolaylıkla 

bozunabilir 

ancak 10-

günlük zaman 

aralığında 

değil 

Yapısal olarak 

biyobozunabili

r 

 100 30 90 300 

>100,  1000 300 900 3,000 

>1000,  10,000 3,000 9,000 30,000 

vb. vb. vb. vb. 

*Ölçülmüş Kp, toprak değerleri tercih edilir ancak bunlar mevcut değilse 

ve bir AB standardında toprak olduğu varsayılarak bu değerler, Kp için 

QSAR denklemleri kullanılarak, toprak Kow'nin bir fonksiyonu olmak 

üzere, 4.4 (Kp, toprak = 100), 5.7 (Kp, toprak = 1000), ve 6.9 (Kp, 

toprak = 10,000) log Kow değerlerine tekabül eder. 

 

DT50'yi topraktaki biyobozunma için bir hız sabitine dönüştürmek için aşağıdaki 

denklem kullanılabilir: 

 

Kbio toptak = 
ln 2

 

DT50 bio toprak 

 

 

Denklem 32 
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Sembollerin açıklaması 

 

DT50biosoil yığın toprakta biyobozunma 

için yarılanma ömrü 

[d] Tablo 6 

kbiosoil yığın toprakta biyobozunma 

için birinci derece hız sabiti 

[d-1]  

 

Biyobozunma testlerinden elde edilen sonuçlardan ekstrapolasyon ile sediment için 

hız sabitlerinin elde edilmesi, sedimentin genel olarak nispeten ince bir oksik üst 

katman ve anoksik daha derin katmanlardan oluştuğu göz önüne alınacak olursa, 

tartışmaya açıktır. Anoksik katmanlardaki bozunma için, anaerobik koşullar altında 

bozunmaya ilişkin spesifik bilgiler olmadıkça, sıfır değerinde bir hız sabiti (sonsuz 

yarılanma ömrü) varsayılabilir. Oksik bölge için, toprak için varsayılan hız 

sabitlerine benzer sabitler kabul edilebilir. Mevcut bölgesel model bakımından, en 

üst 3 mm'de aerobik koşulları olan 3 cm kalınlığında bir sediment kompartmanı 

varsayılır. Sediment kompartmanının madde konsantrasyonu bakımından iyi 

karışmış olduğu kabul edilir. Bu ise sediment kompartmanına ilişkin toplam 

yarılanma ömrünün topraktaki yarılanma ömründen on kat daha fazla olacağı 

anlamına gelir. Sediment için bozunma yarılanma ömrü şu şekilde verilmiştir: 

 

kbio sed  = 
ln 2 

 Faer sed 

DT50 bio toprak 
 

 

Denklem 33 

 

Sembollerin açıklaması 

DT50, bio, soil yığın toprakta biyobozunma için yarılanma ömrü [d]  

Faer, sed aerobik olan sediment kompartmanı fraksiyonu 

kbio, sed yığın sedimentte bozunma için birinci derece hız sabiti 

[m3.m-3]0,10 

[d-1] 
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Toprak bozunmasıyla ilgili kısımda yüzey suyu simülasyon testlerinde elde edilen 

yarılanma ömürlerinin kullanımına ilişkin olarak yapılan açıklamalar sedimentler için 

de uygulanabilir. 

2.3.6.6 Yüzey suyunda bozunma için toplam hız sabiti 

Yüzey suyunda, madde fotoliz, hidroliz ve biyobozunma yoluyla dönüşebilir. 

Bölgesel PEC hesaplaması bakımından, bu süreçlere ilişkin hız sabitleri tek bir 

toplam bozunma hızı sabitinde toplanabilir. 

Farklı bozunma türlerinin (birincil ve nihai) ilave edildiğine dikkat edilmelidir. Bu 

sadece modelleme amaçlarıyla yapılır. Bir bozunma sürecindeki ölçümlerin aslında 

diğer süreçlerin etkilerini de içerdiği not edilmelidir. Örneğin, hidroliz biyobozunma 

testi veya fotobozunma testi koşulları altında görülebilir, ve dolayısıyla bu 

testlerden ölçülen hız içerisine zaten dahil edilmiş olabilir. Farklı süreçlerin hızlarını 

eklemek için, süreçlerin paralel olarak meydana geldiği ve etkilerinin diğer 

süreçlere ilişkin hızların içerisine dahil edilmemiş olduğu belirlenmelidir. Hidrolizin 

diğer bozunma oranlarının dışında tutulması sağlanamıyorsa onun hızı sıfıra 

ayarlanmalıdır. Aşağıdaki denklem birincil bozunmayla ilgilidir. Birincil bozunma 

toplam bozunma sırasında hız sınırlayan aşama değilse ve bozunma ürünleri 

birikiyorsa, bu halde özel süreçte (örneğin hidroliz) oluşan bozunma ürünü/ürünleri 

de değerlendirilmelidir. Bu yapılamıyorsa veya uygulanabilir değilse, sürece ilişkin 

hız sabiti sıfır olarak ayarlanmalıdır. 

 

kdegwater = khydrwater + kphotowater + kbiowater Denklem 34 

Sembollerin açıklaması 

 

 
khydrwater 

yüzey sularında hidroliz için birinci derece 

hız sabiti 
[d-1] Denklem 

29 

kphotowat

er 

yüzey sularında fotoliz için birinci derece 

hız sabiti  
[d-1] Denklem 

30 

kbiowater 
yüzey sularında biyobozunma için birinci 

derece hız sabiti 
[d-1] Tablo 5 

kdegwater yüzey sularında bozunma için toplam 

birinci derece hız sabiti 
[d-1] 
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2.3.6.7 Atık su arıtma 

Bu kısımda aşağıdaki parametreler türetilmektedir: 

 atık su arıtma tesisinden havaya olan emisyon;  

 atık su arıtma çamurundaki konsantrasyon; 

 atık su arıtma tesisinden dışarı çıkan atık sıvının konsantrasyonu; 

 Atık su arıtma tesisindeki mikroorganizmalar için PEC 

Eliminasyon gazlı veya sulu boşaltımdaki maddelerin çevreye salınmalarından önceki 

konsantrasyonlarındaki azalmayı ifade eder. Su fazından eliminasyon fiziksel süreçlerle 

olabileceği kimyasal veya biyokimyasal süreçlerle de olabilir. Bir atık su arıtma tesisinde 

(STP), başlıca fiziksel süreçlerden biri asılı maddenin çökeltilmesidir ki bu aynı zamanda 

adsorbe edilen materyali de ayıracaktır. Fiziksel süreçler bir maddeyi parçalara ayırmaz 

fakat onu bir fazdan diğerine aktarır, örneğin sıvıdan katıya. Uçucu maddeler söz konusu 

ise, havalandırma süreci onları katı/sıvı fazlardan "sıyırıp" atmosfere bırakarak onların su 

fazından ayrılmasına katkıda bulunacaktır. Maddeler egzoz gazı akışlarından uzaklaştırma 

suretiyle ayrılabilirler örneğin uygun bir materyal üzerine adsorbsiyon ile veya bir 

tuzaklama çözeltisinden geçirerek.  

Atık su arıtma 

Sucul çevreye ilişkin PEC belirlenirken yanıtlanması gereken kritik sorulardan biri 

maddenin bir atık su arıtma tesisinden geçip geçmeyeceği ve eğer geçecekse çevreye 

boşaltılmadan önce ne tür bir arıtma tesisinden geçeceğidir. Üye Ülkelerde atık su 

arıtma işlerine yüzdelik bağlantı ile ilgili durum çok çeşitlilik arz eder (bkz Açıklayıcı Ek 

4). Topluluk genelindeki yüzdelik bağlantı oranı, Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi 

(UWWTD, 91/271/EEC) ile ilgili 21 Mayıs 1991 tarihli 91/271/EEC sayılı Konsey 

Direktifinin uygulanması nedeniyle iyileştirilmeye tabidir.  

Bu direktif Üye Ülkelerden (ulusal mevzuatlarına aktarma suretiyle), 2000 üzerindeki 

nüfusa denk gelen tüm toplanma noktalarından gelen atık suların toplanmasını ve 

ikincil arıtma ile minimal olarak arıtılmasını istemektedir. Bölgesel standart çevre için 

atık su arıtımına %90 bağlantı önerilmektedir (bkz Ek 4). UWWTD'nin 6'ncı Maddesi 

Üye Ülkelere, denizde yerleşik olan ve 10,000 ile 150,000 nüfusa denk toplanma 

noktalarından gelen boşaltılan atıksuyun ve haliçlerde yerleşik olan ve 2,000 ile 

10,000 nüfusa denk toplanma noktalarından gelen atıksuyun biyolojik olarak değil 

ama sadece mekanik olarak arıtılmasının (birincil arıtma) gerekli olduğu hassas 
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olmayan bölgeler ilan etme imkanı vermektedir. 

Atık suyun endüstriyel tesislerde arıtılmasıyla ilgili durum daha belirsizdir. Birçok 

büyük endüstriyel tesisin ya kentsel atıksu arıtma tesisine bağlı olduğu veya 

yerinde arıtma imkanlarına sahip olduğu varsayılabilir. Pek çok durumda, bu arıtma 

tesisleri biyolojik arıtma tesisleri değildir, genellikle fiziko-kimyasal arıtma 

tesisleridir ve bu tesislerde organik madde yardımcı ajanlarla yumaklaştırılır 

örneğin demir tuzları ve bunu takip eden sedimantasyon süreci ve sonuç olarak 

yaklaşık %25-50 COD olarak ölçülen organik maddede azalma. 

Mevcut dokümanda, yukarıda açıklanan durum şu şekilde dikkate alınmaktadır: 

yerel ölçekte, atıksuyun çevreye boşaltılmadan önce bir STP'den geçeceği kabul 

edilmektedir. Buna rağmen, yüzey suyundaki en büyük PECyerel için, atık su 

arıtmanın olmayacağı varsayımıyla sucul bir PECyerel belirlemek gerekir. Bu değer 

atık su arıtmayı muhtemel yerel sorunlara işaret etmek için kabul eden normal PEC'e 

ilave olarak belirlenmelidir (bu PEC/PNEC oranı normal olarak risk 

karakterizasyonunda kullanılmayacaktır). Alternatif /ilave PEC, atık su arıtma 

çalışmalarına bağlantı yüzdesinin halihazırda düşük olduğu bölgelerde veya 

endüstriyel sektörlerde çevresel etki olasılığını araştırmak için kullanılabilir, böylece 

yerel yetkililere olası yerel risk azaltma ihtiyaçları için göstergeler verebilir. 

 STP arıtımını dikkate almayan bir PEC, değerlendirilen maddenin suya doğrudan 

boşaltımın yaygın olarak uygulandığı spesifik bir kullanımı olmadıkça, maruziyet 

değerlendirmesinde kullanılmayacaktır. 

 standart bir bölgesel ölçekli çevre için (tanım için bkz bu kılavuz kısım 2.3.7.1) 

atıksuyun %90'ının biyolojik bir STP'de arıtıldığı ve kalan %10'un doğrudan yüzey 

sularına bırakıldığı varsayılır (mekanik arıtmanın organik maddenin 

eliminasyonunda bir miktar etkisi olsa da, bu ihmal edilir çünkü diğer taraftan sel 

suyu taşkınları biyolojik arıtma durumunda bile genellikle yüzey sularına doğrudan 

boşaltıma neden olur. Bu iki ters etkinin çevrenin kirlenmesi bakımından birbirini 

aşağı yukarı telafi ettiği varsayılır). 

Bir atık su arıtma tesisindeki uzaklaştırma derecesi maddenin fiziko-kimyasal ve 

biyolojik özellikleri (biyobozunma, çamur üzerine adsorbsiyon, çözünmez maddenin 

sedimantasyonu, uçuculuk) ve tesisin işletim koşulları tarafından belirlenir. Giderme 

derecesine ilişkin mevcut verilerin türü ve miktarı değişebileceğinden, aşağıdaki tercih 

sırası dikkate alınmalıdır: 
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Tam ölçekli STP'de ölçülen veriler 

Giderme yüzdesi tercihen giren ve çıkan su konsantrasyonlarına dayanmalıdır. 

Çevreden alınan ölçülen verilerde olduğu gibi, STP'lerden alınan ölçülen veriler 

yeterlilikleri ve temsil nitelikleri bakımından değerlendirilmelidir. 

Arıtma tesislerindeki eliminasyonun etkililiğinin oldukça değişken olduğu ve 

havalandırma tankında bekletme süresi, havalandırma yoğunluğu, giren sıvı 

konsantrasyonu, çamur yaşı ve adaptasyonu, yararlanmanın ölçüsü, yağmur suyu 

bekletme kapasitesi gibi operasyonel koşullara bağlı olduğu göz önünde tutulmalıdır. 

Veriler belirli minimum kriterin karşılanmış olması kaydıyla kullanılabilir, örneğin 

ölçümlerin daha uzun bir süre boyunca yapılmış olması. Ayrıca, gidermenin sıyırmaya 

veya adsorbsiyona (bozunmaya değil) bağlı olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Herhangi bir kütle dengesi çalışmasının yapılmamış olduğu 

durumlarda, havaya veya çamura taşınma yüzdesi EUSES veya Simple Treat 

kullanılarak tahmin edilmelidir. 

Tahsis edilmiş STP'lerden alınan veriler ihtiyatla kullanılmalıdır. Örneğin, yüksek 

hacimli yerle-sınırlı ara ürünler üreten yerlerdeki yüksek adaptasyonlu STP'ler için 

ölçülmüş verilerin mevcut olduğu durumlarda, bu veriler sadece maddenin bu spesifik 

kullanım kategorisi için kullanılmalıdır. 

Simülasyon testi verileri 

Simülasyon testi bir maddenin, bir atık su arıtma tesisinin aktive edilmiş çamur-esaslı 

aerobik arıtma aşamasını veya diğer çevresel koşulları, örneğin bir nehri, temsil etmek 

üzere tasarlanmış bir laboratuvar sisteminde biyobozunma potansiyelinin incelenmesidir 

(bkz Biyosidal Ürün Yönetmeliği: Cilt IV Çevre, Bölüm A Gerekli Bilgiler 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-

legislation). 

Laboratuvar testinden elde edilen eliminasyon verilerinin gerçek bir atık su arıtma 

tesisinin süreçlerine uygulanabilirliğine ilişkin yeterli bilgi vardır. Sonuçlar, gerçek 

çevrede bozunmanın ekstrapolasyon ile tahmini için ancak testte kullanılan 

konsantrasyonların gerçek çevrede beklenecek konsantrasyonlardaki ile aynı 

büyüklük sırasında olmaları halinde kullanılabilir. Bu durum söz konusu değilse, 

ekstrapolasyon bozunma oranlarını, özellikle ekstrapolasyonun yüksek 

konsantrasyonlardan düşük konsantrasyonlara gittiği durumlarda, ciddi ölçüde fazla 

tahmin edebilir. Konsantrasyonlar aynı büyüklük sırasında ise, bu testlerin sonuçları 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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mekanik-biyolojik bir STP'de maddelerin giderilme derecesini tahmin etmek için 

kantitatif olarak kullanılabilir. 

Tam bir kütle denkliği belirlenmişse, adsorbsiyon ve sıyırma ile giderilen fraksiyon çamur 

ve hava konsantrasyonlarının hesaplanması için kullanılmalıdır. Herhangi bir kütle 

dengesi çalışmasının yapılmamış olduğu durumlarda, havaya veya çamura taşınma 

yüzdesi EUSES veya Simple Treat kullanılarak tahmin edilmelidir. 

STP Modellemesi 

Herhangi bir ölçülmüş veri mevcut değilse, uzaklaştırma derecesi, girdi parametreleri 

olarak log Kow (Koc veya daha spesifik partisyon katsayıları da kullanılabilir; bkz. bu 

kılavuz kısım 2.3.5), Henry yasası sabitini ve biyobozunma testlerinin sonuçlarını 

kullanan bir atık su arıtma tesisi modeli aracılığıyla tahmin edilebilir. Bununla birlikte, 

dönüştürme ürünlerinin dağılım davranışının bu yaklaşımda dikkate alınmadığı 

unutulmamalıdır. Maruziyet değerlendirmesinin tarama fazında atık su arıtma tesisi 

Bilgi kutusu 3: EUSES 

EUSES kullanıcının çevre için söz konusu olan riski hesaplamasına imkan 

veren karar vermeye yardımcı bir araçtır. TGD (2003) ve biyosidal ürünlere 

ilişkin nihai hali verilmiş emisyon senaryo belgelerine 

EUSES 2.1.2.'de yer verilmiştir. EUSES yazılımı ve kullanım kılavuzu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-union-system- 

evaluation-substances adresinden ücretsiz olarak indirilebilir ve normal bir 

PC'de çalıştırılabilir.  EUSES bu kılavuzun kısım 2.3.3.3 başlığında verilen 

salım tahmini ile birlikte çevresel maruziyet tahmini için kullanılabilir. 

Salınım bilgilerinin yanında, PEC'leri hesaplamak için maddenin 

özelliklerine dair sadece birkaç veri daha gereklidir. Varsayılan maruziyet 

tahminlerinin kullanımı güvenli kullanıma ilişkin bir sonuca ulaştırmazsa, 

iyileştirilmiş bir değerlendirme mümkündür, örneğin salımlarla ilgili daha 

spesifik bilgiler ve madde özellikleriyle ilgili geliştirilmiş veriler ekleyerek 

bu yapılabilir. 

Çıktı: EUSES'in çıktısı çevresel risk değerlendirmesi için beklenen çevresel 

konsantrasyonlardan (PEC) oluşur. EUSES tüm girdi ve çıktı verilerini 

içeren Word veya Excel formatında elektronik bir rapor hazırlayabilir. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-union-system-evaluation-substances
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-union-system-evaluation-substances
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modeli Simple Treat'in revize edilmiş bir sürümünün kullanılması önerilmektedir (Struijs 

ve diğerleri, 1991). Bu model çok kompartmanlı kutu modeli olup, bir atık su arıtma 

tesisindeki kararlı durum konsantrasyonlarını hesaplar ve bu tesis ilk çökeltici, bir 

havalandırma tankı ve bir sıvı-katı ayırıcıdan oluşur. Simple Treat ile, atık su arıtma 

tesisi, aktif çamur ile aerobik bozunmaya dayalı olan ve 9 kompartmandan oluşan 

ortalama büyüklükteki bir arıtma tesisi için modellenmiştir (bkz Şekil 6). Bir 

maddenin çabuk ve/veya yapısal biyobozunabilirlik testlerinin sonuçlarına bağlı 

olarak, bileşik için spesifik birinci derece biyobozunma hızı sabitleri tahsis edilir. 

Havalandırma tankından uçuculuğa ilişkin geliştirilmiş bir formülasyon revize edilen 

sürüme dahil edilmiştir ve bu formülasyon yarı uçucu maddeler için de uygulanabilir 

(Mikkelsen, 1995). 

                                       Çevredekiler 

 

Yatay Akış Dağılımlı Akış 

Asılı katılar Taban sedimenti  biyobozunma 

 

Şekil 6: Atık su arıtma tesisi modeli Simple Treat'in şematik tasarımı 

 

Bir STP modellemesi amacıyla, Tablo 5'te sunulan hız sabitleri biyobozunma tarama 

testlerinden türetilmiştir. 

Standart atık su arıtma tesisinin tipik özellikleri sonraki sayfada Tablo 7'de 

verilmiştir. Kişi başına denk düşen artık çamur miktarı ve giren sudaki asılı maddenin 

konsantrasyonu Simple Treat'ten alınmıştır (düşük yükleme hızında çalıştırılmış). 

 

Risk değerlendirme sürecinin daha ileri kademelerinde maddenin biyobozunma 

davranışına ilişkin daha spesifik bilgiler bulunabilir. Bu bilgilerin dikkate alınması için 

Simple Treat modelinin değiştirilmiş bir sürümü kullanılabilir. Bu sürümde aşağıdaki 

Hava 

1 

Birincil 

Çökeltici 

2 

Havalandırma 

Tankı 

5 

Katı/Sıvı 

Ayırıcı 
7 

3 6 8 

4 9 9 

0 
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senaryolar tercihe bağlıdır: 

 biyobozunma sürecinin sıcaklığa bağımlılığı; 

 Monod denklemine göre biyobozunma kinetiği; 

 maddenin adsorbe edilmiş fazdaki bozunması; 

 çamur bekletme süresinde değişiklik; 

 ilk çökelticinin dikkate alınmaması. 

 

Tablo 7: Kentsel atık su arıtma tesisinin standart özellikleri 

 

Parametre Sembol Birim Değer 

Yerel STP'nin kapasitesi CAPACITYstp [eq] 10,000 

Sakin başına düşen atık su 

miktarı* 

WASTEWinha

b 

[l.d-

1.eq-1] 

20

0 

Sakin başına düşen artık çamur SURPLUSslu

dge 

[kg.d-

1.eq-1] 

0,019 

giren sudaki asılı maddenin 

konsantrasyonu 

SUSPCONC inf [kg.m-3] 0,4

5 

* yağmur suyu dahil 

 

STP'ye giren su konsantrasyonunun hesaplanması 

Yerel ölçekteki değerlendirmeler için, bir noktasal kaynağın atık suyunu bir STP'ye 

boşalttığı varsayılır. STP'nin giren suyunun konsantrasyonu, yani arıtılmamış 

atıksu, atıksuya olan yerel emisyondan ve STP'ye giren suyun akışından 

hesaplanabilir. Giren su akışı çıkan su boşaltımına eşittir. 

 

Elocalwater  10
6

 

Clocalinf =EFFLUENTstp 

 

Denklem 35 
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Sembollerin açıklaması 

 

Elocalwater episode sırasında (atık) suya yerel 

emisyon oranı. 

[kg.d-1] Denklem 5 

EFFLUENTstp STP'nin çıkan atık su boşaltım oranı [l.d-1] Denklem 

35 

Clocalinf arıtılmamış atık sudaki 

konsantrasyon 

[mg.l-1]  

 

STP-çıkan su konsantrasyonunun hesaplanması 

STP'den çıkan suyun konsantrasyonu çıkan suya yönlendirilen fraksiyon ve 

arıtılmamış atık sudaki konsantrasyon ile aşağıdaki gibi verilir: 

 

Clocaleff = Clocalinf  Fstpwater Denklem 36 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Clocalinf arıtılmamış atık sudaki 

konsantrasyon 

[mg.l-1] Denklem 

35 

Fstpwater STP tarafından suya yönlendirilen 

emisyon fraksiyonu 

[-] EUSES/Simp

le Treat ile 

Kestirim. 

Clocaleff 
STP'den çıkan sudaki atık maddenin 

konsantrasyonu  

[mg.l-1] 
 

 

Bilinen spesifik veriler yoksa, EFFLUENTstp için 10,000 kişilik bir nüfus için kişi başına 

günlük 200 l ortalama atıksu akışı esas alınmalıdır (bkz. Talo 7).  

 

EFFLUENT stp = CAPACITY stp  WASTEWinhab Denklem 37 
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Sembollerin açıklaması 

 

CAPACITYstp STP'nin kapasitesi [eq] 10000 (bkz. Tablo 7) 

WASTEWinhab yerleşik sakin başına atık 

su akışı 

[l.d-1.eq-1] 200 (bkz. Tablo 7) 

EFFLUENTstp STP'nin çıkan atık su 

boşaltım oranı 

[l.d-1] 2 x 106 

 

Yüzey suyunda PEC'yi atık su arıtımı olmaksızın hesaplamak için, atıksuya olan, 

çıkan suya yönlendirilen (Fstp, water) emisyon fraksiyonu 1'e ayarlanmalıdır. Havaya 

ve çamura olan fraksiyonlar (Fstp, air ve Fstp, sludge sırasıyla) sıfıra ayarlanmalıdır. 

 

STP'den havaya olan emisyonların hesaplanması 

STP'den havaya olan dolaylı emisyon atıksuya olan, havaya yönlendirilen emisyon 

fraksiyonu ile verilir: 

 

 

Estpair = Fstpair  Elocalwater Denklem 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi kutusu 4: STP'den çıkan sudaki atık konsantrasyonun 

hesaplanması için önerilen yöntem  

EUSES/Simple Treat yöntemi, STP'deki bir maddenin akibetini ve 

davranışını hesaplamak için TGD (2003) Ek II belgesinde önceden 

kullanılan tabloların yerine kullanılmalıdır. 
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Sembollerin açıklaması 

 

Fstp, air STP'den havaya olan emisyon 

fraksiyonu 

[-] Kestirim yöntemi 

EUSES/Simple treat 

Elocalwater emisyon episodu sırasında 

(atık) suya yerel emisyon 

oranı 

[kg.d-1] Denklem 5 veya 

biyosidal ürün 

ESD'lerinin STP'ye 

emisyonla birlikte 

sonucuSTP 

Estpair 
STP'den emisyon episodu sırasında 

havaya olan yerel emisyon. 
[kg.d-1] 

 

 

STP çamur konsantrasyonunun hesaplanması 

Kuru atık su arıtma çamurundaki konsantrasyon suya emisyon oranından, çamura 

sorbe edilen emisyon fraksiyonundan ve atık su arıtma çamuru üretim oranından 

hesaplanır: 

 

Fstpsludge  Elocalwater  10
6
 

Csludge    = SLUDGERATE
 

 

Denklem 39 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Elocalwater 
episod sırasında suya yerel 

emisyon oranı. 

[kg . d-1] Denklem 5 

Fstp sludge STP tarafından çamura 

yönlendirilen emisyon fraksiyonu 

[-] EUSES/Simp

le Treat ile 

Kestirim. 

SLUDGERAT

E 

atık su arıtma çamuru üretimi oranı [kg . d-1] Denklem 38 

Csludge kuru atık su arıtma çamurundaki 

konsantrasyon 

[mg . kg-

1] 

 



127 
BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

 

 

Atık su arıtma çamuru üretim oranı birincil ve ikincil çamur akışlarından aşağıdaki 

gibi tahmin edilebilir: 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

SUSPCONCinf 
STP'ye giren sudaki asılı 

madde konsantrasyonu. 

[kg . m-3] Tablo 7 

EFFLUENTstp STP'nin çıkan atık su boşaltım 

oranı 

[m3 . d-1] Denklem 37 

SURPLUSsludge sakin başına düşen artık 

çamur. 
[kg . d-1 . eq-

1] 

Tablo 7 

CAPACITYstp STP'nin kapasitesi [eq] Tablo 7 

SLUDGERATE atık su arıtma çamuru üretimi 

oranı 

[kg.d-1]  

 

Anaerobik bozunma, çürütme sırasında atık su arıtma çamurundaki maddenin 

konsantrasyonunun azalmasına yol açabilir. Bu henüz dikkate alınmamıştır. 

Mikroorganizmalara inhibisyonun değerlendirilmesi için STP 

konsantrasyonunun hesaplanması 

Yukarıda STP modellemesi kısmında açıklandığı gibi, STP'deki bir kimyasalın 

giderilmesi basit kütle denkliğinden hesaplanır. Havalandırma tankı için bu, içeri atık 

su akışının (ham veya çökeltilmiş, birincil sedimantasyon tankı olan ekipmana bağlı 

olarak) şu uzaklaştırma süreçleriyle dengelendiği anlamına gelir: bozunma, 

volatilizasyon ve aktive edilen çamurun ikincil çökelticiye doğru akışı. Havalandırma 

tankından dışarı akan aktive edilmiş çamur havalandırma tankına benzer 

konsantrasyonda olan bir kimyasal içerir, ve bu tam karıştırmanın sonucudur. İki 

fazdan oluşur: su, katı-sıvı ayırıcıdan dışarı akan sıvıya (buna STP'nin dışarı akan atık 

sıvı denir) neredeyse eşittir, ve asılı partiküller, bunlar da geri dönüştürülmek üzere 

havalandırma tankı içerisine büyük ölçüde çökelirler. 

 

SLUDGERATE =  
2 
 SUSPCONC inf EFFLUENT stp+ SURPLUSsl udge  CAPACITY stp 

3  Denklem 40
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Bütün tanklarda (havalandırma tankında da) kararlı durumun ve tam karıştırmanın 

olduğu varsayımıyla, dışarı akan atık sıvı konsantrasyonu aktive edilmiş çamurda 

gerçekten çözünen konsantrasyona yaklaşır. 

Sadece çözünen konsantrasyonun, bir başka ifadeyle aktive edilmiş çamur 

içerisindeki mikroorganizmaların maruz kaldığı fiili konsantrasyonun, biyoyararlı 

olduğu kabul edilir. STP'deki mikroorganizmalar üzerine bir maddenin risk 

karakterizasyonu için, havalandırma tankında homojen karıştırmanın görüldüğü 

varsayılabilir ki bu maddenin çözünmüş konsantrasyonunun çıkan atık sıvı 

konsantrasyonuna eşit olduğu anlamına gelir: 

 

PECstp = Clocaleff Denklem 41 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Clocaleff STP’de çıkan atık sıvısındaki maddenin 

toplam konsantrasyonu 

[mg . l-

1] 

Denklem 

36 

PECstp STP'deki mikroorganizmalar için PEC [mg . l-

1] 

 

 

Aralıklı salım halinde durum çok daha karmaşıktır. Birkaç çamur bekletme süresinden 

(SRT) daha kısa bir aralıkta, muhtemelen dayanıklı/yetkin mikroorganizmaların küçük 

bir bölümü sistemde kalacaktır. İki salım arasındaki aralık bir aydan kısa ise (ortalama 

bir SRT'nin üç katı), aktive edilmiş çamurun adaptasyonu korunur ve bu bir sonraki 

boşaltım STP'ye girdiğinde hızlı biyobozunma ile sonuçlanır. Bu kılavuz kısım 2.3.3.4 

doğrultusunda böyle bir durum aralıklı salım olarak değerlendirilmez ve PECstp hala 

Clocaleff'e eşit kabul edilebilir. Daha uzun aralıklardan sonra, bileşiği biyolojik olarak 

parçalayabilecek spesifik bakteriler tamamen kaybolabilir. 
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Aktive edilmiş çamurun adaptasyonu bozulursa, havalandırma tankındaki 

konsantrasyon boşaltım süresinde artabilir. Bu durumda STP'nin içeri giren sıvısındaki 

konsantrasyon mikroorganizmalara ilişkin PEC için daha temsili bir nitelik taşır: 

 

 

PECstp = Clocalinf Denklem 42 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Clocalinf STP giren sıvısındaki maddenin 

toplam konsantrasyonu. 

[mg.l-1] Denklem 

35 

PECstp STP'deki mikroorganizmalar için PEC [mg.l-1]  

 

Bununla birlikte, boşaltım süresinin havalandırma tankının hidrolik bekletme 

süresinden daha kısa olduğu durumlarda (7-8 saat), çıkan atık sıvıdaki maksimum 

konsantrasyon, pik dağılım, kanalizasyon sisteminde seyrelme ve sorpsiyon, birincil 

çökeltici ve aktive edilmiş çamur süreci nedeniyle, boşaltımın başlangıcındaki 

konsantrasyondan daha düşük olacağının dikkate alınması gerekir. Bu maksimum 

konsantrasyonun başlangıçtaki konsantrasyondan en az üç kat daha düşük olacağı 

tahmin edilir. Bu düzeltme katsayısının uygulanmasının gerekip gerekmediğine 

durum bazında karar vermek gerekir. Bu gibi kısa emisyon sürelerinde emisyon 

oranlarının aslında fiili emisyon süresi üzerinden (as kg.h-1) hesaplandığını ve bir gün 

üzerinden ortalamasının alınmadığını dikkate almak gerekir. 

Çıkan atık sıvı konsantrasyonunu kullanma seçeneği, STP mikroorganizmaları için 

PNEC elde etmede kullanılan değerlendirme faktörlerinin seçimine de yansır. 

Denitrifikasyon aşaması olan modern atık su arıtma tesislerinde, biyolojik aşamanın 

girişine genellikle ilave bir tank yerleştirilir. Ana biyolojik bozunma süreçleri ikinci 

aşamada görüldüğünden, denitrifikasyon tankındaki mikrobiyal kitle çıkan atık sıvı 

konsantrasyonuna kıyasla açıkça maddenin daha yüksek konsantrasyonlarına 

maruz kalır. STP'lerin teknik standartları geliştikçe, buna yakın gelecekte bu 

değerlendirme şemasında değinilmesi gerekecektir. 
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2.3.7 PEC Değerinin Hesaplanması 

2.3.7.1 Giriş 

İzleyen kısımlarda, tüm ilgili kompartmanlar için yerel PEC hesaplamasına ilişkin bilgiler 

verilmektedir. Bu kılavuzda kısım 2.3.7.7'de, ilgili kompartmanda bölgesel kararlı 

durum konsantrasyonlarının (PECbölgesel) hesaplanması sunulmuştur. 

Bu kılavuzda açıklananlar dışındaki yollar, havadan yüzey sularına bırakma gibi, 

uygun olabilir. Bu yollar için henüz kılavuz bir belge mevcut değildir. 

Deniz çevresinin maruziyet değerlendirmesine ilişkin bilgiler bu kılavuzda kısım 

2.6'da verilmiştir. 

 

Aşağıdaki Tablo 7 yerel emisyon yolları ile bir STP aracılığıyla salım olması 

durumundaki müteakip dağılım süreçleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Her bir 

kompartman için, spesifik akibet ve dağılım modelleri uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 7: Yerel ilgili emisyon ve dağılım yolları 

Sonraki sayfalardaki hesaplama tahmin edilmesi gereken PEC değerlerine genel bir 

bakış sunmaktadır. 

 

 

YER YÜZÜ SUYU 

SEDİMENT 

sızma 

volatilizasyon 

dilusyon 

Çamur uygulaması 

sedimantasyon 

tortulaşma HAVA 
2.3.7.5 

ÇAYIR ALANI 
Lokal Emisyonlar 

Atık su Arıtma 
Tesisi 

TARIMSAL TOPRAK 

YER ALTI SUYU 
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Tablo 8: Farklı maruziyet senaryoları ve ilgili PEC'lere genel bakış 

 

 

Hedef 
Maruziyet 

ortamı 

Maruziyet 

senaryosu 

Bölgesel kısım Yerel kısım 

      

    emisyon 

periyodu  

 

    sırasındaki 

konsantrasyon,   

 

  .  sulandırma, 

sorpsiyon, ve, 

ilgili ise, 

sedimantasyon, 

volatilizasyon 

ve bozunma 

dikkate alınarak  

 

 yüzey suları yüzey 

suyundaki 

kararlı durum 

konsantrasyon

u 

  2.3.7.3 

  .    

      

      

Sucul 

kompartman 

   

2.3.7.7 

  

   

 

 

    asılı maddenin 

özelliklerine 

dayalı olarak 

yeni çökeltilmiş 

sedimentte 

denge 
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konsantrasyonu

, yerel yüzey 

suyu 

konsantrasyonu

yla ilgili su 

konsantrasyonu 

  

sediment 

sedimentte 

kararlı durum 

konsantrasyon

u 

  

 

 

 

2.3.7.4 

      

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karasal 

kompartman 

 

 

 

 

 

 

 

(tarımsal) 

toprak 

 

 

 

 

 

 

 

tarımsal 

toprakta kararlı 

durum 

konsantrasyonu 

 Tarımsal 

olmayan 

toprakta 

başlangıç 

konsantrasyon

u / hayvan 

gübresi veya  

STP çamuru ile 

10 yıldan fazla 

gübrelenmiş 

ve girdiyi hava 

birikmesi 

yoluyla alan 

tarımsal 

topraktaki 

konsantrasyon

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.5 

 

 

yeraltı suyu 

yüzey 

suyundaki 

kararlı durum 

konsantrasyonu 

tarımsal toprak 

altındaki yeraltı 

suyundaki 

 

 

2.3.7.6 
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tarımsal toprak 

altındaki yeraltı 

suyundaki  

kararlı durum 

konsantrasyonu 

konsantrasyon 

 

 

Hava 

kompartmanı 

 

 

hava 

 

havadaki kararlı 

durum 

konsantrasyonu 

noktasal 

kaynaktan veya 

STP'den 10 m 

uzaklıkta, 

havadaki 

konsantrasyon 

 

 

2.3.7.2 

 

 

Mikroorganizma

lar 

 

STP 

havalandırm

a tankı 

 

 

- 

 

 

- 

 

emisyon 

periyodu 

sırasındaki 

konsantrasyon 

 

 

0 

 

2.3.7.2 Atmosfere ilişkin yerel PEC hesaplaması 

Bu kısımda aşağıdaki parametreler türetilmektedir: 

 emisyon periyodu sırasında havadaki yerel konsantrasyon

 havadaki yıllık ortalama yerel konsantrasyon;

 toplam birikim akışı (yıllık ortalama)

Hava kompartmanı girdisini havaya doğrudan emisyondan, ve uçuculuğunu atık su 

arıtma tesisinden alır. Havadaki en önemli akibet süreçleri şematik olarak Şekil 

8'de çizilmiştir . 
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yaş birikme kuru birikme 

 

Şekil 8: Hava kompartmanındaki akibet süreçleri 

 

Havaya ilişkin PEClocal havaya ilişkin PNEC ile karşılaştırılamaz çünkü PNEC genellikle 

mevcut değildir. Havaya ilişkin PEClocal insanların doğrudan maruziyetinde 

inhalasyon yoluyla alınan maddelerin miktarının hesaplanmasında girdi olarak 

kullanılır. Birikme akıları toprakta PEClocal'in hesaplanmasında girdi olarak kullanılır. 

Bu nedenle, birikme akısı ve konsantrasyonun her ikisi de yıllık ortalama değerler 

olarak hesaplanır. 

Oldukça esnek olan ve ölçek, emisyon kaynakları, hava koşulları vb. ile ilgili spesifik 

bilgileri dikkate alacak şekilde ayarlanabilecek birçok hava modeli mevcuttur. Aktif 

maddeler veya şüpheli maddeler için, bu tür bilgiler genellikle mevcut değildir. 

Dolayısıyla, bazı açık varsayımlarda bulunularak ve birtakım sabit varsayılan 

parametreler kullanılarak standartlaştırılmış bir maruziyet değerlendirmesi 

yapılmaktadır. 

Gaussian Kirlilik Modeli OPS, Van Jaarsveld (1990) tarafından açıklandığı gibi, Toet 

ve de Leeuw (1992) tarafından açıklanan standart parametrelerin kullanılmasını 

önermektedir. Bu yazarlar OPS modelini kullanmış ve maddelerin temel özellikleri 

(buhar basıncı ve Henry yasası sabiti) ve havadaki konsantrasyon ve bir noktasal 

kaynak yakınındaki toprağa birikme akısı arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla 

birtakım varsayılan hesaplamalar yapmıştır. 

Aşağıda belirtilen varsayımlar/model ayarlamaları yapılmıştır: 

 Hollanda hava koşullarına ilişkin 10 yıllık bir veri setinden alınan gerçeğe uygun 

bozunma 

rüzgar Hava gaz fazı 

partisyon partisyon 

yağmur suyu aerosol 
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ortalama atmosferik koşullar kullanılır,

 buharlaşmış ve aerosole bağlı maddelerin taşınması ayrı olarak hesaplanır Gaz ve 

aerosol arasındaki partisyon Junge denklemi ile belirlenir (bkz. Denklem 21); 

atmosferik reaksiyon hızı AOPWIN kullanılarak tahmin edilir (US EPA, 2012). 

Atmosferik reaksiyon hızını hesaplarken kısım 2.3.6.3'e de bakınız.

 birikmeye bağlı kayıplar ve kaynaktan bu kısa mesafedeki birikme akıları 

konsantrasyonun hesaplanmasında ihmal edilir;

 varsayılan kaynak özellikleri ise şunlardır:

- kaynak yüksekliği: üretimin, işlemenin veya kullanımın gerçekleştiği binaların 

yüksekliğini temsil etmek üzere, 10 metre; 

- salınan gazların ısı içeriği: 0; buna göre dışarının sıcaklığına kıyasla buharların 

aşırı ısısının neden olduğu ilave duman bulutu yükselmesinin olmadığı varsayılır; 

- kaynak alanı: her zaman doğru olmadığı açık olan ancak kabul edilebilir bir 

seçenek olan bir ideal noktasal kaynağı temsil etmek üzere; 0 metre  

 hesaplanan konsantrasyonlar uzun dönem ortalamalarıdır.

Noktasal kaynaktan 100 m uzaklıkta bir mesafede havadaki konsantrasyon tahmin 

edilir. Mesafe emisyon kaynağı ile endüstriyel sahanın sınırı arasındaki ortalama 

mesafeyi temsil edecek şekilde seçilir. Gazlı ve aerosola bağlı maddelerin birikme 

akısı atmosferik konsantrasyonların tahminine paralel olarak tahmin şeması ile ve 

OPs modelinin yardımıyla tahmin edilir. Toprağa birikme akısının ortalaması kaynak 

civarındaki, yerel tarımsal alanı temsil edecek şekilde 1000 m yarıçapında, dairesel 

bir alan üzerinden hesaplanır. 

Birikme hızı üç farklı kategori için kullanılır: 

 gaz/buharın kuru birikmesi: 0.01 cm/s'de tahmin edilir;

 gaz/buharın yaş birikmesi: OPS modeliyle belirlenir;

 aerosol partiküllerinin kuru ve yaş birikmesi; OPS modeli çerçevesinde ortalama 

partikül büyüklüğü dağılımı kullanılarak belirlenir.
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Yukarıda sayılan varsayımlar ve model ayarlamalarına dayalı olarak, ilk OPS 

modeliyle yapılan hesaplamalar hem gaz halindeki hem de aerosol maddeler için 

yapılmıştır (Toet ve de Leeuw, 1992). Bu hesaplamalar yalnızca 1 g/s gücündeki 

kaynak için yapılmıştır, zira konsantrasyonların ve birikme akılarının kaynak gücü ile 

orantılı olduğu kanıtlanmıştır. 

Bu hesaplamalardan, yerel atmosferik konsantrasyonların bileşiklerin fiziko-kimyasal 

özelliklerinden büyük ölçüde bağımsız olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, bir 

noktasal kaynaktan olan emisyon bilindiğinde, kaynaktan 100 metre uzaklıktaki 

konsantrasyon basit lineer bir ilişki ile tahmin edilebilir. 

Havaya ilişkin PEClocal hesaplanırken, hem noktasal bir kaynaktan olan emisyon hem de 

bir STP'den gelen emisyon dikkate alınır. Bölgesel ölçekteki konsantrasyon (PECbölgesel), 

maruziyet değerlendirmesi tonaj esaslı yaklaşım kullanılarak yapılıyorsa, arka plan 

konsantrasyonu olarak kullanılır ve dolayısıyla yerel konsantrasyona toplanır. 

STP noktasal kaynak olarak kabul edilir ve kimyasalın konsantrasyonu ondan 100 

m uzaklıkta hesaplanır. İki konsantrasyondan (doğrudan ve STP aracılığıyla) elde 

edilecek maksimum, PEClocal olarak kullanılır: 

 

Clocalair = max  Elocalair , Estpair   Cstdair Denklem 43 

 

 

 

 

 

Clocal air,ann =  Clocal  Temission 

 hava
365

 

Denklem 44 
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Sembollerin açıklaması 

Elocalair episod sırasında havaya yerel doğrudan 

emisyon oranı 

[kg . d-1] Denklem 5 

Estpair 
episode sırasında STP'den havaya yerel 

dolaylı emisyon 
[kg . d-1] Denklem 

38 

 

Cstdair 

kaynak gücü 1 olduğunda havadaki 

konsantrasyon kg.d-1 
[mg . m-

3] 

 

2.78.10-4 

 

    

Temissio

n 

emisyonun gerçekleştiği gün sayısı/yıl 

(her yıldaki gün sayısı). 
[d . year-1] Ek 6 

Clocalair 
emisyon periyodu sırasında havadaki 

yerel konsantrasyon. 
[mg . m-3] 

 

Clocalair,

ann 

havadaki yıllık ortalama 

konsantrasyon, noktasal kaynaktan 

100 m uzaklıkta 

[mg . m-3] 
 

 

PEClocal air,ann = Clocal air,ann + PEC regionalair Denklem 45 
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Sembollerin açıklaması 

 

Clocalair,ann havadaki yıllık ortalama yerel 

konsantrasyon 

[mg . m-3] Denklem 44 

PECregionala

ir 

havadaki bölgesel konsantrasyon [mg . m-3] 2.3.7.7 

PEClocalair,a

nn 

havada tahmin edilen yıllık ortalama 

çevresel konsantrasyon 

[mg . m-3] 
 

 

Birikme akısının hesaplanması, birikme akısının maddenin aerosollerle ilişkilendirilen 

fraksiyonuna bağımlı olması nedeniyle biraz daha karmaşıktır. Halinde birikme akısı 

hesaplanırken, iki kaynaktan olan emisyonlar (doğrudan ve STP) toplanır: 

DEPtotal=  Elocalair + Estpair  Fassaer   DEPstdaer +(1- Fassaer)   DEPstdgas

 

Denklem 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPtotal ann = DEPtotal  Temission 

365
 

Denklem 47 
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Sembollerin açıklaması 

 

Elocalair 
emisyon episodu sırasında havaya 

yerel doğrudan emisyon oranı. 

[kg . d
-1

] Denklem 5 

Estpair 
episode sırasında STP'den 

havaya yerel dolaylı emisyon 
[kg . d

-1
] Denklem 

38 

Fass, aer maddenin aerosole bağlı fraksiyonu [-] Denklem 

21 

DEP std, 

aer 

aerosole bağlı bileşiklerin 1 kg.d
-1

 

kaynak gücündeki standart birikme 

akısı 

[mg . m
-2 . d

-

1
] 

1.10
-2

 

DEP 

std,gas 

gaz halindeki bileşiklerin Henry 

yasası sabiti olarak, 1 kg.d-1 

kanak gücündeki birikme akısı 

[mg . m
-2 . d

-

1
] 

 

 10logH  - 2: 
 5.10

-4
 

 -2 < 10logkH  2:  4.10
-4

 

 10logH > 2: 
 3.10

-4
 

T emission 
emisyonun gerçekleştiği yıl başına gün 

sayısı 
[d . yr-1] Ek 6 

DEP total 
emisyon episodu sırasında toplam 

birikme akısı. 

[mg . m-2 · d-

1] 

 

DEP 

total,ann 

yıllık ortalama toplam birikme akısı [mg·m-2 · d-

1] 
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2.3.7.3 Su kompartmanı için PEClocal hesaplaması 

 

2.3.7.3.1 Dolaylı salım 

Atık su arıtma tesisinin çıkan atık suyu yeryüzü suyu içerisine seyreltilir. 

Sonraki sayfada yer alan Şekil 9 sucul kompartmanın en önemli akibet süreçlerini 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Yüzey suyunda akibet süreçleri 

 

Hesaplamalar için aşağıdaki varsayımlar yapılır: 

 yüzey suyundaki çıkan artık sıvının tamamen karışması sucul eko-sistem için 

temsili bir maruziyet durumu olarak kabul edilir; 

 yerel değerlendirmelerdeki ilk yaklaşım bakımından, uçuculuk, bozunma ve 

sedimantasyon, çıkan atık su boşaltım noktası ile maruziyet mahalli arasındaki 

mesafenin kısa olması nedeniyle, ihmal edilir. 

Sucul kompartmana ilişkin PEClocal hesaplaması birbirini izleyen çeşitli adımlardan 

oluşur (ayrıca bkz. Şekil 9). STP'nin su kütlesine boşaltım konsantrasyonunun, 

dilusyon etkilerinin ve asılı maddeye adsorbsiyon yoluyla sucul ortamdan ayırmanın 

hesaplanmasını içerir. 

Alan yüzey suyunda dilusyon ve asılı maddeye adsorbsiyon 

Tam karıştırmanın varsayılabileceği boşaltım noktasına olan uzaklık farklı 

lokasyonlar arasında değişiklik gösterecektir. Sabit bir dilusyon faktörü 

STP 

partisyon 

 
bozunma 

asılı 

madde 

sedimantasyon / yeniden 

süspande etme 

volatilisation 
dilution 

volatili

sation dilu
tion 
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uygulanabilir. Dilusyon faktörleri akış hızlarına ve endüstriye özgü boşaltım akışına 

bağlıdır. Üye Ülkelerdeki farklı mevsimsel, iklimsel ve coğrafi koşullar nedeniyle, bu 

dilusyon faktörleri geniş aralıklarda değişebilir. Bu faktörlerin 1'den (örneğin yazın 

kuru nehir yatakları) 100,000'e kadar bir aralıkta oldukları bildirilmiştir (de Greef 

ve de Nijs, 1990). Dilusyon faktörü STP'nin boyutlarına ve alıcı yüzey suyuna ve 

alıcı yüzey suyunun akış hızı ile bağlantılı olarak STP'nin çıkan atık su boşaltımı akış 

hızına bağlıdır. Dilusyon faktörü genellikle kullanım kategorisinin salım senaryosu ile 

ilişkilendirilir. Örneğin, tüketici ürünleri için, kentsel arıtma tesislerinden çıkan atık su 

için ortalama dilusyon faktörü olarak 10 tavsiye edilmektedir. Bu aynı zamanda, 

spesifik veri mevcut değilse, diğer madde türleri için varsayılan bir dilusyon değeri 

olarak kabul edilir. 

Bir madde yüzey suyuna ağırlıklı olarak partikül halinde bırakılıyorsa (örn. çökelti 

olarak veya küçük materyal parçalarına yerleştirilmiş olarak, örn. polimerize 

materyallerdeki koruyucular veya bakım faaliyetleri sırasında kaybolan boya 

parçalarındaki çürüme önleyici aktif maddeler gibi - bkz. kısım 2.3.3.5), bu 

PECyüzeysuyu'nun fazla tahmin edilmesine ve PECsediment'in düşük tahmin 

edilmesine yol açabilir. Bunun olması bekleniyorsa daha ileri değerlendirmelerde 

dikkate alınması gerekir (örneğin PEC ile izleme verilerini karşılaştırırken ve risk 

karakterizasyonunda). 

Belirli durumlarda, mevcut dağılım ve akibet süreçlerine ilişkin daha kesin bilgilerin 

kullanılmasına imkan verecek spesifik emisyon noktalarının tanımlanması mümkün 

olabilir. 

Bu gibi yere özgü değerlendirmeler, sadece, yaşam döngüsündeki belirli noktadan 

doğan tüm emisyonların, örneğin üretim, sınırlı sayıda spesifik ve tanımlanabilir 

yerden kaynaklandığının bilindiği durumlarda kullanılmalıdır. Bu durumlarda her bir 

spesifik salım noktasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir. Bu hükümde 

bulunmak mümkün değilse, varsayılan kabuller uygulanmalıdır. Yere özgü 

değerlendirmelerde, PEC'in elde edilmesinde, veri emisyon için mevcut olan gerçek 

dilusyon ve bunun yanı sıra bozunmanın etkisi, uçuculuk vb. uygun şekilde dikkate 

alınmalıdır. Normalde, sadece dilusyon ve asılı maddeye adsorbsiyonun dikkate 

alınması gerekir ancak yere özgü koşullar yerel dağılım modellerinin 

kullanılabileceğini gösterebilir. 
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Yüzey suyunda çıkan atık suyun tam karıştığı varsayımıyla, gerçekte karışım bölgesinde 

daha yüksek konsantrasyonların görüleceği hususunun dikkate alınmadığı not 

edilmelidir. Görece düşük dilusyon faktörlerinin söz konusu olduğu durumlarda bu 

karışım bölgesi etkisi kabul edilebilir. Çok yüksek dilusyon faktörlerinin söz konusu 

olduğu durumlarda, bununla birlikte, karışım bölgeleri çok uzun olabilir ve çıkan atık su 

tamamen karışmadan bundan etkilenen tüm alan çok büyük/önemli olabilir. Bu nedenle, 

yere özgü değerlendirmeler söz konusu olduğunda, yüzey suyundaki yerel 

konsantrasyonun hesaplanması için uygulanan dilusyon faktörü 1000'den büyük 

olmamalıdır. 

Asılı madde ve su arasındaki partisyon katsayısına, Kp,susp, ilişkin ölçülmüş veriler 

mevcut değilse, doğrudan Kp'den tahmin edilebilir veya toprak veya sedimentler gibi 

diğer sorbentler için belirlenen (bkz. bu kılavuz kısım2.3.5), maddenin Koc'sinden 

ortamın farklı organik karbon içerikleri dikkate alınarak hesaplanabilir. 

Bazı maddeler için PEC'lerin suda hesaplanması ve bunların maddenin suda 

çözünürlüğünü aşması söz konusu olabilir. Bu sonuçların durum bazında dikkatli bir 

şekilde yorumlanması gerekir. Yüzey suyundaki konsantrasyon düzeltilmeyecek 

ancak sonucun işaretlenmesi gerekecektir. PEC sucul toksisite testlerinde tespit 

edilen etkilere dayalı olarak yorumlanmalıdır. 

 

Bir maddenin çeşitli noktasal kaynaklardan aynı nehre salındığı durumlarda, sonuçta 

ortaya çıkan kümülatif konsantrasyon ilk yaklaşım olarak maddenin tek bir noktasal 

kaynaktan salındığı varsayılarak tahmin edilebilir. Bu PEC "endişeye" yol açarsa 

iyileştirilmiş yaklaşımlar kullanılabilir, nehir akış modelleri gibi, örn. spesifik emisyon 

kalıbına ve nehir parametrelerine değinen OECD (1992a). Yüzey suyundaki yerel 

konsantrasyon şu şekilde hesaplanır: 

 

Clocal su  =
  Clocaleff  

 
( 1+ Kp susp SUSP su 10

-6 )  DILUTION 

 

Denklem 48 
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Sembollerin açıklaması 

 

Clocal, eff STP çıkan atık suyundaki maddenin 

konsantrasyonu 

[mg . l-1] 
 

Kp,susp 
asılı maddenin katı-su partisyon katsayısı 

[l . kg-1] Denklem 26 

SUSPwater nehirdeki asılı maddenin konsantrasyonu [mg . l-1] 15 

DİLUSYON dilusyon faktörü [-] 10 

C local, water 
episod sırasında yüzey suyundaki yerel 

konsantrasyon 
[mg . l-1] 

 

Dilusyon faktörleri ele alınırken, tipik alıcı suların dalgalanan akış hızları dikkate 

alınmalıdır. Düşük akış hızı (veya yüzde 10'luk dilim) her zaman kullanılmalıdır. 

Sadece ortalama akışların mevcut olduğu durumda, dilusyon amaçlı akış bu 

ortalamanın üçte biri olarak tahmin edilmelidir. Yere özgü değerlendirmenin uygun 

olduğu durumlarda, tam karışımdan sonra filli dilusyon faktörü nehrin akış hızından 

ve çıkan atık su boşaltım hızından hesaplanabilir (bu yaklaşım sadece nehirler için 

kullanılmalı, haliçler veya göller için kullanılmamalıdır): 

 

DILUTION = 
EFFLUENT stp + FLOW 

EFFLUENT stp 

 

Denklem 49 

 

Sembollerin açıklaması 

EFFLUENTst

p 

stp'nin çıkan atık su boşaltım oranı [l . d
-1
] Denklem 37 

FLOW nehrin akış hızı [l . d
-1
] veri seti 

DİLUSYON 
tam karışma noktasında dilusyon 

faktörü. 

[-] (maks. = 1000) 

 

İnsanların dolaylı maruziyeti ve ikincil zehirlenme açısından, yüzey suyunda yıllık 

ortalama konsantrasyon hesaplanır: 

 

 

Sembollerin açıklaması 

Clocal water,ann =  Clocal su  Temission 

  
365

 

 

Denklem 50 
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Clocal, water 
emisyon episodu sırasında yüzey 

suyunda yerel konsantrasyon 
[mg . l-1] Denklem 

48 

Temission 
emisyonun gerçekleştiği yıl başına gün sayısı 

[d . yr-1] Ek 6 

Clocal,water,

ann 

yüzey suyunda yıllık ortalama yerel 

konsantrasyon 

[mg . l-1] 
 

Bölgesel ölçekteki konsantrasyon (PECregional,water) yerel ölçek için arka plan 

konsantrasyonu olarak kullanılır şu şartla ki maruziyet değerlendirmesi tonaj esaslı 

yaklaşım kullanılarak yapılıyorsa. Bu nedenle, bu konsantrasyonlar toplanır: 

 

PEClocalwater = Clocalwater + PECregionalwater Denklem 51 

 

PEClocalwater,ann = Clocalwater,ann + PECregionalwater Denklem 52 

Sembollerin açıklaması 

Clocalwater 
episod sırasında yüzey suyundaki yerel 

konsantrasyon. 
[mg . l-1] Denklem 48 

Clocal water,ann 
yüzey suyundaki yıllık ortalama 

konsantrasyonsu  
[mg . l-1] Denklem 50 

PEC 

regional.water 

yüzey suyundaki bölgesel konsantrasyon [mg . l-1] 2.3.7.7 

PEClocalwater 
episod sırasında beklenen çevresel 

konsantrasyon 

[mg . l-1] 
 

PEClocal water,ann 
yıllık ortalama beklenen çevresel 

konsantrasyon 
[mg . l-1] 
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2.3.7.3.2 Doğrudan salım 

Aşağıdaki ürün tiplerinde, STP'den geçmek bir seçenek değildir ancak yüzey suyuna 

(tatlı su veya deniz suyu) doğrudan emisyon meydana gelir: 

PT 2: Yüzme havuzları 

PT 4: Deniz suyunun tuzdan arındırılması 

PT 6: Saklama süresince ürünler için koruyucular PT 7: Film koruyucular 

PT 8: Ahşap koruyucular (kullanım sınıfları 3: gölet üzeri köprü, 4b: bir göldeki 

iskele/akarsudaki palplanş ve 5: liman iskelesi) 

PT 9: Özellikle fiber, lastik ve polimerize materyal koruyucular 

PT 11: Sıvı soğutma ve işleme sistemleri için koruyucular (örn. "açık devre" 

soğutma sistemleri) 

PT 12: Kağıt ve ağaç hamuru/yağ çıkarma  

PT 17: Pisisitler 

PT 18: sivrisinek larvasının kontrolü  

PT 19: Kovucu ve çekici maddeler  

PT 21: Çürüme önleyici ürünler 

Bu durumlarda yüzey suyuna ilişkin maruziyet değerlendirmesinin nasıl 

yapılacağına dair spesifik kılavuz bilgiler ilgili ESD'de verilmiştir bkz.  

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-

legislation/emission-scenario-documents). PT 6, PT 7, PT 9 ve PT 10'un yüzey suyunda 

maruziyet değerlendirmesi bakımından PT 8'e ilişkin ESD kapsamına alındığına dikkat 

ediniz. 

2.3.7.4 Sediment için PEClocal hesaplaması 

Bu kısımda, aşağıdaki parametre elde edilmektedir: 

 emisyon episodu sırasında sedimentteki yerel konsantrasyon

Sedimente ilişkin PEClocal sedimentte yerleşik organizmalar için PNEC ile 

karşılaştırılabilir. Yeni çökeltilmiş sedimentteki konsantrasyon sedimente ilişkin PEC 

olarak alınır; dolayısıyla, asılı madde özellikleri kullanılır. Yığın sedimentteki 

konsantrasyon, termodinamik partisyon dengesi varsayılarak, ilgili su kütlesi 

konsantrasyonundan elde edilebilir (ayrıca bkz. Di Toro ve diğerleri, 1991):  

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
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Sembollerin açıklaması 

 

PEClocalwater 
emisyon episodu sırasında yüzey suyundaki 

konsantrasyon. 
[mg · l-1] Denklem 52 

Ksusp-water asılı madde-su partisyon katsayısı [m3 · m-

3] 

Denklem 27 

RHOsusp asılı maddenin yığın yoğunluğu [kg · m-3] Denklem 20 

PEClocalsed 
sedimentte beklenen çevresel konsantrasyon 

[mg · kg-1] 
 

 

Yüksek emiciliği olan maddeler yukarıda açıklanan yaklaşımla yeterince 

değerlendirilemeyebilir, çünkü asılı maddeye kohezyonları nedeniyle genellikle su ve asılı 

madde arasında dengeli dağılım göstermezler; bununla birlikte bentik veya toprak 

organizmaları tarafından hücre içerisine alındıktan sonra geri çıkarılabilirler. Bununla 

birlikte, ilk adım olarak, sedimente ilişkin PEC değerini PEClocalwater'e dayalı olarak 

güçlü adsorbe edici maddeler ve metaller için hesaplarken de asılı maddeye 

adsorbsiyon dikkate alınmalıdır. 

Yüzey suyuna salımın ağırlıklı olarak partikül şeklinde olduğu durumda (bkz. bu kılavuz 

Kısım 2.3.7.3) bu hesaplama sediment konsantrasyonunu düşük tahmin edebilir. 

Bunun gerçekleşeceği bekleniyorsa, daha ileri değerlendirmede bunun dikkate 

alınması gerekir (örneğin PEC ile izleme verilerini karşılaştırırken ve risk 

karakterizasyonunda) 

2.3.7.5 Toprak kompartmanı için PEClocal hesaplaması 

Topraktaki konsantrasyon (PEClocalsoil) ya başka bir çevresel kompartmanın daha 

önce aşağıdaki şekillerde maruz kaldığı durumlarda, dolaylı salım izlenerek 

hesaplanır,  

o bir STP'den gelen çamurla veya stabil uygulamalardan gelen sıvı gübre ile 

fertilize edilmiş topraktaki konsantrasyon ve 

o yakınlardaki bir noktasal kaynaktan sürekli havadan tortu alan topraktaki 

K susp-water 

PEClocalsed    =  PEClocalwater  1000 

RHOsusp 

 

Denklem 53 
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konsantrasyon (örneğin soğutma kuleleri ve STP havalandırma tankı gibi uygulama 

sahaları) ya da toprağın ilk alıcı çevresel kompartman olduğu durumlarda, doğrudan 

salım izlenerek (örneğin boyanmış bir ev duvarından sızdırma, bazı dış mekan böcek 

uygulamaları) hesaplanır. 

Maddenin toprak kompartmanından ayrıldığı süreçlerin de değerlendirilmesi 

gerekir (bozunma, uçuculuk ve sızdırma). Aşağıdaki Şekil 10 toprak 

kompartmanındaki en önemli akibet süreçlerini göstermektedir. 

Atık su arıtma çamuru uygulaması bakımından, iki farklı toprak tipine ayrılır: tarım 

arazisi ve çayırlık arazi. Bunlar uygulanan çamur miktarı ve karışma derinliği 

bakımından farklılık gösterir. 

Yeraltı suyundaki konsantrasyon bu tarımsal alanın altında hesaplanır. 

Tarımsal topraktaki PEC karasal ekosistemlerin risk karakterizasyonu için (bu 

kılavuz kısım 4) ve ekinler ve büyükbaş hayvan ürünleri aracılığıyla insanların 

dolaylı maruziyetinin hesaplanması için başlangıç noktası olarak kullanılır (bkz. 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu Cilt III İnsan Sağlığı - Bölüm B Risk 

Değerlendirmesi,  http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-

biocides-legislation) 

Şekil 10: Toprak kompartmanında akibet süreçleri 

Buharlaşma 

Hava 

Toprak suyu 

Katı maddeler 

Bozunma 

Sızdırma 

Bölümleme  

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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2.3.7.5.1 Dolaylı salım 

Bu kısımda, aşağıdaki uç  noktalar ve altında yatan parametreler türetilmektedir: 

 tarımsal toprakta yerel konsantrasyon (belirli bir zaman dilimi üzerinden 

ortalaması alınmış); 

 çayır alanında yerel konsantrasyon (belirli bir zaman dilimi üzerinden 

ortalaması alınmış); 

 kararlı durum halinin yüzdesi (kalıcılığı göstermek için). 

Toprakta PEClocal hesaplamasına ilişkin kılavuz bilgiler aşağıdaki maruziyet 

yollarında verilmiştir: 

 atık su arıtma çamurunun tarımda uygulanması; 

 atmosferden kuru ve yaş birikme. 

Tarımsal toprağa çamur uygulaması bakımından, yıllık 5,000 kg/ha kuru ağırlık 

düzeyinde uygulama oranı varsayılmıştır. Çayır alanı için 1000 kg/ha/yıl oranı 

kullanılmalıdır. Çamur uygulaması yılda bir kez tek işlem olarak yapılır. Ayrıca, bir 

yıl içerisinde emisyon episodunun ne zaman gerçekleştiğinin belirtilmesi önemlidir. 

Büyüme sezonunun başlangıcında maruziyet düzeyleri üzerindeki etki büyük 

olacaktır. Büyüme sezonu sonrasında, etki önemsiz olabilir. Bu nedenle, ortalama 

alınması uygun bir senaryo seçeneğini temsil eder. 

Atmosferik birikme yıl boyunca devam eden bir akı olarak kabul edilir. Birikme akısının 

bir yıl üzerinden ortalamasının alındığı dikkate alınmalıdır. Açıkçası bu gerçeğe tamamen 

uygun değildir, çünkü birikme akısı emisyon episoduna bağlıdır. Ortalama alınması 

kararlı-durum düzeyinin hesaplanmasını kolaylaştırmak için yapılır. Yaş ve kuru 

birikmenin toplam etkiye katkısı bir noktasal kaynağın emisyon hesaplamasına dayanır 

(kısım 2.3.7.2) ve o kaynaktan 1000 m uzaklıktaki çevreleyen alanla ilgilidir. Birikmenin 

tüm alan üzerinden ortalaması alınır. Toprağın maruziyet değerlendirmesi için, 

basitleştirilmiş bir model kullanılır. Toprak kompartmanının en üst katmanı, havadan 

birikmeden ve çamur uygulamasından gelen ortalama bir içeri akışı olan, ve 

kompartmandan bozunma, uçuculuk, sızdırma ve ilgili diğer süreçlerle çıktısı olan bir 

kompartman olarak tanımlanmıştır. Bu toprak kompartmanındaki konsantrasyon şimdi 

basit bir diferansiyel denklem ile açıklanabilir. 
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Uzaklaştırma hızı sabitlerinin türetilmesi: 

Uzaklaştırma için toplam hız sabiti çeşitli parçalardan oluşur: 

 biyobozunma hızı sabiti (bakınız bu kılavuz kısım 2.3.6.5); 

 maddenin topraktan uçuculuğu; 

 daha derinlerdeki toprak katmanlarına sızdırma. 

Topraktan havaya yaygın aktarım hızı sabiti, havadaki ve toprak/hava ara yüzeyinin 

toprak taraflarındaki kütle aktarım rezistanslarının toplamının karşılığı olarak 

tahmin edilir. Maddeden bağımsız hava-tarafı kısmi kütle aktarım katsayısı,  kaslair, 

ve toprak kaynaklı toplam kütle aktarım katsayısı,  kaslsoil verili olduğunda, 

uçuculuk için hız sabiti, kvolat i şu şekilde olacaktır: 

 

 

 

Denklem 54 

 

 

Sembollerin açıklaması 

kaslair 
hava/toprak ara yüzeyinin hava tarafındaki kısmi kütle 

aktarım katsayısı (PMTC) . 
[m . s-1] 1.05·10-3 

kaslsoil 
hava-toprak ara yüzeyinin toprak tarafındaki kısmi kütle 

aktarım katsayısı. 
[m . d-1] Denklem 72 

Kair-

water 

hava-su partisyon katsayısı [m3 . m-3] Denklem 24 

Ksoil-

water 

toprak-su partisyon katsayısı [m3 . m-3] Denklem 27 

DEPTHi i toprak türünün karışma derinliği [m] Tablo 10 

kvolat i i toprağından uçuculuk için hız sabiti [d-1] 
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Sızıntı için psödo birinci derece hız sabiti, toprak kompartmanının sıvı fazına 

hızla akan yağmur miktarından hesaplanabilir: 

 

Denklem 55 

Sembollerin açıklaması 

 

Finf, soil toprağın içine sızan yağmur suyu fraksiyonu [-] 0,25 

RAIN rate yaş birikmenin hızı (700 mm/yıl) [m · d-1] 1.9210-3 

K soil-water toprak-su partisyon katsayısı [m3 . m-3] Denklem 27 

DEPTH soil toprağın karışma derinliği [m] Tablo 10 

K leach 
toprak katmanından sızdırma için psödo birinci 

derece hız sabiti 
[d-1] 

 

 

Diğer uzaklaştırma işlemleri bazı durumlarda önemli olabilir (örn. bitkiler tarafından 

alım). Bu süreçler için hız sabitleri biliniyorsa, toplam uzaklaştırmaya ilave 

edilebilirler. Toplam uzaklaştırma hızı sabiti şu formülle verilir: 

 

 

 

k = kvolat + kleach + kbiosoil Denklem 56 



151 

BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

K volat topraktan uçuculuk için psödo birinci derece hız sabiti [d-1] Denklem 52 

K leach 
toprağın en üstünden sızdırma için psödo birinci derece 

hız sabiti toprak 
[d-1] Denklem 53 

Kbio 

soil 

toprakta biyobozunma için birinci derece hız sabiti 

toprak 
[d-1] Tablo 6 

k toprağın en üstünden uzaklaştırma için birinci derece 

hız sabiti 

[d-1]  

 

Toprakta biyobozunma modellemesinin genel açıklaması Başlangıç 

konsantrasyonu: 

Başlangıç konsantrasyonu, Csoil(0), çamur uygulaması aracılığıyla maddenin girişi 

tarafından kontrol edilir.  

 

 

dCsoil
   =  -  k     Csoil   +  Dair  

 dt 

 

Denklem 57 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Dhava her bir kg toprak için havadan birikme akısı [mg . kg-1 . d-1] Denklem 56 

t zaman [d]  

k 
toprağın en üstünden uzaklaştırma için birinci derece 

hız sabiti toprak 
[d-1] Denklem 54 

Ctoprak topraktaki konsantrasyon [mg . kg-1] 
 

 

Yukarıdaki formülde, havadan birikme akısı günde kg toprak başına mg madde olarak 

kullanılır. Dhava toplam birikme akısı (DEPtotalann) aşağıdaki gibi dönüştürülerek elde 

edilebilir: 

 

Dhava    =
  DEPtotalann  

DERİNLİKtoprak        RHOtoprak 

 

Denklem 58 
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Sembollerin açıklaması 

 

DEPtotalann yıllık ortalama toplam birikme akısı [mg . m-2 . d-1] Denklem 47 

DERİNLİKtoprak toprağın karışma derinliği [m] Tablo 10 

RHOtoprak toprağın yığın yoğunluğu [kg . m-3] Denklem 20 

Dhava her bir kg toprak için havadan birikme akısı [mg . kg-1 . d-1] 
 

 

Diferansiyel Denklem 55'in aşağıdaki gibi verilen analitik bir çözümü vardır: 

 

Denklem 59 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Ctoprak 

(0) 

çamur uygulamasından sonra topraktaki başlangıç 

konsantrasyonu 
[mg . kg-1] Denklem 59 

Ctoprak 

(t) 

çamur uygulamasından sonra belirli bir anda 

topraktaki konsantrasyon 
[mg . kg-1] 

 

Bu denklem ile, konsantrasyon, o yıl içindeki başlangıç konsantrasyonu biliniyorsa, zaman 

içerisindeki her anda hesaplanabilir. 

 

 

10 yıl çamur uygulanmasından sonra başlangıç konsantrasyonunun elde 

edilmesi: 

Önceki kısımda topraktaki bozunmanın nasıl modellendiğini açıklayan genel 

denklemler gösterilmiştir. Bu kısımda, modellemede bozunmanın ve birikmenin 

birlikte nasıl dikkate alındığını gösteren spesifik denklemler sunulmaktadır. 

Çamurun yayılmasından ve hava yoluyla birikmeden kaynaklanan topraktaki 

konsantrasyon için kullanılan parametre isimleri bu yüzden önceki kısımda 

kullanılanlardan farklıdır. Parametreler arasında çamur uygulamasının yılını 

gösteren bir indis ve konsantrasyonun geçerli olduğu zaman içerisindeki noktayı 
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gösteren parantez içi bir değer yer almaktadır. Örneğin Cddepsoil10 (0) 10 yıl sonra 

(indis '10') birikmeden (dep) kaynaklanan topraktaki başlangıç (0) 

konsantrasyonunu ifade eder. 

Maruziyete ilişkin gerçeğe uygun bir en kötü durum varsayımı olarak, çamur 

uygulamasının peş peşe 10 yıl gerçekleştiği kabul edilir. T zaman dilimi üzerinden 

ortalaması alınan bu yıldaki konsantrasyonu hesaplayabilmek için (Denklem 64), bu 

yıldaki başlangıç konsantrasyonunun türetilmesi gerekir. Bu amaçla, çamur 

uygulamaları ve birikim katkıları ayrı ayrı değerlendirilir. 

Sadece 10 yıllık sürekli birikmeye bağlı konsantrasyon,  

Denklem 58'i başlangıç konsantrasyonu olarak sıfır ve 10 yıllık girdi ile uygulayarak 

elde edilir: 

 

Denklem 60 

Çamur uygulaması için, bu sürekli bir işlem olmadığı için durum daha karmaşıktır. 

Çamur uygulamasının birinci yılının hemen sonrasındaki konsantrasyon şu formülle 

verilir: 

 

Denklem 61 
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Sembollerin açıklaması 

 

Cçamur kuru atık su arıtma çamurundaki 

konsantrasyon 

[mg . kg-1] Denklem 39 

UYGULAMAçamur kuru çamur uygulama oranı [kg . m-2 . yr-1] Tablo 10 

DERİNLİKtoprak toprağın karışma derinliği [m] Tablo 10 

RHOtoprak toprağın yığın yoğunluğu [kg . m-3] Denklem 20 

Cçamurtoprak 

1(0) 
t=0 iken birinci yıldaki çamura bağlı 

olarak topraktaki konsantrasyon  
[mg . kg-1] 

 

 

Bir yıl sonunda maddenin toprağın en üst tabakasında kalan fraksiyonu şu formülle 

bulunur: 

 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

k en üst topraktan uzaklaştırma için birinci 

derece hız sabiti 

[d-1] Denklem 56 

Facc bir yıldaki birikme fraksiyonları [-]  

 

Her yılın sonunda, başlangıç konsantrasyonunun bir fraksiyonu Facc toprağın en üst 

katmanında kalır. 10 çamur uygulaması sonrasındaki başlangıç konsantrasyonu şu 

formülle verilir: 

 

 

 

 

Birikim ve çamurun her ikisine bağlı olarak oluşan konsantrasyonun toplamı 10. 

yıldaki başlangıç konsantrasyonudur: 

C toprak 10 (0) = Cderinlik toprak 10 (0) + Cçamurtoprak 10 (0) Denklem 64 

 

Facc = e- 365 k Denklem 62 

Cçamur toprak 10(0)=Cçamurtoprak 1 (0)    1 +  n=1 Faccn 
 

 

Denklem 63 
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Bu başlangıç konsantrasyonu belirli bir zaman dilimi süresince topraktaki ortalama 

konsantrasyonu hesaplamak için Denklem 62'de kullanılabilir. 

Ortalama konsantrasyon: 

Bir maddenin birikimi çamur veya gübre birbirini takip eden yıllar boyunca 

uygulandığında meydana gelebilir. Senaryo çamur için daha da geliştirilmiştir. 

Gerçeğe uygun bir en kötü durum maruziyet senaryosu olarak, çamurun peş peşe 10 

yıl boyunca uygulandığı varsayılır. STP ile toprağa yerel emisyon senaryosu hava 

yoluyla dolaylı emisyonu da içerir. Bu yerel ölçekte PECtoprak hesaplamasında (STP 

çamurunun araziye uygulanması) dikkate alınır ve buna kısım 2.3.7.5'te 

değinilmiştir. Gübrenin yayılması bakımından, toprağın hava yoluyla dolaylı 

maruziyeti dikkate alınmaz. Maddenin potansiyel kalıcılığını/kararlılığını göstermek 

için, kararlı durum hali yüzdesi hesaplanır. 

Şekil 11'de gösterildiği gibi, topraktaki konsantrasyon zaman içerisinde sabit değildir. 
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Şekil 11: Birkaç yıl çamur uygulamasına bağlı olarak topraktaki birikim 

 

 

Çamura ilişkin maruziyet şekli bir yıllık zaman aralığıyla tekrarlanan uygulamalarla 

karakterize edilir. Konsantrasyon çamur uygulamasının hemen sonrasında yüksek 

olacak (büyüme sezonunun başlangıcında), ve yıl sonunda ise uzaklaştırma 

işlemleri nedeniyle daha düşük olacaktır. Karasal kompartman için risk 
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değerlendirmesi yapılırken, toprak için PEC ve PNEC'in karşılaştırılabilir maruziyet 

şekillerine dayandığına dikkat edilmelidir. Şu anda mevcut olan standartlaştırılmış 

karasal ekotoksisite testlerinin sonuçları genellikle, tek uygulaması olan testlerdeki 

başlangıç, nominal konsantrasyonlarına dayalı olarak ifade edilmektedir. Sonuç 

olarak, bu testlere dayanan bir PNECtoprak de en doğru şekilde başlangıç 

konsantrasyonları cinsinden açıklanır. Bu durumda PNECtoprak, son çamur 

uygulamasından hemen sonraki PECtoprak olan başlangıç PECtoprak ile 

karşılaştırılmalıdır. PNECtoprak kronik maruziyete ilişkin bir PNECaquatic'ten 

partisyon dengesi ile de elde edilebilir. Bu PNECsucul zamana göre ortalaması alınmış 

olarak ifade edilen çalışma sonuçlarına dayanıyorsa, PNECtoprak zamana göre 

ortalamaları alınmış maruziyet konsantrasyonları için de temsili nitelikte olacaktır. 

Bu durumda, PECtoprak'in belirli bir zaman dilimi üzerinden, ve son çamur 

uygulamasının kullanılmasından sonraki 30 günlük bir süre için ortalamasını almak 

makuldür. Karasal kompartmanda (gözenek suyu konsantrasyonu kullanan, bkz. 

Kısım 3.8.3.7.) ikincil zehirlenmenin ve insanların dolaylı maruziyetinin risklerini 

değerlendirmek için, 180 günlük uzatılmış bir ortalama süresinin kullanılması daha 

uygundur. Çamur için söz konusu olan yaklaşım biyosidal ürünlerin toprağa gübre 

yoluyla dolaylı emisyonlarına da uygulanabilir, örneğin veterinerlik hijyenine yönelik 

biyosidal ürünler (PT3) ve ahırlarda eklembacaklıların kontrolüne yönelik biyosidal 

ürünler (PT18). 

Diğer biyosidal ürün kullanım türleri, çeşitli maruziyet kalıplarına neden olur ve bu 

kalıplar Şekil 11'de açıklanan çamur ve gübre profilinde yansıtılmamaktadır. Toprağın 

dolaylı maruziyeti PT11'de (soğutma sıvıları) birikme yoluyla görülür, ancak STP veya 

gübre yoluyla olan emisyonların ortaya çıkardığından farklı bir maruziyet kalıbı ortaya 

çıkarır. Toprağa doğrudan emisyon, boyalarda ve kaplamalarda uygulanan 

koruyucular (PT07), ahşap (PT08), polimerize materyaller (PT09) ve duvarcılık işleri 

gibi çeşitli ürün tiplerindeki biyosidal ürünlerin uygulama fazında veya hizmet ömrü 

süresince görülür. PT08'deki ahşap koruyucular için, uygulama fazındaki kayıplar tek 

bir emisyon verir, bunu hizmet ömründeki sızdırma nedeniyle sürekli bir emisyon 

takip eder. İnsektisitlerin tekrar tekrar uygulanması (örn. PT18'deki teraslar) 

nispeten kısa bir süre içerisinde çoklu emisyonlara neden olabilir. Emisyon profilinin 

birleşimi ve topraktaki maddenin davranışı PECtoprak'in zaman içerisindeki şeklini 

belirler. 
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Bozunabilir olmayan veya çok yavaş bozunan (bkz. bu kılavuz kısım 3.10), çabuk 

buharlaşmayan ve/veya daha az devingen hareketli olan ve sürekli olarak salınan 

(örn. korunan materyallerden sızdırma yoluyla veya soğutma kulelerinden sapma) 

bileşikler için, maruziyet şekli zamanla artan toprak konsantrasyonlarına neden olur. 

Bu durumda, risk değerlendirmesi için en yüksek PEC alınmalıdır, bir başka deyişle 

tekrarlanan atışlar veya sürekli maruziyet durumundaki plato konsantrasyon. 

Yukarıda belirtildiği gibi, mevcut toprak ekotoksisite testleri tekli uygulamalar için 

geliştirilmiştir. Özellikle test sırasında bozunan bileşikler bakımından, ekotoksisite 

testlerindeki maruziyet profili alıcı toprak kompartmanındaki maruziyet şeklinden 

farklı olabilir. 

Risk değerlendirmesinin koruyucu olmasını sağlamak için, başlangıç veya zamana 

göre ortalaması alınmış PEC ve PNECtoprak seçimi konusunda durum bazında karar 

verilmelidir. Bunun için, toksisite test sistemindeki olası maruziyetle ilgili bilgi gerekir, 

ve PECtoprak'in zaman içerisindeki gelişiminin ve kritik ekotoksisite testindeki 

konsantrasyon kalıbının belirlenmesi karar vermek açısından faydalı olabilir. 

Ortalama PECtoprak'i elde etme prosedürü Şekil 12'de gösterilmiştir, burada 

ortalama konsantrasyon, taralı yüzeyin alanının gün sayısına bölünmesiyle 

bulunmaktadır. 
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Şekil 12: 10 yıl sonra topraktaki konsantrasyon. Taralı alan 180 günlük bir 

süre içerisindeki bütünleşik konsantrasyondur. 

 

Topraktaki yerel konsantrasyon belirli bir T zaman dilimi içerisindeki ortalama 

konsantrasyon olarak tanımlanır. T gün içerisindeki ortalama konsantrasyon şu 
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formülle bulunur: 

 

.. 1 

Clocalsoil    =   T       0    
Csoil   (t) dt 

 

Denklem 65 

 

Bu denklemin 0 ila T aralığı için çözülmesi bu süredeki ortalama konsantrasyon için 

nihai denklemi bize verir: 

 

Denklem 66 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

    

Dhava her bir kg toprak için hava birikme akısı [mg . kg-1 . d-1] Denklem 58 

T ortalama zaman [d] 
 

Tablo 9 

k 
toprağın en üstünden uzaklaştırma için birinci 

derece hız sabiti  
[d-1] Denklem 56 

Ctoprak 10 (0) 
toprakta (çamur uygulamasından sonra) 10. 

yıldaki başlangıç konsantrasyonu 
[mg . kg-1] Denklem 64 

Cyerel, 

toprak 

T gün içerisinde topraktaki ortalama 

konsantrasyon 

[mg . kg-1] 
 

 

 

 

 

 

Topraktaki maddenin kalıcılığının gösterilmesi 

Peş peşe on yıllık birikim bazı maddelerin kararlı durum haline ulaşması için 

yeterli olmayabilir. Bu maddeler yüzlerce yıl boyunca birikebilir. Topraktaki 

kalıcılığın potansiyel sorunlarını göstermek üzere, kararlı durum 

konsantrasyonunun fraksiyonu şu şekilde türetilebilir: 
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Sembollerin açıklaması 

 

Ctoprak 10 

(0) 

10 yıl sonraki başlangıç konsantrasyonu [mg . kg-1] Denklem 62 

Ctoprak  

(0) 

kararlı durum halinde başlangıç 

konsantrasyonu 

[mg . kg-1] Denklem 66 

Fst-st elde edilen topraktaki kararlı durum 

fraksiyonu 

[-]  

Kararlı durum yılındaki başlangıç konsantrasyonu için formül: 

 

C    (0)  =   
Dair

    +  Cçamur (0) 
1

 

 
k 

soil 1 
1 - Facc 

 

Denklem 68 

Sembollerin açıklaması 

Dhava her bir kg toprak için hava birikme akısı [mg . kg-1 . d-1] Denklem 58 

k 
toprağın en üstünden uzaklaştırma için 

birinci derece hız sabiti 
[d-1] Denklem 56 

Facc bir yıldaki birikim fraksiyonları [-] Denklem 62 

Cçamur, toprak 1 

(0) 

toprakta çamura bağlı konsantrasyon 

birinci yılda t=0 iken 
[mg . kg-1] Denklem 61 

Ctoprak(0) 
kararlı durum halinde başlangıç 

konsantrasyonu 
[mg . kg-1] 

 

 

PECyereltoprak Hesaplaması 

Toprak için, farklı sonlanma noktaları için, üç farklı PEC hesaplanır: 

 

 

 

 

 

Fst - st  =   
Csol 10 (0)

 

Csoil   (0) 

 

Denklem 67 
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Tablo 9: Üç farklı sonlanma noktası için toprak ve toprak kullanımının 

özellikleri 

 
 Toprak 

kompartm

anının 

derinliği 

[m] 

Ortala

ma 

zaman 

[gün] 

Çamur 

uygulama 

oranı 

[kgdwt.m-

2·year-1] 

Sonlanma 

Noktası 

PEC 

yereltoprak 

0,20 Yok 

(başlangıç 

PEC) / 30 

(zaman 

ortalamalı) 

0,5 karasal ekosistem 

PEC yerel 

agr.toprak 

0,20 180 0,5 insan tüketimine 

yönelik ekinler, 

gözenek suyu 

PEC 

yerel,çayır 

alanı 

0,10 180 0,1 büyükbaş 

hayvanlar için 

çayır, gözenek 

suyu 
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"Toprak derinliği" toprağın ilgili en üst katmanına ilişkin derinlik aralığını temsil 

eder. 20 cm derinlik alınır çünkü bu aralıkta genellikle ekinlerin yüksek kök derinliği 

vardır, ve sürme derinliğini temsil eder. Çayır alanı için, bu alanlar sürülmediğinden 

derinlik daha azdır. 

Ekinler için 180 günlük ortalama zaman ekinler için temsili büyüme süresi olarak 

seçilmiştir. Çayır alanı için bu süre hayvanların çayırda otladığı süreye ilişkin makul 

bir varsayımı temsil eder. 

Tarımsal toprak ve çayır alanı için 180 günlük ortalama süresi aynı zamanda 

gözenek suyu konsantrasyonlarının elde edilmesi için uygun olan süredir (bkz. 

Denklem 71). Ekosistem için, toprak organizmalarının kronik maruziyeti 

bakımından uygun bir süre olarak 30 günlük bir süre alınır veya başlangıç PEC 

kullanılır (bkz. ortalama konsantrasyonla ilgili tartışma sayfa 89). 

Maruziyet değerlendirmesi tonaj esaslı yaklaşım kullanılarak yapılıyorsa, bölgesel 

ölçekteki konsantrasyon yerel ölçek için arka plan konsantrasyonu olarak kullanılır. 

Bu amaçla, kirlenmemiş topraktaki konsantrasyonun uygulanması gerekir ("doğal 

toprak", tek girdi birikme yoluyla). Aksi takdirde, çamur uygulaması iki kere dikkate 

alınır. 

 

PECyereltoprak = Cyereltoprak + PECregionalnatural soil Denklem 69 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Cyereltoprak topraktaki yerel konsantrasyon [mg.kg
-1
] Denklem 67 

PECregionalnaturalsoil doğal topraktaki bölgesel 

konsantrasyon 

[mg.kg
-1
] 2.3.7.7 

PECyereltoprak topraktaki beklenen çevresel 

konsantrasyon 

[mg.kg
-1
]  
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Gözenek suyundaki konsantrasyonu elde etmek için kullanılan denklem şöyledir: 

 

PECyerel = 
PECyereltoprak    RHOsoil  

soil, porew 

Ksoil-water  1000 

 

Denklem 70 

 

Sembollerin açıklaması 

 

PECyereltoprak topraktaki beklenen çevresel 

konsantrasyon16 

[mg.kg
-1
] Denklem 67 

Ktoprak-su toprak-su partisyon katsayısı [m
3
.m

-3
] Denklem 27 

RHOtoprak yaş toprağın yığın yoğunluğu [kg.m
-3
] Denklem 20 

PECyerel 

toprak,gözenek suyu 

gözenek suyundaki beklenen çevresel 

konsantrasyon 

[mg.l
-1
]  

2.3.7.5.2 Doğrudan salım 

Aşağıdaki ürün tiplerinde, maddeler öncesinde bir STP'den veya herhangi bir 

çevresel kompartmandan geçmeden potansiyel olarak doğrudan toprağa 

bırakılabilirler: 

PT 6: Saklama süresince ürünler için 

koruyucular  

PT 7: Film koruyucular 

PT 8: Ahşap koruyucular (kullanım sınıfları 3, 4b ve 5) 

PT 9: Fiber, deri, lastik ve polimerize materyal 

koruyucuları  

PT 10: Yapı materyalleri koruyucuları 

PT14: Rodentisitler 

PT 18: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol etmeye yönelik 

ürünler 

16
Tarıma elverişli arazi için en kötü durum tarımsal PEC değeri kullanılmalıdır. 
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Bu durumlar için toprağa ilişkin maruziyet değerlendirmesinin nasıl yapılacağına 

dair spesifik kılavuz ilgili ESD'de sunulmuştur (bkz.  http://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance- on-biocides-legislation/emission-scenario-documents). PT 6, PT 

7, PT 9 ve PT 10'un toprağın maruziyet değerlendirmesi bakımından PT 8'e ilişkin 

ESD kapsamında olduğuna dikkat ediniz. 

Dolaylı salım için beklenen başlangıç ve zaman ortalamalı PEC ve PNEC değerlerinin 

karşılaştırılmasına ilişkin değerlendirmeler doğrudan salım için de aynen geçerlidir 

(bkz. kısım2.3.7.5.1). 

 

2.3.7.5.3 Salım ve toprak türüne bağlı karışma derinliği 

Toprağa salımın nasıl gerçekleştiğine (doğrudan/dolaylı) ve toprağın türüne (tarım 

arazisi/çayır alanı/genel toprak) bağlı olarak maruziyet değerlendirmesinde farklı 

karışma derinlikleri dikkate alınır. 

ESD'de verilen ve TAB'de kısmen revize edilen, karışma derinliği/toprak 

kompartmanının derinliğine ilişkin varsayılan değerlere genel bir bakış sonraki 

sayfadaki Tablo 10'da sunulmuştur. 

  

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
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Tablo 10: ESD'de verilen karışma derinliği/toprak kompartmanının derinliğine 

ilişkin varsayılan değerler 17 
PT/senaryo Hedef 

toprak 

DERİNLİ

KLER (m) 

Kaynak 

 

PT 3 Veterinerlik hijyeni 

- hayvan 
barınaklarının 

dezenfekte edilmesi 
(gübre) 

- tıbbi etkisi olmayan 
- meme ucu daldırma 

çözeltileri (gübre) 
- ayakkabılar (gübre) 

- hayvanlarının 

ayakları 

tarıma 
elverişli 

arazi 

0,20 PT 3 için ESD: 
veterinerlik hijyeni 

biyosidal ürünleri için 
emisyon 

senaryoları(JRC 
Scientific and Technical 

Reports, 2011) 

çayır alanı 0,05 

PT6 

Boyalarda kullanılan 
koruyucular (ev 

senaryosu) 

 0,5 PT 10'a ilişkin karara 
bakınız (TAB v1.3, kısım 

2.4.11) 
PT7 

Film koruyucular (ev 

senaryosu) 

 0,5 PT 10'a ilişkin karara 

bakınız (TAB v1.3, kısım 
2.4.11) 

PT8 

Saklama yeri  0,5 PT 8 için ESD: Ahşap 
Koruyucular için Revize 

Edilmiş EmisyonSenaryo 
Dokümanı(OECD series 

No.2,2013) 

Yerinde işleme 0,5 

Kullanımda olan 
işlenmiş ağaç 

0,5 

PT 9 fiber, deri, lastik ve polimerize materyalleri koruyucular 

Çatı mebranları - 0,2 Çatı membranlarından 

dolayı çevresel 
maruziyetin tahminine 

yönelik kullanım esaslı 
yaklaşımlar(UBA,2014) 

PT 10 Yapı materyali koruyucuları 

 

17
ESD bağlayıcı değerler içerir. ESD değerlerinin fazla yazılmış olabileceği 

durumlarda TAB'ye başvurulmalıdır. 

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_ground_water_assessment_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt_9_use_based_approaches_estimation_environmental_exposure_roof_membranes_en.pdf
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PT/senaryo Hedef 

toprak 

DERİN-

LİKLER 

(m) 

Kaynak 

Ev senaryosu, kırsal 

bölge 

- 0,5 TAB v1.3, kısım 2.4.11) 

PT 14 Rodentisitler 

- bir kanalizasyon 

sistemi, 

- binaların içinde ve 

etrafında, 

- açık 

alanlar, 

çöplükler. 

- 0,1 PT 14'e ait ESD: 

Rodentisit olarak 

kullanılan biyosidal 

ürünlere ilişkin emisyon 

senaryoları(EUBEES, 

2003) 

PT 15 Avisitler 

  0,1 PT 15'e ait ESD: Avisit 

olarak kullanılan biyosidal 

ürünlere ilişkin emisyon 

senaryoları(EUBEES, 

2003) 

PT 18: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları 

kontrol etmeye yönelik ürünler 

Yasak/sınırlı alanlar - 0,5 Evde kullanım ve 

profesyonel kullanım 

için İnsektisitler, 

Akarisitler ve diğer 

eklembacaklıları 

kontrol etmeye yönelik 

ürünlere ilişkin 

Emisyon Senaryo 

Dokümanı / TAB 

Gübre/atık su tarıma 0,20 Ahırlarda Kullanıma 

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt14_rodenticides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt15_avicides_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_oecd_esd_household_professional_uses_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
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arıtma çamuru 

uygulaması 

elverişli 

arazi 

Yönelik İnsektisitler ve 

Gübre Saklama 

Sistemlerine ilişkin 

Emisyon Senaryo 

Dokümanı 

Gübre/atık su 

arıtma çamuru 

uygulaması 

çayır alanı 0,05 

  

- yüzey 

uygulam

ası 

(yaygın 

döküm) 

 

0,05 

 

PT 19 Kovucu ve çekici kimyasallar 

Hayvan derisine 

uygulanan böcek 

kovucular - uygulama 

- 0,5 PT 19'a ait ESD:kovucu 

ve çekici kimyasallara 

ilişkin emisyon 

senaryoları (ECHA, 2015) Hayvan derisine 

uygulanan böcek 

kovucular - atların 

yuvarlanması 

- 0,1 

Hayvan derisine 

uygulanan böcek 

kovucular - atların 

hortumla yıkanması 

- 0,5 

İnsanların ve 

hayvanların 

ortamlarına 

kovucuların 

uygulanması - 

kaplamasız zemin 

üzerine uygulama 

- 0,5 

 
 

 
 
 

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt18_insecticides_for_stables_and_manure_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/esd_for_pt_19_final_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/esd_for_pt_19_final_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/esd_for_pt_19_final_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/esd_for_pt_19_final_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/esd_for_pt_19_final_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/esd_for_pt_19_final_en.pdf
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Fabrikada işlenen 

tekstil ürünleri için 

böcek kovucular 

Çadırların hizmet 

ömrü süresinceki 

emisyonlar 

- 0,1  

PT 21 Çürümeyi önleyici ürünler 

Hem gerçeğe uygun 

en kötü durum 

senaryosu hem tipik 

durum senaryosu için 

ortalama bir OECD 

iskelesinde yeni 

yapım eğlence teknesi 

- 0,5 OECD ülkelerinde 

çürüme önleyici 

ürünlere ilişkin emisyon 

senaryoları(Avrupa 

Komisyonu, Çevre GM, 

2004) 

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf
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PT/senaryo Hedef 

toprak 

DERİN-

LİKLER 

(m) 

Kaynak 

Hem gerçeğe uygun 

en kötü durum 

senaryosu hem tipik 

durum senaryosu için 

ortalama bir OECD 

iskelesinde/marinasın

da bir eğlence 

teknesinin Bakım & 

Onarımı sırasında 

profesyonel boya 

uygulaması 

- 0,5 PT 8'e ilişkin OECD 

ESD'sine atıf 

Hem gerçeğe uygun 

en kötü durum 

senaryosu hem tipik 

durum senaryosu için 

ortalama bir OECD 

marinasında bir 

eğlence teknesinin 

Bakım & Onarımı 

sırasında profesyonel 

olmayan boya 

uygulaması 

- 0,5 

Hem gerçeğe uygun 

en kötü durum hem 

tipik durum için 

ortalama bir OECD 

iskelesinde bir 

eğlence teknesinin 

Bakım & Onarımı 

- 0,5 
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sırasında profesyonel 

olarak boya 

tabakasının 

kaldırılması 

Hem gerçeğe uygun en 

kötü durum hem tipik 

durum için ortalama bir 

OECD 

iskelesinde/marinasınd

a (bkz B&O) bir 

eğlence teknesinin 

profesyonel olmayan 

bir şekilde boya 

tabakasının 

kaldırılması 

- 0,5 

PT22 Mumyalama ve 

tahnitçi sıvıları 

Mumyalama - 

mezarlıklardaki 

salımlar 

- 0,5 PT 22'ye ait ESD: tahnit 

ve mumyalama 

işlemlerinde kullanılan 

biyosidal ürünlere ilişkin 

emisyon senaryoları 

(EUBEES, 2001) 

 

2.3.7.6 Yeraltı suyundaki konsantrasyonun hesaplanması 

Bu kısımda, aşağıdaki parametre elde edilmektedir: 

 yeraltı suyundaki yerel konsantrasyon

Yeraltı suyundaki konsantrasyon insanların içme suyu aracılığıyla dolaylı 

maruziyeti için hesaplanır. Potansiyel yeraltı suyu seviyeleri için bir 

gösterge olarak, tarımsal toprağın gözenek suyu içerisindeki 

konsantrasyonu alınır. 

 

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt22_embalming_and_taxidermist_fluids_en.pdf
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PECyerelyeraltı suyu = PECyereltarımtoprak, gözeneksuyu Denklem 71 

 

Sembollerin açıklaması 

 

PECyerel,tarımtoprak,göz

eneksuyu 

gözenek suyundaki beklenen  

çevresel konsantrasyon. 
[mg.l

-1
] Denklem 68 

PECyerel, yeraltısuyu 
yeraltı suyunda beklenen çevresel 

konsantrasyon 
[mg.l

-1
] 

 

 

Yeraltı suyundaki maruziyet modellemesi için topraktaki bozunmaya ilişkin herhangi bir 

veri yoksa, maddenin 10 yıllık bir sürede birikeceği varsayıldığından, sonuç bir en kötü 

durum PECgözeneksuyu tahminidir. Topraktaki bozunmaya ilişkin verilerin kullanılması 

durumunda, PECyereltarımtoprak, gözeneksuyu gerçeğe uygun bir en kötü durum tahminidir 

çünkü biyobozunma, sızdırma ve uçuculuk 10 yıllık bir süre ve sınırlı bir toprak derinliği 

üzerinden hesaba katılır (DEPTHi ESD'ye bağlı olarak, bkz. Tablo 10). Yeraltı suyu 

kompartmanına ilişkin risk değerlendirmesi ilk kademe PECgözeneksuyu'e dayalı 

olarak kabul edilemez bir risk gösteriyorsa ve topraktaki bozunmaya ilişkin veriler 

dikkate alınmışsa, pestisit akışkanlığı için geliştirilen mevcut yeraltı suyu simülasyon 

modelleri kullanılarak, PECyerelyeraltısuyu'nin iyileştirilmesi atılacak sonraki ilk 

adımdır. Ayrıca bakınız Bilgi kutusu 5. 

İyileştirme seçeneği olarak, PECyerelyeraltısuyu topraktaki pestisit akışkanlığı için 

geliştirilen, daha gerçekçi yeraltı suyu koşullarını yansıtan, mevcut yeraltı suyu 

simülasyon modelleri kullanılarak ya da ölçülmüş veriler kullanılarak (lizimetre 

çalışmaları veya izleme verileri) tahmin edilebilir. 
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Yeraltı suyu kriterleri değerlendirme özeti 

BPR biyosidal ürünler için yeraltı suyundaki pestisitlere ilişkin tetikleyici değerin 

uygulandığını ifade eder (BPR Ek VI, madde 68). Yeraltı suyundaki konsantrasyon 

bu nedenle aktif madde, ilgili metabolitler veya yıkım/reaksiyon ürünleri ve şüpheli 

maddeler için <0.1 μg/L olmalıdır. Toplam konsantrasyon <0.5 µg/L olmalıdır. 

Ayrıca, tetikleyici değer her bir ayrı biyosidal ürün için uygulanır. Şekil 13'te bir 

karar ağacı verilmiştir. 

Bilgi kutusu 5: Biyosidal ürünlerin yeraltı suyu değerlendirmesine 

ilişkin eşik kriterler 

Aşağıdaki temel eşik kriterler FOCUS yeraltı suyu 

değerlendirmesinin tamamen resmi olarak iyileştirilmesi gereğine 

mahal vermemek için uygulanabilir: 

 Sadece aktif madde değerlendirmelerinde (bir başka ifadeyle hiçbir 

ana metabolitin oluşmadığı durumlarda) standart eşik kriterleri 

(20°C'de DT50 <21 gün ve Koc >500 L/kg) yılda 100 kg a.s./ha'ya 

kadar biyosidal ürün uygulama oranları için kullanılabilir. 

 Metabolitlerin dahil olduğu değerlendirmeler bakımından, standart 

eşik kriterler a) ana bileşen ve metabolitlerin her ikisi de standart eşik 

kriterleri karşılıyorsa ve b) biyosidal ürün uygulama oranları yılda 10 

kg a.m./ha'dan az ise kullanılabilir. 

 Eşik kriterlere dayalı olarak bir ana bileşen değerlendirmesinin 

başlatıldığı durumlarda (bir başka deyişle 20°C'de DT50>21 gün veya 

Koc<500L/kg değerlerine sahip olduğundan), metabolitler her zaman 

özelliklerine bakılmaksızın dahil edilmelidir. 

 

Biyosidal ürün yeraltı suyu değerlendirmesine yönelik aşağıdaki 

kademeli yaklaşım önerilmektedir: Kademe 1: Toprak gözenek suyu 

konsantrasyonu olarak PECyeraltısuyu'nin tahmin edilmesi 

Kademe 2: Yukarıda sayılan eşik kriterlere karşı ana bileşen ve tüm başlıca 

metabolitlerin değerlendirilmesi 

Kademe 3: FOCUS PEARL (veya PELMO) ve ilgili Ürün Tipine özgü kılavuzu kullanarak 

Kademe 1'deki tahminlerin iyileştirilmesi. 
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Aktif maddenin 

toprağa ulaşması 

engellenmiş midir? 

 

Evet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koc/ 

Kp 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

hayır 

 

DT50'ye dayalı PEC yeraltı suyu, Koc/ KP 

ESD, hesaplama modelleri veya sızdırma 

modelleri 
PEC yeraltı suyu > 0.1 ug/l? 

 

 

 
5 

  

Yeraltı suyuna sızdırma 

Aktif maddenin 
toprağa doğrudan 

emisyonu? 
 

 

3 toprak türünde  a.m. ve matabolitler için 
adsorbsiyon/desorpsiyon tarama testi 

> 10% uygulanan a.m. (tam ölçek) 
 

 Kp 

 

PEC yeraltı suyu > 
0.1 ug/l 

hayır İzin 
verilebilir. 

hayır 

Başlangıç PECtoprak DT50, Koc/KP 

ESD ve hesaplama modellerine dayalı 

PEC/PNEC >1? ya da 

yeraltı suyuna sızdıma? 

 
Başka araştırmaya 

gerek yok 

Saha çalışması 

(örn. Bütüncül lizimetre çalışması) 

İzin 
verilebilir. 

 

Hayır 

hayır 

evet 

İzin 
verilebilir. 

 

hayır 

İzin 
verilebilir. 

İzin 
verilebilir. 
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Şekil 13: Yeraltı suyu değerlendirmesi için karar ağacı 

2.3.7.7 PECbölgesel hesaplaması 

Bu kısımda aşağıdaki parametreler elde edilir: 

 tüm çevresel kompartmanlarda bölgesel maruziyet konsantrasyonları

Bölgesel hesaplamalar fugasite kavramına dayalı çoklu ortamlı akibet modelleri 

aracılığıyla yapılır. Yakın dönemde, Mackay ve diğerleri (1992), Van de Meent (1993) ve 

Brandes ve diğerleri (1996) (Simple Box) tarafından modeller açıklanmıştır. Bu modeller 

kutu modelleri olup, birtakım kompartmanlardan oluşur (bkz. Şekil 7) ve bu 

kompartmanların homojen ve iyi karışmış olduğu kabul edilir. Model senaryosuna 

salınan bir madde hem maddenin hem de modeldeki çevrenin özelliklerine göre 

kompartmanlar arasında dağıtılır. 

 

 

Şekil 14: İlgili emisyon ve dağılım yolları 

Bölgesel değerlendirme çeşitli türde akibet süreçlerine ayrılmıştır ve bunlar  

Şekil 14'te gösterilmiştir: 

 emisyon, doğrudan ve dolaylı (STP yoluyla), hava, su, endüstriyel 

toprak ve tarımsal toprak;

 tüm kompartmanlarda bozunma, biyotik ve abiyotik bozunma süreçleri;

 difüzyon taşıma, örn. gaz absorbsiyonu ve volatilizasyon gibi. İki 

Hava 

doğal 
toprak 

Su  

tarımsal 

toprak 

endüstriyel  

toprak 

Yeraltı suyu 
Sediment 

bozunma yayılma adveksiyon  emisyon 
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kompartman arasındaki difüzif kütle aktarımı her iki kompartmandaki 

konsantrasyona bağlı olarak iki yönlüdür, net akış her iki şekilde de olabilir,

 advektif taşınma, örn. birikme, akış, erozyon. Advektif taşınma 

durumunda, madde bir kompartmandan diğerine, fiziksel olarak bir 

kompartmandan diğerine akan bir taşıyıcı tarafından taşınır. Bu 

nedenle, advektif taşınma kesinlikle tek yönlüdür.

Modele madde girişi sürekli ve sürekli yaygın emisyona denk olarak kabul edilir. 

Modelden elde edilen sonuçlar kararlı durum konsantrasyonlarıdır, ve uzun dönemli 

ortalama maruziyet seviyeleri olarak kabul edilebilirler. Kompartmanlar arasında bir 

kararlı durum hesaplanmış olması kendisine emisyon olan kompartmanın önemsiz 

olduğu anlamına gelmez. 

Mackay-tipi seviye III modelde, dağılım ve mutlak konsantrasyonlar büyük ölçüde giriş 

kompartmanına bağlı olabilir. 

 

Advektif giriş ve cıkış (model dışından giriş veya model çevresinden çıkış olarak 

tanımlanır) gerek bölgesel gerekse yerel hesaplamaların sonucu bakımından çok 

önemli olabilir. Bu nedenle, bölgenin "sınırındaki" bir maddenin konsantrasyonu 

dikkate alınmalıdır. Bu, bir maddenin arka plan konsantrasyonu olarak tanımlanır. 

Yerel bir modeldeki arka plan konsantrasyon bölgesel modelin sonucundan elde 

edilebilir. Görece küçük birçok noktasal kaynağı olan maddeler için, bu arka plan 

konsantrasyonu yerel bir kaynaktan gelen konsantrasyona önemli bir ilave temsil 

eder. Bölgesel modeldeki arka plan konsantrasyonunun daha büyük ölçekteki benzer 

bir kutu modeli, örneğin Avrupa kıtası büyüklüğünde, kullanılarak hesaplanması 

gerekir. Bu kıtasal modelde, bununla birlikte, sınırlar boyunca herhangi bir hava ve 

su girişi olmadığı varsayılır. Ayrıca bütün madde salımlarının bu kıtasal çevreye girdiği 

varsayılır. Sonuçta oluşan kararlı durum konsantrasyonları daha sonra bölgesel 

modelde sınır ötesi veya arka plan konsantrasyonları olarak kullanılır. Kıtasal ve 

bölgesel hesaplamalar bu nedenle sırayla yapılmalıdır. Şekil 1'de farklı model 

ölçekleri için hesaplanan konsantrasyonlar arasındaki ilişki gösterilmektedir. Bölgesel 

ve kıtasal ölçeğin her ikisi için, toplam emisyon miktarları (yaygın ve noktasal 

kaynaklardan, yaşam döngüsünün tüm evreleri üzerinden toplamı alınmış olarak) 

kullanılır. 

PECbölgesel hesaplaması için, PECyerel'in aksine, STP'lerin ortalama yüzdelik 
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bağlantı oranı hesaplamaya dahil edilmelidir. Bu, bölgesel ölçekte muhtemel arka 

plan konsantrasyonunun daha gerçekçi bir tahminine götürecektir. Genel bölgesel 

modelin amaçları bakımından, STP bağlantı oranı %90 olarak (Ek 4'e göre AB 

ortalaması) varsayılacaktır. 

Bölgesel modelden elde edilecek sunuçlar dikkatle yorumlanmalıdır. Çevresel 

konsantrasyonlar, (iyi karışmış oldukları varsayılan) bölgesel kompartmanların 

bütünü  için olan ortalamalardır. Yerel olarak, konsantrasyonlar bu ortalama 

değerlerden çok daha yüksek olabilir. 

Ayrıca, girdi parametrelerinin (örn. bozunma oranları, partisyon katsayıları) 

belirlenmesindeki belirsizliğe bağlı olarak önemli derecede bir belirsizlik vardır. 

PECbölgesel için model parametreleri 

PECbölgesel hesaplanırken, hangi modelleme parametrelerinin seçildiği ve bölgeye 

ilişkin emisyon olarak toplam emisyonların hangi fraksiyonunun kullanıldığı önemlidir.  

İki farklı olasılık vardır: 

 PECbölgesel'in standart bir bölgesel çevreye dayalı olarak kararlaştırılmış 

model parametreleriyle hesaplanması;

 PECbölgesel'in ülkeye özgü spesifik model parametreleriyle hesaplanması.

Standartlaştırılmış bölgesel çevre PECbölgesel hesaplamasında ilk yaklaşım olarak 

kullanılmalıdır. Üretim/emisyon sahalarının konumuyla ilgili daha spesifik bilgiler 

mevcut olduğunda ise, bu bilgiler bölgesel değerlendirmeyi iyileştirmek için 

uygulanabilir. İkinci yaklaşım bazen spesifik bir ülke için konsantrasyonların daha iyi 

tahmin edilmesi sonucunu doğurabilir. Bununla birlikte, üretim yerinin konumuna ilişkin 

bilgilere bağlı olarak, birtakım farklı PEC değerlerine yol açacaktır ve bu ise AB düzeyinde 

bir risk karakterizasyonunu daha karmaşık hale getirecektir. 

Hesaplamalar 20 milyon sakini olan 200.200 km'lik yoğun nüfuslu bir alan için yapılır.  

Kişi başına kullanım veya emisyon hakkında spesifik bilgi mevcut değilse, Avrupa 

üretiminin ve kullanımının %10'unun bu alanda gerçekleştiği, bir başka ifadeyle, 

tahmin edilen emisyonun %10'unun bölge için girdi olarak kullanıldığı varsayılır. Bu 

standart bölge için önerilen parametreler Tablo 11'de verilmiştir. Standart bir Avrupa 

bölgesi için tipik veya temsili değerler seçmenin zor olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu nedenle, Tablo 11'in arkasındaki mantık sınırlıdır. Buna 

rağmen, bu değerler bölgesel ölçekli değerlendirmeler için bir başlangıç noktası 
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sunar. Bölgesel modele ilişkin çevresel kompartmanların karakterizasyonu Tablo 3'te 

verilen değerlere göre yapılmalıdır. 
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Tablo 11: Bölgesel model için önerilen parametreler 

 

Parametre Bölgesel modeldeki 

değer 

bölgesel sistemin alanı 4.104 km2 

suyun alan fraksiyonu 0,03 

doğal toprağın alan fraksiyonu 0,60 

tarımsal toprağın alan fraksiyonu 0,27 

endüstriyel/kentsel toprağın alan 

fraksiyonu 

0,10 

doğal toprağın karışma derinliği 0.05 m 

tarımsal toprağın karışma derinliği 0.2 m 

endüstriyel/kentsel toprağın karışma 

derinliği 

0.05 m 

atmosferik karışma yüksekliği 1000 

m 

suyun derinliği 3 m 

sediment derinliği 0.03 m 

aerobik olan sediment kompartmanı 

fraksiyonu 

0,10 

ortalama yıllık yağış 700 mm. yıl-1 

rüzgar hızı 3m . 

s-1 

havanın kalma süresi 0.7 gün 

suyun kalma süresi 40 

gün 

toprağa sızan yağmur suyu fraksiyonu 0,25 

topraktan akıp giden yağmur suyu 

fraksiyonu 

0,25 

AB ortalama STP'ye bağlı olma yüzdesi 80% 
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Su ve doğal, tarımsal ve endüstriyel/kentsel toprağa ilişkin alan fraksiyonları 

ECETOC (1994b)'den alınmış ortalama verilerdir ve İsveç ve Finlandiya'dan alınan 

veriler ilave edilmiştir. Norveç ve Avusturya'ya ilişkin bilgiler  

http://www.fao.org/statistics/en/ adresinde bulunabilecek olan FAO istatistik veri 

tabanlarından alınmıştır. Havanın 0.7 gün olan kalma süresi (havanın bölgeye girişi 

ve çıkışı arasındaki süre olarak tanımlanır) 3 m/s rüzgar hızından ve bölgenin 

alanından elde edilmiştir. Suyun 40 gün olan kalma süresi Avrupa durumu için 

makul bir ortalama olarak seçilmiştir. 

Boşaltılan atık su miktarı, kişi başına düşen boşaltılan atık su miktarı ile sistemin 

sakinlerinin sayısının bir sonucudur. Kişi başına 200 l. d-1 (Simple Treat modelinde 

kullanılan değere denk, bkz. Tablo 7) bir akış ve 20 milyonluk bir nüfus kullanılarak, 

bu sonuçta model çevresi aracılığıyla 4.0 . 106 m3 . d-1 kadar ilave su akışına neden 

olur. İçeriye akan nehir suyunun neden olduğu içeriye akış  6.5 . 107 m3 . d-1'dir. 

Bölgenin çevresel özelliklerine ek olarak, sonucun diğer modellerle karşılaştırılabilirliğini 

sağlamak için çoklu ortamlı fugasite modelinde seçilen ortamlar arası kütle aktarım 

katsayıları gereklidir. Bu aktarım katsayıları Tablo 12'de özetlenmiştir. 

http://www.fao.org/statistics/en/
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Tablo 12: Ortamlar arası kütle aktarım katsayıları 

 

Parametre Değer 

hava-su ara yüzeyi: hava tarafı kısmi kütle aktarım 

katsayısı (k awhava) 

Denklem 

82 

hava-su ara yüzeyi: su tarafı kısmi kütle aktarım katsayısı 

(k awsu) 

Denklem 

81 

Aerosol birikme hızı 0.001 m . s-

1 

hava-toprak ara yüzeyi: hava tarafı kısmi kütle aktarım 

katsayısı (k aslhava) 

1.05 . 10-3 

m . s-1 

hava-toprak ara yüzeyi: toprak tarafı kısmi kütle aktarım 

katsayısı (k asltoprak) 

Denklem 

70 

sediment-su ara yüzeyi: su tarafı kısmi kütle aktarım 

katsayısı (kswsu) 

2.78 . 10-6 

m . s-1 

sediment-su ara yüzeyi: gözenek suyu tarafı kısmi 

kütle aktarım katsayısı (k swgözeneksuyu) 

2.78 . 10-8 

m . s-1 

net sedimantasyon hızı 3 mm . yr-1 

 

Bölgesel ve kıtasal ölçeklerde hava-toprak ve hava-su arayüzeylerinde kütle 

aktarımı 

Toprak-hava ara yüzeyi 

Toprak-hava arayüzeyinde kasltoprak (m.d-1) maddeye- bağlı toprak tarafı kısmi 

kütle aktarım katsayısı (PMTC) bozulmamış bir topraktaki üssel konsantrasyon 

profilinden çıkarılır: 
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Denklem 72 

 

Bozulmamış toprakta, aşağı doğru adveksiyon (gözenek suyu + küçük partiküller), 

difüzyon (hava, su, katılar), ve bozunma süreçleri eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bu 

süreçler Simplebox 3.0 'da (Den Hollander ve diğerleri, 2004) yer almaktadır. Sonuç 

derinlikle birlikte konsantrasyonun üssel azalmasıdır, maddeye-bağlı nüfuz derinliği ile 

karakterize edilir (dp) (Hollander, 2004 ve 2006). 

 

 
                                                          

 

                                                          Denklem 73 

 

 

Burada: 

  

 

Denklem 74 
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     Denklem 75 

 

 

 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

M maddenin molekül 

ağırlığı 

[kgc ∙ mol-1] 
 

Kdegtopra

k 

yığın toprakta bozunma 

için hız sabiti 

[d-1] 
 

RAINRA 

TE 

ortalama günlük yaş 

çökeltme hızı 

[m ∙ d-1] 1.9210- 3 

Finfsoil toprağa nüfuz eden 

çökeltme fraksiyonu 

[-] 0,25 

dp maddeye bağlı nüfuz [m] Denklem 73 

Denklem 76 

Denklem 77 

Denklem 78 

Denklem 79 

Denklem 80 
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derinliği 

Veffsoil etkili adveksiyon 

(nüfuz eden gözenek 

suyu ile) 

[m] Denklem 74 

Deffsoil etkili difüzyon katsayısı [m2 ∙ d-1] Denklem 75 

FRa. soil toprağın hava fazında 

maddenin kütle fraksiyonu 

[-] Denklem 78 

FRw. soil toprağın su fazında 

maddenin kütle fraksiyonu 

[-] Denklem 76 

FRs. soil toprağın katı fazında 

maddenin kütle fraksiyonu 

[-] Denklem 75 

Fairsoil toprak kompartmanında 

havanın hacim fraksiyonu 

[mai 3 ∙ msoi -

3]r l 

Tablo 3 

Fwaters toprak kompartmanında 

suyun hacim fraksiyonu 

[mwate 3 ∙ 

msoi -3]r l 

Tablo 3 
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oil    

Fsolidsoil toprak kompartmanında 

katıların hacim fraksiyonu 

[msolid3 ∙ 

msoi -3]l 

Tablo 3 

Kair-water hava-su partisyon katsayısı [m3 ∙ m-3] Denklem 24 

Kpsoil topraktaki katı-su partisyon 

katsayısı  

l ∙ kg-1 Denklem 26 

RHOsoli 

d 

Katı faz yoğunluğu kgdwt ∙ m-3 Tablo 3 

DIFFgas gaz fazında maddenin 

moleküler yayılabilirliği 

[m2 ∙ s-1] Denklem 77 

DIFFwa

ter 

su fazında maddenin 

moleküler yayılabilirliği 

[m2 ∙ s-1] Denklem 78 

SOLIDa 

dv.soil 

toprak partiküllerinin 

aşağı doğru advektif 

taşınma hızı 

[m ∙ s-1] 6.34∙10-12 

SOLIDdi 

ff.soil 

toprak kompartmanında 

katı faz difüzyon katsayısı 

[m2 ∙ s-1] 6.37∙10-12 

kaslsoil hava-toprak ara yüzeyinde 

toprak tarafı kısmi kütle 

aktarım katsayısı 

[m ∙ d-1] Denklem 70 

 

Bölgesel ölçekte her üç toprak türü için nüfuz derinliği maksimum değeri (dp) 1 

metre olarak ayarlanır. Minimum derinlik varsayılan toprak derinliğine ayarlanır 

(Tablo 10). 

 

Su-hava ara yüzeyi 

Hava-su ara yüzeyinin kısmi kütle aktarım katsayıları sistemin rüzgar hızına ve 

maddenin molekül ağırlığına bağlıdır: 
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Denklem 81 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

M maddenin molekül ağırlığı [kgc ∙ mol-

1] 

WINDSPEE

D 

ortalama rüzgar hızı [m ∙ d-1] 

kawair hava-su ara yüzeyinin hava tarafında kısmi kütle 

aktarım katsayısı 

[m ∙ d-1] 

kawwater hava-su ara yüzeyinin su tarafında kısmi kütle 

aktarım katsayısı 

[m ∙ d-1] 

 

 

                Denklem 82 
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Kıtasal konsantrasyona ilişkin model parametreleri 

Kıtasal bölüm 15 AB ülkesini ve Norveç'i ve su ve doğal, tarımsal ve 

endüstriyel/kentsel topraklar için Tablo 12'de verilenlerle benzer yüzdeleri içerir. Tüm 

diğer parametreler önceki tablolarda verilenlerle benzerdir. Bu kıtasal bölüme olan 

emisyonun tahmini maddenin AB çapındaki üretim hacmine dayanmalıdır. 

Suda ve havada sonuç olarak ortaya çıkan konsantrasyonlar bölgesel modelde  

arka plan konsantrasyonu (bir başka deyişle sisteme giren su veya havadaki 

konsantrasyon) olarak kullanılmalıdır. Model Şekil 1'e göre oluşturulduğunda 

maddenin kıtasal sisteme akışının olmadığı varsayılır. 

Ortamlar arası modellerin daha yakın zamanlarda çıkan sürümlerinde farklı sıcaklık 

bölgeleri için, örneğin orta dereceli, tropik ve arktik, global ölçekler olarak 

adlandırılan ölçekler de vardır (bkz. örn. Brandes ve diğerleri, 1996). Bu durumda 

kıta, tıpkı bölgenin kıtaya yerleştirilmesi gibi, orta dereceli ölçeğe yerleştirilir. Toplam 

global ölçeğin boyutu kuzey yarımküreninki kadardır. Global ölçekler kıtasal 

konsantrasyonların daha doğru tahmin edilmesine imkan verir  

ancak bu etki yine de marjinaldir. Bununla birlikte, global ölçekler kimyasalın nihai 

kalıcılığına dair daha fazla fikir verecektir. 

 

Tablo 13: Kıtasal modele ilişkin parametreler 

 

 Parametre Kıtasal modeldeki 

değer 

kıtasal sistemin alanı 3.56.10
6 km

2
 

suyun alan fraksiyonu 0,03 

doğal toprağın alan fraksiyonu 0,60 

tarımsal toprağın alan fraksiyonu 0,27 

endüstriyel/kentsel toprağın alan 

fraksiyonu 

0,10 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

186 
 

 

2.3.8 Türetilen PEC değerlerinin özeti 

Özet olarak, yerel tahminler aşağıdaki girdi ve çıktı bilgilerini getirir: 

Girdi 

 

Fiziko-kimyasal özellikler kısım 2.3.2 

Çevrenin karakterizasyonu Tablo 3 

Emisyon verileri kısım 2.3.3.3 

Partisyon katsayıları kısım 2.3.5 

Bozunma oranları kısım 2.3.6 

Atık su arıtma tesislerinde 

akibet 

kısım 2.3.7 

 

Çıktı 

 

PEC 

microorganisms 

STP'deki mikroorganizmalar için yerel 

PEC 

[mg . 

l-1] 

Denklem 

41 

Denklem 

39 

PEC local,water episod sırasında yüzey suyundaki 

(çözünmüş) yerel PEC 

[mg . 

l-1] 

Denklem 51 
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PEC 

yerel,su,ann 

yüzey suyunda (çözünmüş) yıllık 

ortalama yerel PEC 

[mg . l-

1] 

Denklem 

52 

PEC yerel,sed sedimentteki yerel PEC (toplam) [mg . 

kg-1] 

Denklem 

53 

PEC yerel, 

hava,ann 

havadaki yıllık ortalama yerel PEC 

(toplam) 

[mg . m-

3] 

Denklem 

45 

PEC yerel, 

toprak 

tarımsal topraktaki yerel PEC (toplam), 

30 gün üzerinden ortalaması alınmış 

veya tarımsal topraktaki başlangıç yerel 

PEC'i (toplam) 

[mg . 

kg-1] 

Denklem 

69 

PEC yerel, 

tarımtoprak 

180 gün üzerinden ortalaması alınmış, 

tarımsal topraktaki yerel PEC (toplam) 

[mg . 

kg-1] 

Denklem 

69 

PEC yerel, 

çayır 

180 gün üzerinden ortalaması alınmış, 

çayır alanındaki yerel PEC (toplam) 

[mg . 

kg-1] 

Denklem 

69 

PEC yerel, 

tarımtoprak,gözene

ksuyu 

tarımsal toprağın gözenek suyundaki 

yerel PEC 

[mg . l-

1] 

Denklem 

70 

PEC 

yerel,grassla

ndçaayır,gözen

eksuyu 

çayır alanının gözenek suyundaki yerel 

PEC 

[mg . l-

1] 

Denklem 

70 

PEC yerel, 

yeraltısuyu 

tarımsal toprak altındaki yeraltı 

suyundaki yerel PEC 

[mg . l-

1] 

Denklem 

71 

 

Bölgesel tahminler aşağıdaki girdi ve çıktı bilgilerini getirir: 
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Girdi 

Fiziko-kimyasal özellikler kısım2.3.2 

 

Bölgesel kompartmanların parametreleri 

 

Partisyon katsayıları kısım2.3.5 

Bozunma oranları 2.3.6 

Atık su arıtma tesislerinde akibet kısım2.3.7 

 

Çıktı 

 

PEC bölgesel,su yüzey suyunda (çözünmüş) 

bölgesel PEC 

[mg . l-

1] 

kısım2.3.7.7 

PEC 

bölgesel,hava 

havadaki bölgesel PEC 

(toplam) 

[mg . m-

3] 

kısım 2.3.7.7 

PEC bölgesel, 

tarımtoprak 

tarımsal topraktaki bölgesel 

PEC (toplam) 

[mg . 

kg-1] 

kısım 2.3.7.7 

PEC 

bölgesel,doğal 

toprak 

doğal topraktaki bölgesel PEC 

(toplam) 

[mg . 

kg-1] 

kısım 2.3.7.7 

PEC 

bölgesel,tarım 

toprak, 

gözeneksuyu 

tarımsal toprakların gözenek 

suyundaki bölgesel PEC. 

[mg . l-

1] 

kısım2.3.7.7 

PEC sedimentteki bölgesel PEC [mg . kısım2.3.7.7 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on- 

biocides-legislation/emission-scenario-documents 

Çevrenin karakterizasyonu 

Emisyon 
verileri 

Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11 

kısım 2.3.3.3 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
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bölgesel,sed (toplam) kg-1] 

 

2.4 Ölçülmüş verilerin kullanımı 

Bazı mevcut aktif maddeler için, hava, tatlı su veya deniz suyu, sediment, biyota 

ve/veya toprak ile ilgili ölçülmüş veriler vardır. Bu verilerin yeterlilikleri ve temsili 

nitelikleri aşağıdaki kriterlere göre dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu 

veriler maruziyet verilerinin yorumlanmasında, hesaplanan çevresel 

konsantrasyonlarla birlikte kullanılır. 

Değerlendirmede aşamalı bir prosedür izlenmelidir: 

 kullanılan örnekleme ve analiz yöntemlerini ve ölçüm çalışmalarının coğrafi ve 

zaman ölçeklerini değerlendirmek suretiyle güvenilir ve temsil gücü olan veriler 

seçilmelidir (bu kılavuzkısım2.2.1)

 veriler, maruziyetin kaynakları ve maddenin çevresel akibeti dikkate 

alınarak, yerel veya bölgesel senaryolara tahsis edilmelidir (bu kılavuz 

kısım2.2.2);

 ölçülmüş veriler bunlara karşılık gelen hesaplanan PEC ile 

karşılaştırılmalıdır. Doğal olarak bulunan (doğal) maddeler bakımından arka 

plan konsantrasyonlarının dikkate alınması gerekir. Risk karakterizasyonu 

bakımından, ölçülmüş verilere ve hesaplanmış bir PEC'e dayalı olarak temsili 

bir PEC kararlaştırılmalıdır (bu kılavuz kısım2.5).

2.4.1 Yeterli ölçülmüş verinin seçilmesi 

Salım ve maruziyet tahmininde kullanılmadan önce, mevcut ölçümler ilk olarak 

değerlendirilmelidir. Aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Örnekleme ve analiz tekniklerinin niteliği

 İlgili çevresel kompartmana ilişkin temsili verilerin seçilmesi

 Uç değerler

 Tayin sınırının (LOQ) altındaki değerlerin ele alınması

 Verilerin karşılaştırılabilirliği

Başvuru sahipleri ve değerlendirici makamlar uygulanabilir olduğu durumlarda yerel 

düzenleyici gereksinimleri de dikkate almalıdır. Yerel kuruluşların verilerin istatistiksel 
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olarak nasıl analiz edileceğine ilişkin spesifik koşulları olabilir. Bir veri setinden salım 

ve maruziyete ilişkin mümkün olduğunca faydalı bilgiler alınması tavsiye edilir, ancak 

verilerin risk değerlendirmesi amacıyla uygunsuz şekilde kullanılması riski işin 

doğasında vardır. Bu sorunu ele almak üzere, eldeki bağlamsal bilgilere dayalı olarak, 

mevcut veriler için iki kalite düzeyi aşağıda Tablo 14'te verilmiştir (OECD, 2000'e 

göre). Bu tabloyu tavsiye ederken OECD, "... bu kriterler esnek bir şekilde 

uygulanmalıdır.  Örneğin, kriterleri karşılamadığı için verileri her zaman dikkate 

almazlık yapılmamalıdır.  Risk değerlendiriciler verileri kullanıp kullanmamaya durum 

bazında, kendi tecrübelerine ve uzmanlıklarına ve risk değerlendirmesinin gereklerine 

göre karar vermelidir" vurgusunu yapmaktadır. Üzerinde durulması gereken en 

önemli faktörler, numunenin temsil niteliğini değerlendirmek için gerekli olan 

bilgilerin analiz niteliği ve ulaşılabilirliğidir. 

 

Tablo 14: Mevcut verilerin kullanımına ilişkin kalite kriterleri (OECD, 2000k) 

Çalışma kategorisi   

 1 2 

Kriterler Kısıtlama 
olmaksızın 

geçerli - 
ölçülmüş PEC 

için 
kullanılabilir 

Kısıtlamalarla geçerli – 
Maruziyet Değerlendirmesini 

desteklemek için 
kullanılabilir (veri yorumu 

zor) 

Analiz edilen nedir?
1)

 x x 

Analiz yöntemi 
2)

 x x 

Belirlenen birim 
3)

 x x 

Miktar tayin sınırı 
4)

 x x 

Blank konsantrasyonu 
5)

 x  

Geri kazanım 
6)

 x  

Doğruluk 
7)

 x  

Yeniden üretilebilirlik 
8)

 x  

Numune toplama 
9)

 x  

Tek seferlik veya ortalama 
10)

 

x x 

Konum 
11)

 x x 

Tarih gg/aa/yy 
12)

 x Minimum yıl bilgisidir 

Kompartman özellikleri 
13)

 x  

Örnekleme sıklığı ve şablonu x x 

Serbest bırakma 

noktalarının yakınlığı 
14)

 

x x 
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Serbest bırakma emisyon 

şablonu ve hacmi 
15)

 

x (yerel ölçek 

için) 

x (yerel ölçek için) 

Akış ve dilusyon veya 

uygulama hızı 

x (yerel ölçek 

için) 

x (yerel ölçek için) 

Bir ortalamada kullanıldıysa 

tespit sınır değerinin 

altındakilere (non-detect) 

verilen değerin açıklaması 

x x 

 

 Tablo 14'e ilişkin Notlar: 

1) Tam olarak neyin analiz edildiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Numune 

preparatının ayrıntıları, analiz çözünmüş fraksiyona, asılı maddeye 

mi ait (diğer bir ifadeyle adsorbe edilmiş fraksiyon) veya toplamının 

(sucul ve adsorbe edilmiş) dahil olup olmadığı da dahil olmak üzere 

verilmelidir. 

2) Analiz yöntemi ayrıntılı olarak sunulmalıdır ya da uygun bir referans 

verilmelidir (örneğin ilgili ISO/DIN yöntemi veya standart işletim 

prosedürü). 

3) Birimler açık olarak belirlenmeli ve örneğin organik karbona, lipide vb. 

normalize edilip edilmemiş olduğu hakkında bilgi verilmelidir. 

4) Miktar tayin sınırı ve bilinen olası etkileşen maddeler belirtilmelidir. 

5) Sistem blanklerinin konsantrasyonları verilmelidir. 

6) Standart ilavelerin (sivri uçların) geri kazanımı belirtilmelidir. 

7) Maddenin bilinen miktarını içeren, standart "referans numunelerin" 

sonuçlarına yer verilmelidir. Doğruluk analiz yöntemi ve matrisle 

bağlantılıdır. 

8) Güven derecesi (örn. %95 güven aralığı) ve  

tekrar analizinin sonucundaki standart sapma verilmelidir. Yeniden 

üretilebilirlik de analiz yöntemi ve matrisle bağlantılıdır. 

9) Örnekleme sıklığı ve şablonunun emisyon şablonu ile ilgili olup 
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olmadığı ya da mevsimsel değişiklikler gibi etkilere fırsat verip 

vermedikleri değerlendirilmelidir. 

10) Değerlendiricinin verilerin nasıl işlendiğini bilmesi gerekir, örneğin 

değerlerin tekil değerler olarak mı, ortalama olarak mı, 90-yüzdelik 

dilimi olarak mı bildirildiği gibi. 

11) İzleme sahası seçilen konum ve senaryoyu temsil edecek nitelikte 

olmalıdır. Veriler geçici ortalamaları temsil ediyorsa, üzerinden 

konsantrasyonların ortalamalarının alındığı süre de verilmelidir 

. 

12) Kimyasalların salım şekillerine bağlı olarak saat, gün, ay ve yıldan 

hepsi önemli olabilir. Örnekleme zamanı belirli serbest 

bırakma/emisyon şekilleri ve lokasyonları için çok önemli olabilir. Bazı 

modelleme ve trend analizleri için, örneklemenin yılı minimum 

gereksinim olacaktır. 

13) Lipid içeriği, organik karbon içeriği ve partikül büyüklüğü gibi 

kompartman özellikleri belirtilmelidir. 

14) Yerel sucul ortam için, akış ve dilusyona ilişkin kantitatif bilgilere ek 

olarak, diğer kaynakların uzaklığına ilişkin ayrıntılı bilgiler de gerekir. 

15) Sabit ve sürekli bir serbest bırakımın olup olmadığını, veya üzerinde 

çalışılan kimyasalın gerek hacim gerekse zaman içerisindeki 

konsantrasyonu itibariyle değişiklik gösteren süreksiz bir emisyon 

olarak salınıp salınmadığını değerlendirmek gerekir. 

 

Örnekleme ve analiz tekniklerinin niteliği 

Uygulanan örnekleme tekniklerinde, örnek gönderiminde ve saklanmasında, 

örneğin analiz için hazırlanmasında ve analizde maddenin fiziko-kimyasal özellikleri 

dikkate alınmalıdır. 

Yeterli bir örnekleme programında gösterildiği gibi temsil gücü olmayan veya yetersiz 

nitelikte olan ölçülmüş konsantrasyonlar maruziyet değerlendirmesinde 

kullanılmamalıdır. 

Genelde kullanılmakta olan analiz tekniği tarafından tanımlanan, analiz yönteminin 
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tayin sınırı (LOQ) risk değerlendirmesi için uygun olmalı ve ölçülmüş verinin 

karşılaştırılabilirliği dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Örneğin, sudaki 

konsantrasyonlar, kullanılan numune alma ve hazırlama prosedürlerine göre toplam 

konsantrasyonları veya çözünmüş konsantrasyonları yansıtabilir. 

Sedimentteki konsantrasyonlar büyük ölçüde, örneği alınan sedimentin organik 

karbon içeriğine ve partikül büyüklüğüne bağlı olabilir. Toprak ve sediment 

konsantrasyonları tercihen partikül büyüklüğü bakımından normalize edilmiş 

konsantrasyonlara dayandırılmalıdır (bir başka ifadeyle eleme yoluyla çıkarılan en 

kaba partiküller). LOQ'nun altındaki tüm ölçümler ayrı bir problem teşkil eder ve 

bunların durum bazında değerlendirilmesi gerekir. Dikkate alınabilecek bir yaklaşım, 

bir ortalama veya standart sapma tahmininde bulunmadan önce LOQ/2'ye karşılık 

gelen bir değer kullanmak olabilir (EC, 1999). Bu yöntem ortalamayı ve standart 

sapmayı ciddi ölçüde etkileyeceğinden, diğer yöntemler de dikkate alınabilir (örneğin 

LOQ'nun altında ve üstünde aynı veri dağılımını varsaymak). 

Bir madde materyallerde (örn. polimerler) kullanıldığında, maddenin, örneğin hava 

koşulları nedeniyle aşınma veya abrazyon yoluyla, küçük partiküllerinin ana yapısı 

bünyesinde çevreye salınabilir (bkz. Kısım 2.3.3.5). Bu gibi durumlarda, kullanılan 

analiz yönteminin, maddenin bu partiküllerle ilişkili olan fraksiyonunu tespit edip 

edemediğini bilmek faydalı olacaktır. Analizin kullanılabilirliğinin dayanıklı materyaller 

ve/veya büyük partiküller için azalması beklenebilir. Kullanım şekline bağlı olarak, 

partiküller STP çamuruna / tarım toprağına, yağmur suyu çıkışlarından etkilenen 

sedimentlere, endüstriyel / kentsel toprağa ve iç mekan tozuna ulaşabilir. 

 

İlgili çevresel kompartmana ilişkin temsili verilerin seçilmesi 

İzleme verilerinin temsil gücü bu verilerin çıkış noktası olan izleme programının 

amacı ile ilgilidir. İzleme programları geniş bir mekansal alanı (geniş bir bölge 

içerisinde yüksek sayıda istasyon) kapsayacak şekilde, yüksek bir mekansal 

çözünürlük (birim alan başına yüksek sayıda istasyon) elde etmek üzere, ya da 

sadece tek bir noktasal kaynak salımını izlemek üzere tasarlanabilir. İzleme 

programları geçici trendleri (yüksek örnekleme sıklığı) değerlendirmek, ya da verili 

bir zamanda bir yerin durumunu izlemek üzere tasarlanabilir. 

Göz önünde bulundurulması gereken iki belirgin husus vardır: 
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 Sonuçtaki güven seviyesi, bir başka ifadeyle örneklerin sayısı, bunların ne 

kadar uzaklıktan ve ne sıklıkla alındıkları. Örnekleme sıklığı ve şablonu seçilen 

yerdeki konsantrasyonu yeterli düzeyde temsil edecek kadar elverişli olmalıdır. 

 Örnekleme yer(ler)inin yerel veya bölgesel bir senaryoyu temsil etmesi. Bir 

emisyondan doğrudan etkilenen yerlerden alınan örnekler yerel 

senaryoyu açıklamak için kullanılmalıdır, daha geniş mesafelerden alınanlar 

örnekler ise bölgesel konsantrasyonları temsil edebilir ve bunlar yerel 

değerlendirme için uygun olmayacaktır. 

Örneğin, bir atık su arıtma tesisinden gelen serbest bırakımların (salımların) temsili 

niteliğini değerlendirirken, örnek sayısı ve örnekleme sıklığı, diğerlerine ilaveten 

arıtma işleminin türüne (bekletme süresi dahil), maddenin çevresel önemine ve 

doğasına ve dışarı çıkan atık su değişkenliğine uyarlanmalıdır. Dışarı çıkan atık su 

kalitesi ve miktarı serbest bırakılan hacim ve oluşturan konsantrasyonlar 

bakımından zaman içerisinde değişiklik gösterir. 

Değişiklikler birtakım faktörler nedeniyle görülür, bunlar arasında insan faaliyetindeki 

değişimler, üretim döngülerindeki değişimler, atık su arıtma sistemlerinin, özellikle 

içeri giren sıvı ve iklim değişikliklerine karşılık olarak, performansındaki değişiklikler 

yer alır. İşleyen endüstrilerde bile sürekli süreçler, bakım işlemleri, filtrelerin geri 

yıkanması gibi, dışarı çıkan atık suyu oluşturan konsantrasyonlarda ve hacimlerde 

piklere neden olur (US-EPA, 1991). 

Mevsimsel dalgalanmaların zaten dahil olduğu, uzatılmış bir izleme programından 

alınan veriler, özel ilgiyi gerektirir. Bununla birlikte, çok eski veriler maruziyet 

senaryosunda açıklanan risk yönetimi önlemlerini ve işletim koşullarını temsil 

etmeyebilir. 

Aslında, kirlilik, yeni salımlar veya salım şeklindeki değişikliklerle, risk yönetimi 

önlemlerinin veya işletim koşullarının uygulanması ile azaltılmış veya artırılmış 

olabilir. 

Varsa, ölçülmüş verilerin dağılımı, dağılım fonksiyonundaki tüm bilgilerin kullanılmasını 

sağlamak amacıyla, her bir izlenen saha için değerlendirilebilir. Bölgesel PEC 

değerlendirmesi bakımından, tek yer/saha istatistiklerinden çeşitli yerleri kapsayan daha 

ileri bir dağılım fonksiyonu oluşturulabilir (örneğin, ortanca veya dağılım fonksiyonunun 

tek modu olduğu durumda yüzdelik dilim 90), ve bu dağılımın gerekli 90 yüzdelik dilimi 

değerleri, ortalama veya ortanca değerleri PEC tahmininde kullanılabilir. Tek bir bölge 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

 Sürüm 2.0 Ekim 2017 195 
 

 

içerisindeki ayrı ayrı yerlerin 90 yüzdelik diliminin ortalaması bölgesel PEC belirlenmesi 

için önerilir. Farklı yerlerden farklı örnekleme sıklıklarıyla elde edilen verilerin, her bir 

yerden alınacak veri sayısı uygun şekilde değerlendirilmeden, birleştirilmemesine dikkat 

edilmelidir. 

Ayrı ayrı ölçümler mevcut değilse, ortalama olarak ifade edilen ve standart sapma veren 

sonuçların ayrıca uygunluğu olacaktır. Yüzde 90'lık dilimde bir konsantrasyon da 

hesaplanabilir. Çoğu durumda konsantrasyonların log-normal dağılımı varsayılabilir. 

Sadece maksimum konsantrasyonlar bildirilmişse, bunlar, bir kazaya veya dökülmeye 

karşılık gelmiyor olmaları kaydıyla, en kötü durum senaryosu olarak değerlendirilmelidir. 

Bununla birlikte, sadece ortalama konsantrasyonların kullanılması mevcut riskin daha 

düşük tahmin edilmesine neden olabilir, çünkü geçici ve/veya mekansal ortalama 

konsantrasyonlar yüksek maruziyet dönemlerini ve/veya lokasyonlarını yansıtmazlar. 

Aralıklı salım senaryoları bakımından, 90-yüzdelik dilimi değerleri bile kısa dönem 

salım episodlarını doğru bir şekilde göstermeyebilir, ancak yüksek konsantrasyonlu 

serbest bırakımı gösterebilir. Bu durumlarda, özellikle PECyerel hesaplamaları 

açısından, salım episodları sırasındaki ortalama konsantrasyonların en yüksek 

değerinden salım şeklinin gerçeğe daha uygun bir görüntüsü elde edilebilir. 

Dilusyonla ilgili veriler değerlendirilirken, alıcı suların akış hızlarının genellikle oldukça 

dalgalı bir seyir izlediği dikkate alınmalıdır. Bu durumda her zaman, düşük akış hızına 

karşılık gelen, yüzde 10'luk dilim, kullanılmalıdır. Sadece zaman ortalamalı akış hızları 

mevcutsa, dilusyon amaçları bakımından akış hızı ortalamanın üçte biri olarak tahmin 

edilmelidir. 

Bir maddenin atık işleme veya imha aşamalarından kaynaklanan salımlarının 

büyük/önemli olduğu durumlarda, maddenin atık yaşamı aşamasından gelen 

salımının değerlendirilmesinde ölçülmüş veriler model hesaplamaları ile birlikte 

önemli olabilir. Kirletici sızıntıdaki ve çöp gazlarındaki konsantrasyonlara ilişkin 

bilgilerin yanında,  

suyun ve, uygun durumlarda, gazların ve katıların temel işleme veya imha 

süreçlerinden ve tesislerinden akışlarının, akış ağırlıklı konsantrasyonları elde etmek 

için ölçülmesi önemlidir. Bir alternatif ve tamamlayıcı olarak, gerçek akış veya çöp 

gazı üretimi verileriyle ilgili ortalama zaman trend verileri de akı önlemlerini uzun 

dönemli tahminlere doğru genişletmek için kullanılabilir. Daha yüksek kaliteli salım 

verileri Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydında bulunabilir (E-PRTR)18. 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

196 

 

Bununla birlikte, atık imha operasyonlarından kaynaklanan salım senaryoları 

bakımından, atık saklama sahaları dahil, ölçülmüş konsantrasyon, madde olası 

gecikme süreleri dahil olmak üzere yaşam döngüsünün tüm evrelerinden geçtiğinde 

görülebilecek çevresel konsantrasyonu daha düşük tahmin edebilir. Atıkla ilgili 

salımlara ilişkin temsili verilerin seçiminde, maddenin üretiminin/ithalinin maddenin 

atık yığınlarında ve/veya atık işlemeden kaynaklanan salımlarda ve/veya atık 

saklama sahalarından kaynaklanan salımlarda görülmesiyle kararlı durumda olup 

olmadığı sorusu üzerinde durulmalıdır. 

Benzer şekilde, toplum içerisinde kullanımda olan uzun ömürlü eşyalardaki bir maddenin 

miktarı kararlı duruma ulaşmadıysa ve birikim devam ediyorsa, sadece hesaplanmış bir 

PEC kararlı olmayan bir durumu temsil edecektir. İzleme programlarından veya 

literatürden elde edilen temsil niteliği olan ve güvenilir ölçülmüş veriler tablolar halinde 

derlenmeli ve risk değerlendirme raporuna eklenmelidir. Ölçülmüş veriler ilgili bağlamsal 

bilgilerle birlikte aşağıdaki şekilde sunulmalıdır: 

 

Tablo 15: Verilerin sunulmasına ilişkin tablo 

 

Yer Madde Konsan-

trasyon  

Süre Açıklama Referans 

Ülke yer madde 

veya 

metabolit 

Birimler: 

[µg/L], 

[ng/L] 

[mg/kg], 

vb.Veriler

- 

ortalama 

ay, yıl tayin sınırı 

(LOQ) 

analiz 

yöntemine 

ilişkin 

bilgiler 

Literatür 

referansı 

 

18 http://prtr.ec.europa.eu/ 

http://prtr.ec.europa.eu/
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  - Ortalama 

- aralık 

- yüzdelik 

dilim 

- günlük 

- haftalık 

- aylık 

- yıllık 

- vb. 

 analiz 

kalite 

kontrolü 

 

Konsantrasyonlar alıcı çevrede veya salım içerisinde ölçülebilir. Bildirilen 

konsantrasyonlar doğrudan salım içerisinde ölçülmüşse, bu husus raporlama 

tablosunda açıkça belirtilmelidir. 

Uç değerler 

Uç değerler beklenmedik şekilde yüksek veya düşük değerler olarak tanımlanabilir. 

Uç değerler şunları yansıtabilir: 

 örnekleme kusurları veya analiz eksiklikleri;

 diğer hatalar (örneğin veri yakalama veya işleme);

 rassal değişkenlik;

 kazara, artan veya yeni salım, salım biçiminde yakın zamanda görülen bir 

değişiklik veya spesifik bir çevresel kompartmanda yeni keşfedilen bir durum.

Örnekleme veya analize ilişkin hatalar potansiyel olarak örnekleme ve analiz 

metodolojilerinin kalite kontrolünden sonra gösterilebilir (bir önceki kısma bakınız). Bariz 

hataları olan veriler (örn. yanlı birimler, veri yakalamada hatalar vb.) çıkarılmalı veya 

düzeltilmelidir. Kazara salımın neden olduğu ölçülmüş konsantrasyonlar maruziyet 

tahmininde dikkate alınmamalıdır. 

Uç değerler, tanım gereği, nadir olan ve makul olmayan ölçümlerdir, bir başka ifadeyle 

sadece verinin rassal değişkenliğiyle açıklanamayacak ölçümler. Bir ölçümün verilerin 

rassal değişkenliği nedeniyle kalan diğer ölçümlerden sapma gösterme olasılığı verinin 

bir istatistiksel dağılımı varsayılarak kantitatif olarak belirlenebilir (örneğin Grubbs testi 

kullanılarak (Grubbs, 1969)).  
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Bununla birlikte uç değerleri tespit etmek için daha basit ampirik kriterler de 

uygulanabilir 19(EC, 1999; USEPA (2006)). 

Uç değerler belirlendiğinde, dahil edilmeleri/hariç tutulmaları tartışılmalı ve 

gerekçelendirilmelidir. Verilerin yukarıda sayılan olası açıklamalar bakımından ciddi 

derecede incelenmelidir. Aşırı değerler maddenin salımında, serbest bırakımında veya 

kayıplarında fiili ani bir artışa işaret edebilir, ve bunun da tabi ki değerlendirmede göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

Tayin sınırının altındaki ölçümlerin ele alınması 

Veri izleme üzerinde çalışırken yaygın olarak karşılaşılan problemlerden biri analiz 

yönteminin LOQ'sunun altındaki konsantrasyonların kullanımıdır. Çok düşük 

konsantrasyon seviyelerinde, rassal dalgalanmalar baskın hale gelir ve ölçümün 

belirsizliği önemli ölçüde yüksektir. Açıktır ki bir analiz yönteminin LOQ'suna yaklaşan 

konsantrasyonlarda, yüzde hataları daha yüksek konsantrasyonlardakilerden daha 

büyük olacaktır. 

LOQ'nun altındaki tüm ölçümler ayrı bir problem teşkil eder ve bunların durum bazında 

değerlendirilmesi gerekir. İlk olarak analiz edilen matrisin en uygun olduğu (örneğin 

hidrofobik maddeler sudan ziyade sedimentte veya biyotada analiz edilmelidir) ve 

kullanılmakta olan analiz tekniğinin uygun ve yeterince hassas olduğu kontrol 

edilmelidir (EC, 2009a). Madde için yeterli analiz metodunun yokluğunda ya da aşırı 

düşük konsantrasyonlarda toksik maddeler durumunda, göz önünde bulundurulabilecek 

bir yaklaşım LOQ/2'ye tekabül eden bir değeri kullanmak olacaktır (EC, 20009b). Bu 

yöntem değerlendirmeyi önemli ölçüde etkileyebileceğinden (örneğin bir ortalama 

veya standart sapma hesaplarken), 

 

19
Örneğin şu yaklaşım kullanılabilir: log(Xi) > log(p75) + K(log(p75) - log(p25)) 

Burada Xi konsantrasyonu temsil eder, bunun üzerinde ölçülen bir değer uç değer olarak kabul edilebilir, pi ise istatistiğin 

yüzde i'lik dilimidir ve K ölçekleme faktörüdür. Verinin ölçeklendiren bir K = 1.5 değeri ile filtre edilmesi çoğu istatistik i 

pakette kullanılmaktadır ancak bu faktör konuya bağlı olabilir.
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diğer yöntemler de dikkate alınabilir (örneğin LOQ altında ve üstünde aynı veri 

dağılımını varsayarak) (EC, 1999). 

Verilerin karşılaştırılabilirliği 

Kontrol edilmesi gereken bir başka önemli nokta verilerin karşılaştırılabilirliğidir. 

Örneğin, sudaki konsantrasyonlar, kullanılan örnekleme ve hazırlık prosedürlerine 

göre, toplam konsantrasyonları da çözünmüş konsantrasyonları da yansıtabilir. 

Sedimentteki konsantrasyonlar, büyük ölçüde organik karbon içeriğine ve örneği 

alınan sedimentin partikül büyüklüğüne bağlı olabilir. Toprak ve sediment 

konsantrasyonları tercihen partikül büyüklüğü bakımından normalize edilmiş 

konsantrasyonlara dayandırılmalıdır (bir başka ifadeyle eleme yoluyla çıkarılan en 

kaba partiküller). 

Canlı organizma örnekleri (= biyota) çevresel izleme için kullanılabilir. Geleneksel su ve 

sediment örneklemesine göre, özellikle bir salım kaynağından uzak mesafelerde veya 

bölgesel ölçekte yapılan örnekleme bakımından, birtakım avantajları vardır. Ayrıca bir 

PECbiota ve neticede besin zincirinde dikkate alınacak bir vücut yükü tahmini sağlarlar.  

Ancak biyotadaki konsantrasyonlar türlere (temelde farklı beslenme alışkanlıkları ve farklı 

metabolik yollar nedeniyle) ve yaş, büyüklük, lipid içeriği, cinsiyet, mevsim vb. diğer 

faktörlere bağlı olarak değişebilir.  Bu bilgiler biyotadaki ölçülmüş konsantrasyonları 

karşılaştırmadan veya toplamadan önce dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Örneğin, lipid içeriğine ilişkin normalizasyon, biyotadaki izleme verileri ile çalışırken 

yapılan yaygın bir uygulamadır. Ayrıca  http://ec.europa.eu/environment/water/water- 

framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm adresinde bulunan Su Çerçevesi 

Direktifi 20 kapsamındaki sediment ve biyotanın kimyasal izlenmesine ilişkin 

Komisyon Kılavuzuna da başvurunuz (Rehber Doküman No 25). 

 

 

20
Su politikası alanında Topluluk eylemi için bir çerçeve oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 23 Ekim 2000 tarihli 

2000/60/EC sayılı Direktifi. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
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2.4.2 Ölçülmüş verinin yerel veya bölgesel bir ölçeğe dağıtılması 

Alıcı ortamda ölçülen konsantrasyonlar, türetilen çevresel konsantrasyonun doğasını 

tanımlamak için yerel veya bölgesel bir ölçeğe dağıtılmalıdır. Örnekleme yeri ile 

noktasal salım kaynakları arasında mekansal yakınlık söz konusu değilse (örn. kırsal 

bölgelerden), veri, hesaplanan PECyerel'e ilave edilmesi gereken bölgesel bir 

konsantrasyonu (PECbölgesel) temsil eder. Ölçülen konsantrasyonlar çevreye 

noktasal kaynaklar aracılığıyla olan salımları yansıtıyorsa, bunlar PECyerel 

türündedir. Ölçülmüş konsantrasyonlara dayalı bir PECyerel'de, bölgesel 

konsantrasyon (bir başka ifadeyle PECbölgesel) tanım gereği zaten dahil edilmiştir. 

 

2.5 Risk karakterizasyonu için kullanılan çevresel konsantrasyonla ilgili karar 

verilmesi 

Hem ölçülmüş verilerden hem hesaplamadan PEC'ler türetildiğinde, bunlar  

karşılaştırılır. Aynı büyüklük sırasına sahip değillerse, çevresel risk değerlendirmesi 

geliştirilmesi bakımından farklılıkların analiz edilmesi ve hassas bir şekilde tartışılması 

önemli adımlardır. Aşağıdaki farklı durumlardan söz edilebilir: 

 Hesaplanan PEC≈ölçülmüş konantrasyonlara dayalı PEC

Sonuç maruziyetin en uygun/ilgili kaynaklarının dikkate alındığını gösterir. Risk 

karakterizasyonu açısından, en yüksek güvene sahip olan değer kullanılmalıdır; 

 Hesaplanan PEC > ölçülmüş konsantrasyonlara dayalı PEC

Bu sonuç, PEC hesaplamasında ilgili eliminasyon süreçlerinin dikkate alınmadığını ya 

da kullanılan modelin ilgili madde için gerçek çevresel koşulları simüle etmek için 

uygun olmadığını gösterebilir. Diğer taraftan, ölçülmüş veriler güvenilir olmayabilir 

ya da ilgili çevresel kompartmanda sadece arka plan konsantrasyonunu veya 

PECbölgesel'ı temsil edebilir. Ölçülmüş verilere dayalı PEC 
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yeterli sayıda temsili örnekten elde edilmişse bu halde bunların model tahminlerini 

geçersiz kılmaları gerekir. Bununla birlikte, hesaplanan PEC için senaryonun gerçekçi 

olmayan bir şekilde en kötü durum olmadığı gösterilemezse, hesaplanan PEC tercih 

edilmelidir; 

 Hesaplanan PEC < ölçülmüş konsantrasyonlara dayalı PEC

Hesaplanan PEC ve ölçülmüş konsantrasyonlara dayalı PEC arasındaki bu ilişkinin 

nedeni, PEC hesaplanırken ilgili emisyon kaynaklarının dikkate alınmamış olması, 

ya da kullanılan modellerin uygun olmaması olabilir. Benzer şekilde, bunun 

açıklaması bileşiğin bozunmasının fazla tahmin edilmesi de olabilir. Alternatif 

nedenler dökülme, kullanım kalıbında yakın zamanlarda görülen bir değişiklik 

veya örneklere henüz yansıtılmamış olan emisyon azaltıcı önlemler olabilir. 

Ölçülmüş konsantrasyonlara dayalı PEC'in maddenin maruziyet durumu 

hakkında hala temsil edici niteliği olduğu onaylanırsa, maruziyet durumunun 

açıklığa kavuşturulması için ilave çalışma gerekir. Farklılığa yol açmış olabilecek 

diğer nedenler: 

 sınır ötesi bir içeriye doğru akış vardır;

 doğal bir kaynak mevcuttur;

 bileşik bir başka maddenin metabolitini temsil etmektedir;

 diğer çevresel kompartmanlarda bulunan bir havuzdan kaynaklanan 

gecikmeli bir yeniden harekete geçirme söz konusudur (örn. hurda veya atık 

materyallerden veya önceki uygulamalardan).

Ölçülen değerler kritik istatistiksel ve coğrafi değerlendirme prosedürünü geçmişse, bu 

verilere yüksek bir güven derecesi atfedilebilir ve bunların hesaplanan PEC'lerin üstüne 

(yerine) yazılması gerekir.  Ölçümler ve tahminler yapılırken tüm çevresel 

kompartmanların dikkate alınması önemlidir aksi takdirde şans uyumu olasılığı gözden 

kaçırılabilir. 

 

 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

202 
 

2.6 Denizel maruziyet risk değerlendirmesi 

2.6.1 Giriş 

Deniz kompartmanına ilişkin maruziyet değerlendirmesine yönelik yaklaşımların 67/548 

sayılı Direktif, REACH Yönetmeliği ve BPR kapsamındaki EC gereksinimlerine uyması 

gerekmekle birlikte, bunların aynı zamanda OSPAR politikasında belirlenen amaçları da 

kabul etmesi gerekir. Bu nedenle, yaklaşımlar yukarıda belirtilen mevzuat 

kapsamındaki AB politikasına uygun olarak ve bunun yanı sıra Tehlikeli Maddelere 

İlişkin OSPAR Stratejisi dikkate alınarak yönlendirilecek ve uygulanacaktır. OSPAR 

stratejisi bakımından değerlendirme spesifik olarak, maruziyeti önemli ölçüde, etkili ve 

orantılı bir şekilde azaltacak önlemlerin nihai olarak hazırlanmasını kolaylaştırmak 

amacıyla, bir kimyasal için salım kaynaklarının tanımlanmasına ve bunların göreceli 

önemine katkıda bulunacaktır. 

İç çevreye yönelik kavramlar ve metodolojiler, global etki potansiyelinden ziyade, 

büyük ölçüde yerel ve bölgesel mekansal ölçekler göz önünde tutularak 

geliştirilmiştir. Bu nedenle, deniz çevresinin değerlendirilmesine ilişkin başka 

kaygılar vardır ve bunlar üzerinde iç çevresel risk değerlendirmesi için kullanılan 

metodolojiler tarafından yeterince durulmayabilir. Bunlar: 

a. tehlikeli maddelerin deniz çevresinin bölümlerinde birikebileceği kaygısı 

ve: 

(i) bu birikimin etkilerinin uzun dönemde tahmin edilemez olması; 

(ii) bu birikimin geri çevrilmesinin pratik olarak zor olması; 

b. okyanusların uzak bölgelerinin insan faaliyetinden kaynaklanan tehlikeli 

maddelerce temas edilmeden kalması gerektiği, ve el değmemiş ortamların 

özgün değerinin korunması gerektiği kaygısı. 

Yukarıda bahsedilen ilave kaygılardan, "a" maddesi altında belirtilen kaygı temel 

kaygı olarak görülebilir. 
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Bu, iç (kısım) risk değerlendirmesi yaklaşımı kapsamında olmayan mekansal ve 

zamansal bir ölçek ile karakterize edilir. Bu kaygı, biyotada uzun süreler boyunca 

kalan ve biyobirikime uğrayan kimyasal maddelerin, bu özellikleri taşımayan 

kimyasallardan daha uzun bir zaman sonra ve daha büyük bir uzaklıkta toksik 

etkilerin artmasına neden olabileceği kaygısıdır. Bu durum tatlı su ortamı için de 

geçerlidir ancak deniz çevresindeki ilave kaygı şudur ki kimyasal açık denizlere 

girdikten sonra, emisyonun herhangi bir şekilde kesilmesi neticede kimyasalın 

konsantrasyonunda bir azalmayı gerektirmeyecek ve dolayısıyla doğacak etkilerin 

tersine çevrilmesi zor olacaktır. Aynı şekilde, birçok önemli deniz canlısı türünün uzun 

dönemli maruziyeti ve uzun yaşam döngüsü nedeniyle, etkilerin erken bir aşamada 

tespit edilmesi zor olabilecektir. 

Temel olarak PBT oldukları kabul edilen veya benzer kaygı düzeyini artıran 

özellikleri taşıyan maddelerle ilgili olan bu kaygıları gidermek için, bu yeni 

koruma amacına özel önem verecek olan bir değerlendirme yaklaşımı ayrıntılı 

olarak anlatılacaktır. Bu bağlamda, riskin değerlendirilmesi spesifik olarak deniz 

çevresinin kaynaklarının ve bu çevreye giden yolların neler olduğunu belirleme 

amacını yerine getirmektedir. Bu değerlendirme, bu kaygı düzeylerini azaltmak 

için hangi önlemlerin en etkili önlemler olduğuna ilişkin sonraki risk 

değerlendirme kararlarını kolaylaştıracaktır. 

 

2.6.2 Ölçülmüş veriler 

Ölçülmüş verilerin iç çevrede kullanılmasına ilişkin kılavuz bilgiler deniz çevresi için de 

geçerlidir. Lütfen bu kılavuz kısım2.4'e başvurunuz. 

 

2.6.3 Partisyon katsayıları 

Çeşitli kompartmanlarda hava-aerosol, hava-su ve katılar-su arasındaki partisyon 

süreçlerinin elde edilmesiyle ilgili spesifik bilgiler kısım 2.3.5'te bulunabilir. Bu 

kısımda sadece denizel çevre koşulları ile ilgili bazı spesifik hususların altı 

çizilmektedir. 

Su ve ikinci bir kompartman arasında ölçülmüş partisyon katsayıları, varsa, genellikle 

tuz içermeyen su (tatlı su veya damıtılmış/iyondan arındırılmış) kullanan 

çalışmalardan elde edilir. Ölçülmüş verilerin olmaması durumunda, ilgili partisyon 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

204 

 

katsayılarının bu kılavuzda kısım 2.3.2'de sayılan birincil verilerden yola çıkılarak 

tahmin edilmesi gerekir. Bununla birlikte, böyle bir ekstrapolasyona imkan veren 

teknikler aynı zamanda büyük ölçüde tatlı su veri setlerini esas almaktadır. Bu 

nedenle, denizel çevrede kimyasalların dağılımını değerlendirmek için, partisyon 

katsayılarının deniz suyu ve tatlı su arasında ne ölçüde farklılık gösterebileceğinin göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

Tatlı su ile karşılaştırıldığında, deniz suyunun iyon gücü, kompozisyonu ve pH'si bir 

kimyasalın diğer kompartmanlarla partisyonu üzerinde potansiyel etkileri vardır. 

Büyük ölçüde, bu etkiler, tatlı su ile karşılaştırıldığında, suda çözünebilirlik ve/veya 

kimyasalın türleşmesindeki farklılıklarla ilgilidir. Deniz suyunda görece yüksek 

düzeyde bulunan çözünmüş inorganik tuzlar genellikle bir kimyasalın 

çözünürlüğünü, apolar organik bileşikler için yaklaşık % 10-50 oranında fakat daha 

polar bileşikler için daha küçük bir oranda azaltır ('tuzla çökeltme' olarak anılır) 

(Schwarzenbach ve diğerleri, 1993). Son zamanlarda yapılan bir incelemede tipik 

azaltma faktörü olarak 1.36 bulunmuştur (Xie ve diğerleri, 1997). 

İyonlaştırılamayan organik maddeler için, deniz suyundaki azalan çözünürlüğün, 

tatlı su ile kıyaslandığında, su ve oktanol, organik karbon ve hava arasındaki 

partisyon katsayılarında orantılı artışlara neden olması beklenir. Bununla birlikte, 

ölçülmüş partisyon değerlerindeki belirsizlik ve partisyon katsayılarının bazılarının 

veya tamamının sıklıkla tahmin edilmesi ihtiyacı ile ilgili belirsizlik dikkate 

alındığında, deniz suyu ortamına atfedilebilecek farkların (2 kattan az) risk 

değerlendirmesinde önemli olması beklenmez. Dolayısıyla, deniz suyuna ilişkin 

olarak aynı güvenilirlik düzeyinde ölçülmüş veriler olmadıkça, tatlı su verileri 

denizel çevre için bir uyarlama yapmaksızın iyonlaştırılamayan organik bileşikler 

için kullanılabilir. 

İyonlaştırılabilir organik bileşikler için, tatlı su için olduğu gibi, çevrenin pH'si suda 

çözünürlüğü ve maddenin partisyonunu etkileyecektir. Çözünme derecesinin 

doğrudan deniz suyunun iyon gücünden etkilenebileceğine dair bazı kanıtlar vardır 

(Esser ve Moser, 1982). Bununla birlikte, sonuçta ortaya çıkan çözünme eğrisinin 

yönündeki değişim,  
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deniz suyunun pH'sine yakın çözünme sabitleri olan maddelere ilişkin pH nedeniyle 

görülebilecek değişime kıyasla nispeten küçüktür. Dolayısıyla, iyondan arındırılmış su 

yerine deniz suyu kullanılarak gerçekçi ölçümler elde etmek tercih edilebilir. Bir diğer 

seçenek ise doğrudan pH'nin log Kow'ye bağımlılığını ölçmektir (karşılaştırınız yeni taslak 

OECD yönergesi 122 "Log KowpH-iyonlaştırılabilir maddeler için metrik yöntem" (OECD, 

2000g)). Deniz suyunun pH'si (yaklaşık 8) tatlı suyun pH'sinden daha sabit olma 

eğiliminde olduğundan, iyonlaştırılabilir maddelere ilişkin partisyon katsayılarını 

düzeltmeye yönelik prosedür, bu Kılavuzda kısım 4.5.3'te açıklandığı gibi, yine de 

deniz koşulları için yeterince güvenilir olarak değerlendirilebilir. 

Metaller gibi inorganik kimyasallar için, maddenin şekli veya spesifikleşmesi 

doğrudan deniz suyunun iyonik kompozisyonundan etkilenebilir, ve bunun 

çözünürlük ve partisyon üzerinde dikkate değer bir etkisi olabilir. Durum bazında, 

deniz suyundaki ilgili partisyon katsayısının tatlı su verilerinden hesaplanmasına 

imkan verecek yeterli bilgi mevcut olabilir; aksi halde, deniz koşulları altında 

yapılacak ölçümler gerekli olabilir. 

 

2.6.4 Denizel bozunma 

 

2.6.4.1 Abiyotik bozunma 

Denizel çevrelerdeki abiyotik bozunma (bir başka ifadeyle hidroliz ve fotoliz) tatlı su 

çevrelerindeki abiyotik bozunmaya benzer şekilde değerlendirilmelidir fakat denizel 

çevrelerdeki farklı fiziko-kimyasal koşullar dikkate alınmalıdır. Özellikle 8 olan kararlı 

pH derecesi ve ortalama 9 °C (282 K) ile genellikle daha düşük olan sıcaklık 

değerlendirilmelidir. 

 

2.6.4.2 Biyotik bozunma 

Çeşitli denizel çevrelerdeki biyobozunmanın hızı temel olarak yetkin 

bozundurucuların varlığına, konsantrasyona ve söz konusu kimyasalın kendine özgü 

özelliklerine, besinlerin ve organik madddenin konsantrasyonuna ve moleküler 

oksijenin varlığına bağlıdır. Bu faktörler çeşitli denizel çevreler arasından önemli ölçüde 

değişiklik gösterir. 

Nehir ağzı çevrelerinde, ksenobiyotiklerin, besinlerin ve organik maddelerin arzı daha 
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uzaktaki çevrelerdekinden çok daha yüksektir. Bu faktörler ksenobiyotiklerin 

biyobozunmasının haliçlerde, daha uzak denizel çevrelerde olduğundan daha hızlı 

gerçekleşmesi olasılığını güçlendirir. Ayrıca, nehir ağzı ve kıyı çevreleri çoğu zaman 

çalkantılıdır ve sabit bir sedimantasyon ve sediment partiküllerinin, mikroorganizmalar 

ve besinler dahil, yeniden süspande olması ile karakterize edilir, bu ise bu çevrelerdeki 

biyobozunma potansiyelini, daha fazla su derinliği olan denizel çevrelere kıyasla, 

artırmaktadır. Asılı partiküllerin ve tutunma yüzeylerinin varlığı nehir ağzı çevrelerinde 

ksenobiyotiklerin biyobozunması lehine olabilir.   

ECETOC (1993) denizel çevrelere ilişkin mevcut biyobozunma verilerini gözden 

geçirmiştir. Haliçlerdeki biyobozunmanın çeşitli maddeler için tatlı su ortamlarındaki 

biyobozunmadan 4 kat daha az olduğunu göstermişlerdir: Lineer Alkil Benzen 

Sülfonat, Lineer Alkil Etoksilatlar, m-krezol, klorobenzenler, p-nitrofenol glutamat, 

heksadekan ve metilparatiyon. Bununla birlikte, çok hızlı biyobozunmaya uğradıkları 

bilinen maddeler (sodyum asetat, sodyum benzoat ve sodyum dodesilsülfat) için, 

hızlar nehir ağzı ve tatlı su çevrelerindekine benzer çıkmıştır. Bu kısımda nehir ağzı 

ortamlarındaki ortalama bozunma potansiyelinin tatlı su ortamlarındaki bozunma 

potansiyeline benzer olduğu varsayılmaktadır. 

Karada yerleşik ksenobiyotik ve allokton materyal kaynaklarından uzaklaştıkça, 

mikroorganizmalar için koşullar karaya yakın durumdakinden daha az olumlu 

olmaktadır. Adaptasyon basıncı, bozunma ve dilusyonun sonucu olarak 

ksenobiyotiklerin konsantrasyonlarının çok daha düşük olması nedeniyle, düşüktür. 

Buna ek olarak, çevre genel olarak oligotrofik olarak karakterize edilebilir, ve 

besinlerin ve organik maddenin konsantrasyonları karaya yakın denizel 

çevrelerdekinden düşüktür. Düşük konsantrasyonları nedeniyle, ksenobiyotikler 

birincil substratlar olarak zor bozunurlar, ve görece düşük mikrobiyal aktivite 

nedeniyle, ksenobiyotiklerin ikincil substratlar olarak bozunmasının sınırlı olduğu 

varsayılır. Bu, uzak denizel çevrelerdeki bozunma potansiyelinin haliçlerdeki bozunma 

potansiyelinden çok daha düşük olmasının beklendiği anlamına gelir. 

Özel bir durum ise kıyı ötesi kaynakları olan alanlardır, örneğin petrol platformları. 

Sedimentle ilişkisi olan mikroorganizmaların, bu kaynaklardan sürekli olarak salınan 

kimyasalların bozunmasına az ya da çok adapte olduğu varsayılabilir. Bununla 

birlikte, çeşitli faktörler, örneğin besin sınırlaması gibi, karaya yakın olunan durum ile 

kıyaslandığında biyobozunma potansiyelini sınırlandırabilir. Ayrıca, su kolonundaki 

mikroorganizmalar büyük ölçüde akıntılarla birlikte sürüklenecek ve, dolayısıyla, sabit 
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bir yetkin ayrıştırıcı topluluğunun gelişmesi engellenecektir. 

Çoğu denizel sedimentler üst 0-5 mm'nin altında anaerobiktir. Denizel 

sedimentlerdeki biyobozunmanın değerlendirilmesi ideal olarak bu koşulları simüle 

eden araştırmaların sonuçlarına dayandırılmalıdır. Bu mümkün değilse, diğer 

yaklaşımlar kullanılabilir, örneğin: 

• tatlı su sedimentleri için kullanılan yaklaşıma benzer bir yaklaşım 

kullanılabilir, bir başka ifadeyle, üst 3 mm'si aerobik ve kalan kısmı anaerobik 

olarak kabul edilen 30 mm kalınlığında bir sediment tabakasından oluşan bir 

senaryo kullanılabilir. Aerobik ve anaerobik sediment için ayrı bozunma 

oranları varsa, bunlar yarılanma ömrünün tahmin edilmesi için kullanılabilir. 

Sadece sedimentte (veya toprakta) aerobik bozunmaya ilişkin veriler 

mevcutsa, anaerobik kompartmanda hiç bozunma olmadığı varsayılmalı ve 

neticede, aerobik sedimentteki (veya topraktaki) yarılanma ömründen 10 kat 

daha uzun bir yarılanma ömrü kullanılmalıdır. 

 bir sediment inokülümü kullanılarak anaerobik tarama testleri 

gerçekleştirilebilir (Horowitz ve diğerleri, 1982; Madsen ve diğerleri, 1995), 

ve gözlemlenen biyobozunabilirlik daha sonra maddenin anaerobik 

sedimentte biyobozunabilirlik potansiyelinin bir göstergesi olarak 

kullanılabilir. Bozunma oranları uzman görüşü ile elde edilmelidir.

Sediment ve toprakla ilgili çalışmalardan elde edilen herhangi bir bozunma verisi yoksa, 

suda bozunmaya ilişkin verilerin kullanılması düşünülebilir. Üst aerobik sediment 

tabakasındaki bozunma potansiyelinin genellikle üzerini örten sudaki bozunma 

potansiyeline benzer olduğu varsayılır. Bununla birlikte, yüksek ölçüde hidrofobik olan 

ve/veya suda çözünürlüğü zayıf olan maddelerin sedimentindeki muhtemel çok düşük 

biyoelverişlilik, tatlı su sedimentlerinde olduğu gibi, dikkate alınmalıdır. 

 

2.6.4.3 Denizel biyobozunma simülasyon testleri 

Genel kural olarak, gerçek sucul çevredeki koşulları simüle eden testlerde belirlenen 

bozunma oranları veya yarınlanma ömürlerinin kullanılması mümkün olan her 

durumda değerlendirilmelidir mevcuttur. Test verilerinin geçerliliği ve kalitesine ilişkin 

olarak uzman görüşü gereklidir. Deniz suyu/sediment inokülümünün başlangıç 

noktası (örneğin örnekleme sahasının uygunluğu) her zaman simülasyon test 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve kullanılması ile bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. 
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Biyo-dönüşüm (metabolizasyon yollarının ve ana metabolitlerin tanımlanması) ve 

mineralizasyon verileri, belirli çevreden alınan örnekleri inokülüm olarak kullanarak 

standartlaştırılmış simülasyon testlerinin birinden (OECD 309 veya OECD 308) elde 

edilebilir. 

Buna rağmen, çürütülmüş atık su çamuru ile yapılan anaerobik tarama testlerinden 

elde edilen veriler sedimentlerdeki bozunma potansiyelinin tahmini için kullanılamaz. 

 

2.6.4.4 Biyobozunma tarama testi verilerinin kullanılması 

Elde sadece deniz veya tatlı su biyobozunma tarama testlerinin sonuçları mevcut 

olduğunda, Tablo 16'da belirtilen pelajik kompartmana ilişkin varsayılan 

mineralizasyon yarılanma ömürlerinin kullanılması tavsiye edilir. 

 

Tablo 16: Sadece tarama testi verilerinin mevcut olduğu durumda denizel risk 

değerlendirmesinde kullanılmak üzere tavsiye edilen mineralizasyon 

yarılanma ömürleri (günleri) 

 

  

Tatlı su 1) 

 

Haliçler 4) 

Diğer deniz 

çevreleri 5) 

Denizel tarama testinde 

bozunabilir 

uygulana

maz 

15 50 

Kolaylıkla bozunabilir2) 15 15 50 

Kolaylıkla bozunabilir, 

ancak 10-günlük zaman 

aralığında değil 

 

50 

 

50 

 

150 

Doğal yapısı gereği 

bozunabilir 3) 

150 150 

Kalıcı   
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Denizel ortamlar için Tablo 16'da açıklanan yarılanma ömürleri geçici tavsiyeler olup 

farklı maddelerin bozunmasına ilişkin yeterli verilerin tarama testlerinde ve 

simülasyon testlerinde değerlendirilmesi durumunda, bunların yeniden göz önüne 

alınması gerekir. Tavsiyenin temelinde yatan varsayım şudur; tatlı su ve nehir ağzı 

sularındaki ksenobiyotiklerin bozunması genel olarak benzer bozunma oranlarıyla 

açıklanabilirken kıyı şeridinden daha uzakta olan diğer denizel ortamlarda bozunma 

oranları daha düşüktür (Burada yarılanma ömrünün çabuk bozunabilir maddeler için 

haliçlere göre üç kat artacağı ve daha yavaş bozunabilir maddeler için bunun daha 

da fazla olacağı ileri sürülmektedir, bkz. Tablo 16). 

 

2.6.5 Yerel değerlendirme 

 

2.6.5.1 Giriş 

Genellikle çevreye olan salımlar, maddenin yerel olarak yüksek çevresel 

konsantrasyonuna neden olan bir noktasal kaynaktan doğar. Bir kimyasalın çevreye 

serbest bırakılmasından, emisyonlarından ve kayıplarından doğan en yüksek riskin 

emisyon noktasına yakın olan bu yerel ölçekte olması beklenir. Durumun her zaman 

böyle olmayabileceği ve denizel akıntılar, taşınma ve sediment birikmesi gibi 

nedenlerle emisyon noktasından bir miktar uzaklıkta başka yerel yüksek 

konsantrasyonların da ortaya çıkabileceği bilinmelidir. Bunun yerel bir emisyon 

için mümkün olabileceğinin değerlendirildiği durumlarda, spesifik modelleme 

Tablo 16'ya ilişkin Notlar: 

1. Tablo 5'ten alınan yarılanma ömürleri 

2. Geçme seviyesi >70% DOC uzaklaştırma veya > 60% ThOD 28 günde. Tatlı su için 

uygulanabilir değil. 

3. 150 günlük bir yarılanma ömrü, sadece, MITI II veya Zahn Wellens Testinde hızlıca 

mineralize olan, yapısal olarak bozunabilir maddeler için kullanılabilir. 150 günlük yarılanma 

ömrü bilimsel olarak doğruluğu tamamen ispat edilebilir değildir, ancak birtakım uzmanlar 

arasında "sezgiye dayalı tahmin bakımından bir fikir birliği"ni yansıtmaktadır. 

4. Kıyı şeridine en yakın sığ deniz suyunu da kapsar 

5. Bu başlık altında bahsedilen yarılanma ömürleri sadece bütünlük adına eklenmiştir, sadece 

bu kılavuzdaki kısım 2.6.6'da açıklandığı gibi bir bölgesel değerlendirme (kıyı modeli) 

yapılması durumunda kullanılmalıdırlar. 
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veya ölçümler gerekebilir. 

Sucul konsantrasyonlar emisyon noktasında en yüksek olduğundan, bu yerel ölçekte, 

riskler mevcut metodolojiler kullanılarak yeterli düzeyde değerlendirilebilir. 

Emisyonun iç kaynaklarının yanında, denizel çevreye doğrudan bırakımlar da olabilir. 

Dolayısıyla, salımlar noktasal kaynaklardan:  

 haliçlere olabilir, ya doğrudan bırakımlarla ya da nehir girdileri yoluyla iç 

kaynaklardan (ya da her ikisinden);

 kıyı bölgelerine olabilir;

 liman faaliyeti ve nakliyeden dolayı liman alanlarına olabilir; 

 açık denizlere olabilir örneğin kıyı ötesi petrol ve gaz tesislerinden ve 

gemilerden;

 atmosferik birikme.

 

2.6.5.2 Su kompartmanı için PECyerel hesaplaması 

Mevcut iç kısım (ülke içi) çevresel risk değerlendirmesi prosedüründe, denizel maruziyet 

senaryoları, çok sayıda endüstriyel saha için - ki bunların bazıları fiilen doğrudan denize 

boşaltım yapıyor - yere özel değerlendirmelerin yapıldığı her durumda gerekli oluyordu. 

Yerel ölçekte denizel çevreye ilişkin bir risk değerlendirmesi bu nedenle sadece, 

doğrudan denize salımda bulunduğu belirlenen spesifik yerler için yapılıyordu. Denizel 

risk değerlendirmesine ilişkin özel bir metodoloji bağlamında, her türlü verili kullanım 

için daha genel bir maruziyet değerlendirmesi gerekmektedir. 

Uzun kıyı şeridi olan bazı ülkelerde denize atıksu boşaltan endüstriyel sahaların sayısı 

toplam saha sayısına kıyasla düşük iken, (örn. Fransa'da % 5-10; IFEN, 1997), 

diğerlerinde çok yüksek olabiliyor (örn. İsveç'te % 58, SCB, 2000). Bu nedenle, verili bir 

kimyasal maddenin tüm kullanımları için, denizel çevreye potansiyel yerel salımlar 

görülebileceği kabul edilir, ve dolayısıyla, yerel denizel çevre için genel bir yerel 

maruziyet değerlendirmesi yapmak gereklidir. 

İç kısımlara ilişkin risk değerlendirmesi bakımından, PECyerel hesaplanması temelde 

iki parametreye bağlıdır: dilusyon ve bir STP varlığı (veya yokluğu). Bu 

parametrelerin her ikisinin de yerel konsantrasyon (Cyerel, denizsuyu) üzerinde 

büyük etkileri vardır. 

STP'nin varlığı veya yokluğu ile ilgili olarak, birbiriyle çelişen bilgiler mevcuttur. 
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Maddelerin risk değerlendirmesi ile elde edilen deneyimler göstermiştir ki kıyı kesiminde 

bulunan kimyasal madde işleme sahaları/tesisleri için, çıkan atık suların bir biyolojik 

arıtma tesisinde arıtılması ihtimali karada yerleşik bulunan sahalardan/tesislerden çok 

daha düşüktür (bkz. örn. akrilonitril, sikloheksan veya metilendianilinle ilgili risk 

değerlendirme raporları). Bu HELCOM (1998) tarafından yapılan bir araştırma ile 

doğrulanmıştır. Baltık Denizi kıyısında bulunan tesislerden alınan endüstriyel atık 

suların çoğu arıtılırken (% 98'e kadar), raporda HELCOM'a taraf olan tüm taraflarca 

kullanılan arıtmayla ilgili detaylı bilgilere yer verilmemiştir. 

Bununla birlikte, İsveç'te derlenen verilere göre, bırakılan endüstriyel atık suyun % 

50'sinden daha azının biyolojik bir arıtma aşamasından geçtiği görülmektedir. Diğer 

taraftan, kentsel atık suyun arıtılmasıyla ilgili istatistikler, kıyıdaki kentlerden alınan 

kentsel atık su arıtma oranlarının genel arıtma oranlarından farklı olmadığını 

göstermektedir (örn. IFEN, 1997; HELCOM, 1998). Diğer taraftan, dört AB Üyesi Ülke 

91/271 sayılı Direktifin, kendilerine kentsel atık suya duyarlı olmayan denizel alanlar ilan 

etme imkanı veren ve atık suyu biyolojik olarak değil de sadece mekanik olarak arıtmak 

zorunda oldukları anlamına gelen, 6'ncı Maddesini uygulamıştır. 

Bu nedenle, yerel ortamdaki varsayılan bir değerlendirme için, endüstriyel atık suların 

(yerinde bazı arıtma sürecine tabi tutulmuş olabilir) bir kentsel biyolojik STP'de 

arıtılmaması önerilir. Yine de endüstriyel atık suların arıtılmasıyla ilgili durumun hızlı bir 

şekilde değiştiği ve mevcut senaryonun yakın gelecekte revize edilebileceği 

bilinmektedir. Spesifik arıtma tesislerinin bulunduğu belirli bir sahaya ilişkin spesifik 

bilgiler mevcut ise, bu bilgilerin değerlendirilmesi gerekir ve bunlar varsayılan kabulü 

geçersiz kılmak için kullanılabilir. Uygulamada bu bilgiler çoğunlukla üretim ve/veya 

büyük işleme sahaları için mevcuttur. Belirli endüstri ve/veya kullanım kategorileri için, 

bu spesifik endüstriye ilişkin olarak STP'ye genel bağlantı sıklığı hakkında uygun 

gerekçe/doğrulama sağlanabilirse, bir STP'ye bağlantının var olduğunu varsaymak da 

mümkündür. Özel veya genel kullanım için kullanılan maddelerin kentsel atık suya 

salımları bakımından (IC5 ve IC6'ya giren maddeler, Ek 6), biyolojik STP'deki arıtmanın 

derecesinin iç kısım (kara) senaryosuna tekabül ettiği kabul edilebilir (bkz. bu kılavuz 

kısım 2.3.7.1). 

Kıyı kuşağına yapılan boşaltımlar bakımından, dilusyon bir tatlı su nehrindekinden 

fazla olacaktır. İlk olarak, başlangıç dilusyonu atık su ile salin alıcı ortam arasındaki 

yoğunluk farklı olursa gerçekleşebilir (Lewis, 1997). Başlangıç dilusyon faktörü 

genellikle 10 civarındadır. Akıntılara bağlı olarak daha ileri dilusyon da varsayılabilir, 
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özellikle salım noktasının gelgitsel etkilere tabi olması durumunda. Atlas Okyanusu 

veya Kuzey Denizi'ne kıyasla gelgitsel etkilerin neredeyse hiç görülmediği Baltık 

Denizi'nde veya Akdeniz'de,sakin günlerde sadece başlangıç dilusyonu görülebilir 

ancak normal olarak, akıntılar nedeniyle daha ileri dilusyon görülmesi de olasıdır. 

Kuzey Denizi'nde, boşaltım noktasından 200 m uzakta, model simülasyonlarından 

(mevcut ölçümlere dayalı olarak) 500'den fazla dilusyon faktörü belirlenmiştir (örn. 

Pedersen ve diğerleri, 1994). 

Bir kıyı kuşağına yapılan boşaltımlara ilişkin 100 dilusyon faktörü daha sonra geçici 

olarak varsayılabilir ve bu gerçeğe uygun bir en kötü durumu temsil ediyor olabilir. 

Daha sonra iç kısım maruziyet değerlendirmesine ilişkin tahmin yönteminin aynısı 

deniz suyundaki yerel konsantrasyonu elde etmek için kullanılabilir (Cyerel, denizsuyu, 

bkz. bu kılavuz kısım 2.3.7.3; Denklem 46 –Denklem 50 ). 

 

Belirli durumlarda, mevcut dağılım ve akibet süreçlerine ilişkin daha kesin bilgilerin 

kullanılmasına imkan verecek spesifik emisyon noktalarının tanımlanması mümkün 

olabilir. 

Bu gibi "yere özgü" değerlendirmeler, sadece, yaşam döngüsündeki belirli noktadan 

doğan tüm emisyonların, örneğin üretim, sınırlı sayıda spesifik ve tanımlanabilir 

noktadan kaynaklandığının bilindiği durumlarda kullanılmalıdır. Bu durumlarda her bir 

spesifik salım noktasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir. Bu hükümde 

bulunmak mümkün değilse, varsayılan kabuller uygulanmalıdır. "Yere özgü" 

değerlendirmelerde, PEC'in elde edilmesinde, veri emisyon için mevcut olan gerçek 

dilusyon ve bunun yanı sıra bozunmanın etkisi, uçuculuk vb. uygun şekilde dikkate 

alınmalıdır. 

Normalde, sadece dilusyon ve asılı maddeye adsorbsiyonun dikkate alınması gerekir 

ancak yere özgü koşullar geçerli yerel dağılım modellerinin kullanılabileceğini gösterebilir. 

Akıntılar ve gelgit hareketlerinden etkilenen haliçler için, ilk yaklaşım olarak 

bunların ya iç kısım ya da denizel risk değerlendirmesi kapsamında oldukları 

varsayılır. Dolayısıyla, herhangi bir spesifik değerlendirme önerilmez. Daha sonra, 

deniz suyundaki yerel konsantrasyon şu formülle elde edilebilir: 
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Denklem 83 

Sembollerin açıklaması 

 

 

Kp,susp  iç kısım risk değerlendirmesinde olduğu gibi türetilir. Deniz suyu ortamlarında 

maddelerin partisyon davranışlarına ilişkin spesifik bir tahmin için bakınız bu kılavuz 

kısım 2.6.3. 

Bir boşaltım için elverişli olan dilusyon aynı zamanda bu boşaltımın gerçek hacmi ile 

ilgili olacaktır. Tatlı su senaryosunda, bu boşaltım hacmi 2,000 m3/gün olarak 

standartlaştırılmıştır bir başka ifadeyle standart bir STP'den dışarı akış. Bu nedenle 

denizel çevreye boşaltım hacminin de 2,000 m3/gün olarak normalize edilmesi önerilir 

öyle ki boşaltılan maddenin miktarının (kg/gün cinsinden), modelleme amaçları 

bakımından, boşaltımdan önce bu hacme seyreltildiği varsayılır. 

İnsanların dolaylı maruziyeti ve ikincil zehirlenme açısından, deniz suyunda yıllık 

ortalama konsantrasyon hesaplanır: 

 

 

 

 

 

Denklem 84 

 

Clocal, eff 
STP'deki artık maddenin konsantrasyonu  

[mg . l-1] Denklem 36 

Kp, susp 
asılı maddenin katı-su partisyon 

katsayısı. 
[l . kg-1] Denklem 26 

SUSPwater 
deniz suyundaki asılı maddenin 

konsantrasyonu 

[mg . l-1] 15 

DİLUSYO

N 

dilusyon faktörü [-] 100 

Clocal, 

denizsuyu 

emisyon episodu sırasında deniz 

suyundaki konsantrasyon 
[mg . l-1] 
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Sembollerin açıklaması 

 

Cyerel, 

denizsuyu 

emisyon episodu sırasında deniz suyundaki 

konsantrasyon 

 

[mg . l-1] Denklem 82 

Temission 
emisyonun gerçekleştiği gün sayısı/yıl 

 
[d . yr-1] 

 

Cyerel,  

denizsuyu,ann 

deniz suyundaki yıllık ortalama yerel 

konsantrasyon 

[mg . l-1] 
 

 

Maruziyet değerlendirmesi tonaj esaslı yaklaşım kullanılarak yapılıyorsa bölgesel 

ölçekteki konsantrasyon (PECbölgesel,denizsuyu) yerel ölçek için arkaplan 

konsantrasyonu olarak kullanılır. Bu nedenle, bu konsantrasyonlar toplanır: 
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Sembollerin açıklaması 

Cyerel, denizsuyu episod sırasında deniz suyundaki 

konsantrasyon. 

Cyerel, denizsuyu,ann deniz suyunda yıllık ortalama 

konsantrasyon denizsuyu  

 

[mg . l-1] Denklem 82 

[mg . l-1] Denklem 83 

[mg . l-1] 

PEC bölgesel, denizsuyu deniz suyundaki bölgesel konsantrasyon [mg . l-1] 15 

PECyerel, denizsuyu episod sırasında tahmin edilen çevresel 

konsantrasyon. 

PECyerel, denizsuyu,ann havada tahmin edilen yıllık ortalama 

çevreselkonsantrasyon  

[mg . l-1] 100 

[mg . l-1] 

İlgili yere-özgü bilgiler mevcutsa, bunlar değerlendirmeyi geliştirmek için kullanılabilir. 

Yine de önemli ölçüde farklılık gösteren bazı maruziyet durumları gözden geçirilmelidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEClocalseawater= Clocalseawater+ PECregionalseawater Denklem 85 

PEClocalseawatera,nn=Clocalseawatera,nn+ PECregionalseawater Denklem 86 
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 kıyı ötesi platformlardan salınan maddeler. Kıyı ötesi kimyasalların 

kullanılması ve boşaltımının azaltılmasına ilişkin uyumlaştırılmış zorunlu bir 

kontrol sistemi halihazırda OSPAR çerçevesinde kararlaştırılmış 

bulunmaktadır (OSPAR, 2000a; 2000b). AB mevzuatı kapsamndaki bu 

spesifik maruziyet durumu için, OSPAR tarafından önerilen metodoloji 

dikkate alınabilir
21

;

• limanlardan, marinalardan, balık çiftliklerinden ve kuru havuzlardan salınan 

maddeler. Bu durumlar için, biyosidal ürünler için en uygun/ilgili olan spesifik 

senaryoların geliştirilmesi gerekecektir. 

2.6.5.3 Sediment kompartmanı için PECyerel hesaplaması 

Yeni çökelmiş sedimentteki konsantrasyon sedimente ilişkin PEC olarak alınır; 

dolayısıyla asılı maddenin özellikleri kullanılır. Yığın sedimentteki konsantrasyon, 

termodinamik bir partisyon dengesi varsayılarak,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
Platformlardan (örn. CHARM-modeli) olan salımların değerlendirilmesine ilişkin olarak bu OSPAR 

kararları çerçevesinde geliştirilen metodoloji, denizel risk değerlendirmesine ilişkin mevcut rehber 

dokümanın geliştirilmesi bağlamında yeniden ele alınmamıştır. 
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buna karşılık gelen su kütlesi konsantrasyonundan elde edilebilir (Di Toro ve diğerleri, 

1991): 

 

 

Denklem 87 

 

 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

 

Yüksek emiciliği olan maddeler yukarıda açıklanan yaklaşımla yeterince 

değerlendirilemeyebilir, çünkü asılı maddeye kohezyonları nedeniyle genellikle su ve asılı 

madde arasında dengeli dağılım göstermezler; bununla birlikte bentik veya toprak 

organizmaları tarafından ağız yoluyla alındıktan yutulduktan sonra geri çıkarılabilirler. 

Yerel salımlara maruz kalan asılı madde daha sonra uzun mesafeler boyunca 

taşınabilir ve uzak bölgelerde sedimente çökeltilebilir. Bu nedenle, yerel ortamlarla 

ilgisi olmayan alanların, ancak salımların hemen yakınında olması beklenebilecek, 

aynı sediment konsantrasyonlarına maruziyeti mümkündür. Bunun özellikle ölçülmüş 

konsantrasyonlar ile tahmin edilen konsantrasyoları karşılaştırırken dikkate alınması 

gerekir. 

 

PECyerel, 

denizsuyu 

emisyon episodu sırasında deniz suyundaki 

konsantrasyon. 

[mg . l
-1
] 

 

Ksusp-

water 

asılı madde-su partisyon katsayısı [m3 . m
-3
] Denklem 27 

RHOsusp asılı maddenin yığın yoğunluğu [kg . m
-3
] Denklem 20 

PECyerel, 

sed 

sedimentte tahmin edilen çevresel 

konsantrasyon sediment 
[mg . kg

-1
] 
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2.6.6 Bölgesel değerlendirme 

Maddelerin salım tahminleri bakımından, kendilerine spesifik konum tahsis 

atfedilebilecek olan noktasal kaynaklardan salınan maddeler ile çevreye yaygın 

salımlar yoluyla giren maddeler arasında genellikle bir ayrım yapılır. 

Noktasal kaynak salımları yerel ölçekte çevresel konsantrasyon (PECyerel) üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olabilir ve daha büyük ölçekte çevresel konsantrasyonlara 

(PECbölgesel) katkıda bulunabilir. Tatlı ortamında olduğu gibi denizel durumda da geniş 

bir alandaki noktasal ve yaygın kaynaklardan salınan maddelerin etkilerini 

değerlendirmek gerekir. PECbölgesel'in salım üzerine kimyasalın daha ileri 

dağılımını ve akibetini dikkate alması beklenir. Sonuç olarak ortaya çıkan 

PECbölgesel'in, maddenin bir kararlı durum konsantrasyonu olduğu kabul edilir. 

Tatlı su çevresine ilişkin bölgesel sistem 200'e 200 km gibi nispeten geniş bir alanı 

kapsar ve bunun % 97'sini toprak ve % 3'ünü su oluşturur. Sistem, kıta olarak 

adlandırılan, Avrupa'nın büyüklüğünden daha geniş bir alan ile çevrilidir (bkz. 

kısım2.3.7.7). Denizel bölge için, tatlı su bölgesinin suyunun gireceği alana benzer 

büyüklükte bir alan seçilmiş olsaydı, sonuç olarak ortaya çıkan konsantrasyonlar 

tatlı su konsantrasyonlarının % 0.1'i civarında olurdu, bunun temel nedeni ise tatlı 

suyun çok daha geniş deniz suyu bölgesinde seyrelmesidir. 

Denizel çevredeki maddelerin çoklu noktalarının ve yaygın kaynaklarının 

potansiyel etkilerini değerlendirmek için, kıyı deniz suyundaki bir nehir suyu 

kütlesi şu şekilde bir denizel bölgesel genel çevre olarak kabul edilir: Bölgesel 

sistemdeki nehirlerden gelen tüm suları alan bir kıyı deniz alanı.  

Bu deniz suyu kompartmanı kıtasal deniz suyu kompartmanı ile dispersiyon ve 

adveksiyon (belirli bir yönde akan deniz suyu akıntısı) yoluyla kimyasal değişiminde 

bulunur. 

Kıyı kompartmanının büyüklüğü 40 km uzunluğunda, 10 km genişliğinde ve 10 m 

derinliğindedir. Bölgesel nehir suyundan gelen girdiye ek olarak, doğrudan 

emisyonların % 1'ini iç (karasal) kaynaklardan alır ve bunun, 
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denize yakın bir konumda bulunan ve ayrıca deniz kompartmanına doğrudan salımları 

olan kaynakların uygun bir fraksiyonunu temsil ettiği kabul edilir. 

Kıyı kompartmanının ilgili özelliklerinin çoğu, 5 mg/l olarak belirlenen asılı madde 

konsantrasyonu dışında, tatlı su kompartmanına benzerdir. Spesifik bilgilerin 

olmadığı durumlarda (örn. denizel simülasyon testlerinden elde edilen), su 

kolonundaki biyobozunma hızının tatlı sudakinden yaklaşık üç kat daha az olduğu 

varsayılır. Bu senaryo aşağıda Şekil 15'te gösterilmiştir. 

 

global ölçeklerle karşılıklı değişim 

. 

Şekil 15: Kıyı deniz suyu senaryosu 

 

Bu senaryo, tatlı su PEC hesaplamaları için kullanılan, kıyı kuşağı ile kıtasal deniz 

suyu arasında karşılıklı dispersif değişime imkan vermek üzere tadil edilen çoklu 

ortamlı akibet modeli ile birlikte modellenebilir. Varsayılan olarak, nehir suyunun kıyı 

sularına karışması yaklaşık 10 düzeyinde bir dilusyon faktörü verir. Sonuçta kıyı deniz 

suyundaki konsantrasyonların nehir suyundakinden 10 kat (koruyucu kimyasallar 

için) veya daha düşük (reaksiyona giren, buharlaşan veya çökelen kimyasallar için) 

olması beklenir. Bu kıyı deniz suyu senaryosundaki bozunmanın, volatilizasyonun 

vb.'nin derecesi çoklu ortamlı model kullanılarak yeterli düzeyde modellenir. 

 

 

 

kıta 

dispersiyon 

kıtasal nehirler 

 
adveksiyon  

bölgesel 
nehirler 

bölge . 

. 
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Bu modellerin özelliklerine ilişkin daha fazla detay tatlı su çevresi için PECbölgesel 

hesaplamasıyla ilgili kısımda bulunabilir (bu kılavuz kısım 2.3.7.7)
22

. 

Bu senaryoya göre PECbölgesel hesaplanması, aktif maddelere ilişkin 

değerlendirme için gerekli olan risk değerlendirmesine ilişkin sonuçları verir. 

Kaynaklar ve emisyonlarla ilgili bilgiler ve asılı madde konsantrasyonu, akış hızı ve 

dispersiyon hızı ile ilgili yere-özgü bilgiler, mevcut olabilir böylece genel 

değerlendirme bazı varsayılan parametreler geçersiz kılınarak daha yere-özgü hale 

getirilebilir veya hatta yerine yere-özgü modeller getirilebilir. Dispersiyon hızı 

hesaplanan tüm konsantrasyonları büyük ölçüde etkiler, buna ilave olarak asılı madde 

içeriği,  yüksek log Kow değerine sahip kimyasallar için deniz suyundaki çözünmüş 

konsantrasyonu etkiler. Denizel çevre bakımından, spesifik endüstriyel tesislerin atık 

su boşalttıkları belirli denizel çevre kompartmanlarındaki (koylar, haliçler, bölgeler) 

konsantrasyonları değerlendirmek için kullanılabilecek modeller mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

22
Varsayılan uzunluk: kıyısal deniz kompartmanının genişlik oranı 4:1 olarak belirlenmiştir. Bunun genel değerlendirmede 

duman bulutu şeklini yansıttığı kabul edilecek olursa, bu kıyı boyunca olan advektif deniz akıntısı ile buna dik bir dispersif 

taşınım hızı arasında bir orana işaret eder. Kompartman boyutlarına ek olarak, deniz akıntısı için bir değer seçilirse, yatay  

dispersiyon katsayısının değeri bunu takip eder veya tam tersi olur. Daha sonra kıyısal deniz kompartmanına tatlı su akışı 

için de bir değer belirlenirse,tatlı suyun kıyı deniz suyuyla karışması tamamen belirlenir. Genel bölgesel modelde nehir 

kıtasal modele yaklaşık olarak 1000 m
3
/s boşaltır. Deniz kompartmanının 40,000m. 10,000m. 10 m olarak belirlenen 

boyutları, ve deniz akıntısı için önerilen varsayılan değer olan 0.03 m/s ile beraber, gerekli dispersiyon katsayısı olarak 

50 m
2
/s değeri de dikkate alındığında, seçilen kompartman içerisinde deniz suyunun tatlı su içeriği yaklaşık %10 olacaktır. 

Kıyı sularındaki nehir suyu kütleleri yerel koşullarla (nehir akışı, deniz akıntısı, gel-git, derinlik vb.) beraber büyük ölçüde 

değişir. Nehir suyunun kıyı deniz suyuna yere özgü karışımının öngörülmesi akışlar ve tuzluluk dağılımlarıyla ilgili yere 

özgü bilgilerin olmasını gerektirir. Ren ve Meuse sularının (2,000 m3/s) Kuzey Denizinin güneyinde 0.035 m/s düzeyinde 

bir deniz akıntısı ile karıştıkları bilinmektedir ve bu kıyının ilk 10 km'sinde yaklaşık %20 nehir suyu olan çok uzun bir 

kütleyi beraberinde getirir. 20 m2/s düzeyinde bir dispersiyon katsayısı bu durumu yeterli bir şeklide açıklar. Amazon 

Nehri büyük su kütlesi ile tanınmaktadır. 
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3. Etki ve tehlike değerlendirmesi 

 

3.1 Giriş 

Çevresel etki ve tehlike değerlendirmesi risk değerlendirmesinde gerekli olan bir 

aşamadır. Şu bölümde ayrıntıları verildiği şekilde sunulacak bilgilere dayanır 

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Kılavuzu: Cilt IV Çevre, Bölüm A Aşağıdakiler Hakkında 

Gerekli Bilgiler: 

 fiziksel ve kimyasal veriler;

 çevredeki akibet ve davranış (bozunma ve değişkenlik dahil);

 sucul organizmalar üzerindeki etkiler (sedimentte yaşayanlar dahil); 

 kara organizmaları üzerindeki etkiler (memeliler ve kuşlar dahil). 

Yukarıdaki veriler kullanılarak, Tablo 1'de sayılan ilgili tüm çevresel koruma hedefleri 

için bir PNEC elde edilmelidir. 

PNEC, o seviyenin altında, kabul edilemez bir etkinin, büyük olasılıkla, görülmeyeceği 

bir konsantrasyon seviyesi olarak kabul edilir. 

Farklı kompartmanlar ve organizmalar için, bir PNEC türetilir, ve bu PNEC 

aşılmazsa, o kompartmanın temsil ettiği çevrenin korunmasını sağlar. Sucul ve 

karasal çevre ile ilgili belirli varsayımlar yapılır ve bunlar tek-türlü toksisite 

verilerinden hareketle ekosistem üzerindeki potansiyel etkilere dair 

ekstrapolasyona imkan verir. Şu varsayımlarda bulunulur: 

 ekosistem duyarlılığı en duyarlı tür gruplarına bağlıdır, ve;

 ekosistem yapısının korunması topluluk işlevini korur.

Bu iki varsayımın önemli sonuçları vardır. Bir kimyasalın toksik etkilerine en çok 

hangi türlerin duyarlı olduğu laboratuvarda tespit edilerek, sonrasında bu türlerden 

elde edilecek verilere dayanarak ekstrapolasyona gidilebilir. Ayrıca, bu türlerin 

içerisinde var olduğu herhangi bir ekosistemin işleyişi, yapının bir dengesizliğe 

neden olacak kadar bozulmaması kaydıyla, korunur. Genel olarak, en duyarlı tür 

gruplarının korunmasının yapıyı, dolayısıyla da işlevi koruması gerektiği kabul 

edilir. 

Çoğu madde için, genel olarak, sadece tek tür laboratuvar toksisite verileri mevcut 

olduğundan, ekosistem etkilerini tahmin etmek için kullanılacak veri havuzu kısıtlıdır. Bu 
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durumlarda, güçlü bilimsel geçerliliği olmasa da ampirik olarak elde edilmiş 

değerlendirme faktörlerinin kullanılması gerektiği kabul edilmektedir. Değerlendirme 

faktörleri ayrıca US EPA ve OECD (1992d) tarafından da önerilmiştir. Bu faktörler 

uygulanırken, amaç o düzeyin altında kabul edilemez bir etkinin büyük olasılıkla 

görülmeyeceği bir konsantrasyon düzeyi tahmin etmektir. Kimyasalın güvenli olduğu 

düşünülen bir seviyenin altında olması amaçlanmamıştır. Bununla birlikte, yine, 

muhtemelen kabul edilemez bir etki görülmeyecektir. 

Bu değerlendirme faktörlerinin boyutu tespit edilirken, tek türlü laboratuvar verilerinden 

çok türlü bir ekosisteme dair ekstrapolasyon yapmak için birtakım belirsizliklerin 

üzerinde durulması gerekir. Bu alanlar başka belgelerde yeterince ele alınmıştır ve 

aşağıdaki başlıklar altında en iyi şekilde özetlenebilir: 

 toksisite verilerinin laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası değişimi;

 tür içinde ve türler arası değişiklikler (biyolojik değişiklik);

 kısa dönemden uzun döneme toksisite ekstrapolasyonu;

 laboratuvar verilerinden saha etkisine ekstrapolasyon.

Değerlendirme faktörünün büyüklüğü, mevcut verilerden bir PNEC elde edebilmeye 

ilişkin güvene bağlıdır. Bu güven birtakım trofik düzeylerdeki, taksonomik 

gruplardaki organizmalara olan toksisiteye ve çeşitli beslenme stratejilerini temsil 

eden yaşam tarzlarına ilişkin veriler mevcutsa artar. Dolayısıyla temel veri setinden 

daha geniş ve daha uygun veri setleri olduğunda daha düşük değerlendirme 

faktörleri kullanılabilir. Değerlendirme faktörleri kullanılarak PNEC elde edilmesi 

aşağıdaki kısımlarda açıklanmaktadır. 

Farklı taksonomik gruplar için yapılan uzun dönemli testlerden elde edilmiş geniş bir veri 

seti varsa, bir PNEC elde etmek için istatistiksel ekstrapolasyon yöntemleri kullanılabilir. 

Genel olarak, istatistiksel ekstrapolasyon yöntemlerinin kullanımı için yeterli test 

verilerinin ancak görece az sayıdaki madde için mevcut olacağı ve bu verilerin ağırlıklı 

olarak tatlı su ve nadir durumlarda ise karasal toksisite verileri olacağı varsayılır. Bu 

nedenle, istatistiksel ekstrapolasyon yöntemlerinin kullanılması sadece bu iki çevre 

için açıklanmıştır ancak yeterli veri olması durumunda diğer çevreler için de 

kullanılabilirler. 

Organizmaların trofik seviyelere ayrılmasına ilişkin daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. 
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Aşağıdaki Tabloda PNEC değerlerinin elde edilmesi için kullanılabilecek toksisite 

testi sonlanma noktalarına genel bir bakış sunmaktadır. Kural olarak, PNEC, en 

düşük kısa dönem L(E)C50 veya uzun dönem EC10/NOEC değerinin uygun bir 

değerlendirme faktörüne bölünmesiyle hesaplanır. 
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Tablo 17: Toksisite testi sonlanma noktalarına genel bakış 

 

 

Kısa dönem çalışmaları: 

Bir test raporunda L(E)C50değerleri gösterilmiyor fakat ham veriler 

sunuluyorsa, L(E)C50 hesaplanmalıdır, örneğin Probit analiziyle. L(E)C 0 

ve L(E)C 100arasında sadece bir toksisite değeri bulunuyorsa, L(E)C 50 

değeri Probit analiziyle hesaplanamaz. Bunun yerine, L(E)C 50 tahmin 

edilebilir, örneğin lineer regresyonla.  

 

Sonuçlar >L(E)C 10 ve <L(E)C 50olarak sunuluyorsa, bunlar L(E)C 50  

olarak görülebilirler, bununla birlikte bir L(E)C 50 'nin açıkça üzerinde 

olan sonuçlar sadece ilgili kimyasalın kısa dönemli toksisitesinin bir 

göstergesi olarak kullanılabilir. 

Uzun dönem çalışmaları: 

NOEC (etki gözlemlenmeyen konsantrasyon) "ölçülen parametrenin hiçbir 

önemli inhibisyon göstermediği, test edilen en yüksek konsantrasyon" 

(OECD 201, 1984a) ya da LOEC'nin hemen altında olan test 

konsantrasyonu olarak (OECD 210, 1984g) tanımlanır. Bir konsantrasyon 

- etki ilişkisi olması gerekir. NOEC doğrudan konsantrasyon - etki 

eğrisinden kontrol değeri sapması (örn. % 10) dikkate alınarak belirlenir 

ya da ANOVA (varyans analizi) ve alt bir teste (örneğin Dunnett tesi) 

dayalı olarak elde edilebilir. Uygun istatistikler kullanılarak yapılan 

ekstrapolasyon (örn. Probit analizi) ile elde edilen uzun dönemli bir teste 

ilişkin EC10 bir NOEC olarak kabul edilebilir. NOEC veya ECx nokta 

tahminleri arasındaki tercih devam eden bir tartışma konusudur. OECD 

(1998) ECx kullanılması taraftarıdır. Test kurgusuna ve istatistiksel 

değerlendirmeye ilişkin her iki tercihin olası sonuçlarına dair geniş bilgi 

OECD (2006) tarafından verilmiştir. Bir LOEC (en düşük etki gözlemlenen 

konsantrasyon) bir etkinin gözlemlendiği en düşük konsantrasyonu ifade 

eder. Dolayısıyla NOEC/EC10 olarak kullanılmayabilir. Raporda sadece 

LOEC verilmiş olması durumunda, bu değer aşağıdaki prosedürlerle bir 

NOEC/EC10 elde etmek için kullanılabilir. 

- LOEC > 10 ve < 20% etki: NOEC, LOEC /2 olarak hesaplanabilir.  
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- LOEC≥%20 etki ve belirgin bir etki ilişkisi: EC10 hesaplanır veya 

ekstrapole edilir ve NOEC olarak kabul edilir. 

LOEC'in etki yüzdesi bilinmiyorsa NOEC elde edilemez. MATC (maksimum 

kabul edilebilir toksik madde konsantrasyonu): Sucul toksisitede MATC 

hesaplanabilir. Bu NOEC ve LOEC'ni geometrik ortalamasıdır. Test 

raporunda sadece MATC verilmişse, bir NOEC elde etmek için MATC √2 ile 

bölünebilir. Aslında çok nesilli çalışmalar olan su yosunları üzerine yapılan 

çalışmalarda, genellikle 72 saatlik (tüm geçerlilik kriterlerinin karşılanmış 

olması kaydıyla daha kısa veya daha uzun bir testin sonuçları kullanılabilir) 

bir EC50 değerinin kısa dönemli bir sonuca denk olarak 

değerlendirilebileceğinin ve 72 saatlik (veya daha uzun) bir NOEC/EC10 

değerinin uzun dönemli bir sonuç olarak değerlendirilebileceğinin kabul 

edildiği dikkate alınmalıdır. 
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Değerlendirme faktörü, test verilerinden hareketle gerçek ortam tahmin edilirken 

(ekstrapolasyon) söz konusu olan belirsizlik derecesinin bir ifadesidir. Uzun dönemli 

testler için uygulanan değerlendirme faktörleri, laboratuvar verilerinden hareketle 

doğal çevre için yapılan ekstrapolasyonun belirsizliği azaldıkça küçülür. Bu sebeple 

uzun dönemli veriler kısa dönemli verilere tercih edilir. Saha deneylerinden veya 

mezokozm çalışmalarından alınan sonuçlar da PNEC elde etmek için durum bazında 

kullanılabilir (Ek 7). 

Bir PNEC belirlemenin mümkün olmadığı spesifik durumlarda, kalitatif bir tahminde 

bulunulması gerekir. 

Maddenin dönüşümü sırasında, ilgili metabolitler/dönüşüm ürünleri oluşuyorsa (bkz. 

Bilgi Kutusu 1), ilgili kompartmanlar için bir etki değerlendirmesi yapılması 

gerekecektir. 

Etki ve tehlike değerlendirmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

 tehlike tanımlaması: Tehlike tanımlamasının amacı her bir çevresel 

kompartmandaki farklı türler için önemli etkilerin tanımlanmasıdır. Aktif 

maddeler ve şüpheli maddeler için, amaç aynı zamanda maddenin 

sınıflandırılmasının ve etiketlenmesinin yeniden değerlendirilmesidir. Yeni 

aktif madde için sınıflandırma ve etiketleme yine belirlenecektir;

 doz (konsantrasyon) - tepki (etki) değerlendirmesi: Amaç test edilen her bir 

sonlanma noktasına ilişkin değerleri hesaplamaktır. Bu aşamada, beklenen 

etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNEC), mümkün olan durumlarda, 

belirlenmelidir.

 BPR kapsamındaki yeni bir gereksinim olarak, bir aktif maddenin BPR'nin 

5(1) Maddesine göre dışlama kriterlerini karşılayıp karşılamadığının 

değerlendirilmesi gerekir. Dışlama kriterlerinin değerlendirilmesi için 

PBT/vPvB kriterlerinin ve endokrin bozucu özelliklerin değerlendirilmesi 

gerekir (bkz. bu kılavuz kısım 3.11)

Etki değerlendirmesinin farklı aşamaları bakımından, verilerin yeterlilikleri ve 

tamlıkları itibariyle değerlendirilmesi çok önemlidir. Yeterlilik değerlendirmesinde 

verinin kalitesine ve ilgililiğine/uygunluğuna değinilmelidir (bkz. bu kılavuz kısım 

3.2). Standart olmayan organizmaların ve/veya standartlaştırılmamış yöntemlerin 

kullanıldığı durumlarda verilerin değerlendirilmesinin ayrıca önemi vardır. Etki 
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değerlendirme sürecine mevcut ekotoksikolojik verilerin değerlendiri lmesiyle 

başlamak uygundur. 

İç çevreye ilişkin olarak değerlendirilen çevresel kompartmanlar sucul ve karasal 

ekosistem, yırtıcı hayvanlar, bir STP'deki mikrobiyal aktivite ve atmosferdir. Bu, bu 

kompartmanlardan her biri için, hava kompartmanı hariç, bir PNEC elde edilmesi 

gerektiği anlamına gelir çünkü şu anda standart hale getirilmiş biyotik test sistemleri 

mevcut değildir. 

Sucul çevre durumunda, PNECsu elde etmeye yönelik detaylı bir açıklama bu kılavuzda 

kısım 3.3'te yapılmıştır. Maddelerin aralıklı salımı bakımından, sucul organizmalar 

sadece kısa bir süre için maruz kalıyor olabilirler. Bu durumlarda, kısa dönemli L(E)C50 

değerlerinin bir PNECwater-intermittent elde etmek için yeterli olduğu kabul edilir. Bu 

husus kısım 3.3.2'de açıklanmıştır. 

Evsel ve endüstriyel STP'lerdeki mikrobiyal aktivite etkilenebilir. PNECstpelde 

etmeye yönelik değerlendirme faktörleri kısım 3.4'te verilmiştir. 

Sediment kompartmanı için, denge dağılımı yöntemi PNECsediment türetilmesi için 

bir tarama yöntemi olarak önerilir. Sediment test sonuçları mevcutsa, değerlendirme 

faktörleri uygulanarak bu verilerden PNECsediment elde edilebilir (bkz bu kılavuz 

kısım 3.5). 

Toprak kompartmanı değerlendirilirken, test verileri yoksa, PNECtoprak elde etmek 

için denge dağılımı yöntemi de kullanılabilir. Toprak test sonuçları mevcutsa, 

değerlendirme faktörleri uygulanarak bu verilerden PNECtoprak elde edilebilir (bkz. 

bu Kılavuz kısım3.6). 

Atmosfer açısından, asitlenme gibi, biyotik ve abiyotik etkilerden bahsedilir. Uygun 

verilerin olmaması ve her iki türdeki etkiyi değerlendirmek için henüz yeterli yöntemlerin 

olmadığı göz önüne alınarak, kısım 3.7'de geçici bir strateji açıklanmıştır. 

Ekotoksikolojik etkilere dair standart analizler genellikle bir maddenin doğrudan 

toksik etkileri hakkında bilgi verir. Biyobirikim ve biyo-çoğalma gösteren kimyasallar, 

organizmaların besin zincirinde daha yüksek maruziyeti nedeniyle, örneğin en üstteki 

yırtıcılar, ilave bir tehdit oluşturabilir. Bu olgu 'ikincil zehirlenme' olarak adlandırılır 

ve bir aktif madde çeşitli kriterleri sağlıyorsa, örneğin biyobirikim potansiyeli 

göstergesi, üzerinde durulmalıdır. Bu durum söz konusu ise, bir kimyasalın balık veya 

solucanlar yoluyla oral olarak alınması (PECoral,fish ve PECoralworm) balık veya 
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solucan yiyen memeliler veya kuşlara ilişkin bir PNEC ile karşılaştırılmalıdır. Bu 

yaklaşım bu kılavuz kısım 3.8'de açıklanmıştır. 

Yukarıdaki paragrafta açıklanan ikincil zehirlenmeye ilave olarak, birincil ve yanı sıra 

ikincil zehirlenme, aynı zamanda yemlerle kirletilmiş hedef organizmaların tüketimi 

yoluyla rodentisitler ve bazı insektisitlerle de ilgilidir. Daha fazla bilgi için PT'ye özel 

ESD'ye (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides- 

legislation/emission-scenario-documents) ve bu kılavuzun Ek 5'ine müracaat ediniz. 

Sunulan yöntemler, değerlendirme altındaki kompartmanın "kaygı konusu" olma 

olasılığını ve o kompartman için daha fazla veri, örneğin ilgili organizmalar üzerinde 

deney yapma gibi, elde edilmesi gerekip gerekmediğini belirlemeye imkan verir. 

Risk değerlendirmesinin çevre bölümü aktif maddenin etki şeklinin genel 

yansımasını içermelidir. İnsan sağlığı bölümündeki ilgili kısımlara çapraz referans 

önemli olabilir. Örneğin bir kimyasalın balıklarda gonad gelişimi üzerinde etkilerinin 

olduğunun tespit edilmesi ve laboratuvar memelilerinde benzer etkilerin görülmüş 

olması durumunda. Türler arasındaki etkilerin doğası, yoğunluğu ve zaman 

ölçeğindeki benzerliklerin belirlenmesi, farklı reseptörlerin hassasiyetlerinde olduğu 

gibi, elde edilecek bu organizmalar için söz konusu olan gerçek riskin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacak ve kaygı verici/önemli konuların belirlenmesine yardımcı 

olacaktır (IPCS, 2000). 

 

3.2 Verilerin değerlendirilmesi 

3.2.1 Ekotoksisite verileri 

Daha önce belirtildiği gibi, etki ve tehlike değerlendirmesi sırasında, verilerin 

yeterlikleri ve tamlıkları bakımından değerlendirilmesi gerekir. Ekotoksisite verilerinin 

yeterliğinin ve bütünlüğünün değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılar Biyosidal Ürün 

Yönetmeliği Kılavuzu: Cilt IV Çevre, Bölüm A Gerekli Bilgiler'de sunulmuş olup 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-

legislation adresinden ulaşılabilir. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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Bilgi Kutusu 6: PNEC değerlerinin elde edilmesi 

En yüksek test konsantrasyonunda etki görülmeyen çalışmalardan 

PNEC değerlerinin elde edilmesi 

En yüksek test konsantrasyonunda etki görülmeyen durumlarda, NOEC-

değerini ifade etmek için "≥" sembolü kullanılmalıdır. En yüksek test 

konsantrasyonunda < %50 etki gözlemleniyorsa, LC/EC50'yi ifade etmek 

için ">" işareti kullanılmalıdır.  Böyle bir değerden bir PNEC değeri 

türetilecekse, bu değere değerlendirme faktörü (AF) uygulanır ve PNEC > 

işareti ile gösterilir. Örnek: LC50 > 100 mg/L, ve değerlendirme faktörü 

1000 olarak alınırsa, PNEC>0.1 mg/L değerini verir. Bu bir (örn.) 1 mg/L 

PEC ile birleştirilirse, risk bölümü (oranı) RQ < 10 ile gösterilir. Bazı 

durumlarda, verilerden LC/EC10 elde etmenin mümkün olabileceği, ve 

bunun NOEC yerine PNEC elde edilmesinde kullanılabileceği dikkate 

alınmalıdır. 

 

PNEC değeri elde etmek için hedef türlere ilişkin etkililik verilerinin 

kullanılması 

Etkinlik testlerinden alınan bilgiler potansiyel olarak en hassas taksonomik 

grubu belirlemek için kullanılabilir, bu durumda ilave bilgiler gerekli olabilir. 

Bununla birlikte, ekotoksikolojik veriler sadece etkililik testlerinden elde 

edilen sonuçlarla tamamlanabilirler, bunun şartı ise bunların OECD 

yönergelerinde belirtilenler gibi ekotoksisite testlerinin tasarım kriterlerini 

karşılıyor olmasıdır. 
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3.2.2 Kantitatif Yapı - Aktivite İlişkileri (QSAR) 

Çoğu organik kimyasal için balık, sucul omurgasızlar ve algal toksisitesine ilişkin 

güvenilir QSAR tahminlerini elde etme araçları mevcuttur. Bu tahminler verilerin 

değerlendirilmesine yardımcı olmak ve/veya önemli bir sonlanma noktası 

belirlenmesi için daha ileri testlerin gerekli olup olmadığına karar vermek,  

ve öyle ise, test stratejisini, uygun olan durumlarda, optimize etmek amacıyla 

kullanılabilir. Ayrıca, laboratuvar testlerinin olmadığı durumlarda, metabolitlerin, 

safsızlıkların ve bozunma ürünlerinin değerlendirilmesinde değerli bir araçtır. Daha 

fazla bilgi için bakınız: aşağıdaki durumlara ilişkin test stratejisi çerçevesinde QSAR 

tahminlerinin kullanılması hakkında bilgi sunan gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik 

değerlendirmesi hakkında Kılavuz, Ana Bölüm R.6: QSAR ve kimyasalların 

gruplandırılması(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and-chemical-safety-assessment) 

 kimyasalların toksisitesinin tahmin edilmesi; ve 

 uzun dönemli balık toksisitesinin tahmin edlimesi. 

 

3.3 Tatlı su kompartmanına ilişkin etki değerlendirmesi 

3.3.1 PNEC Değerinin Hesaplanması 

PNEC elde edilmesine ilişkin açıklama için bakınız: kısım 3.1. 

 

3.3.1.1 Değerlendirme faktörleri kullanılarak PNEC hesaplanması 

Önerilen değerlendirme faktörleri Tablo 18'de sunulmuştur. 

Sadece kısa dönemli toksisite verileri mevcut olduğunda, test edilen türün standart 

bir test organizması olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili mevcut toksisite verilerinden 

en düşük L(E)C50'ye değerlendirme faktörü olarak 1000 uygulanacaktır (bkz. Tablo 

18'e ilişkin notlar). İlgili test organizması ile uzun dönemde elde edilen en düşük 

NOEC/EC10 değerine daha düşük bir değerlendirme faktörü uygulanacaktır. 

Bir tür için aynı sonlanma noktası için, aynı süre, yaşam evresi ve test koşullarına 

sahip testlerde elde edilen, çoklu veri olması surumunda, güvenilir veya kısıtlamalarla 

güvenilir olarak derecelendirilen sonlanma noktaları (Ri 1 veya 2) her bir tür için 

toplam bir sonlanma noktası elde etmek için kullanılır. Ayrı olarak birden fazla 

büyüklük sırasında iseler, test sonuçları arasındaki farkı açıklayacak spesifik bir neden 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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olup olmadığını anlamak için, çalışma raporlarına daha detaylı bir şekilde bakmak 

gerekir. Bir açıklanama bulunamaz ve sonuçlar aynı türlere ve sonlanma noktalarına 

ilişkin ise, bunlar bir geometrik ortalamada toplanabilir. Bu kısa dönemli test 

sonuçlarının (EC50, LC50) yanı sıra uzun dönemli test sonuçları (NOEC, EC10) için de 

geçerlidir. Her bir türe ait çoklu verilerin ele alınmasıyla ilgili ayrıntılı yol gösterici 

bilgiler Çevresel Kalite Standartlarının Elde Edilmesine İlişkin Teknik Kılavuz'da 

bulunabilir (EC, 2011; Ek 1, kısım A1.3.6.1). 

Temel veri setinin algal büyüme inhibisyon testi kural olarak bir çok nesilli testtir. 

Bununla birlikte, uygun değerlendirme faktörlerinin uygulanması amacıyla, EC50 

kısa dönemli toksisite değeri olarak işlem görür. Bu testten elde edilen NOEC/EC10 

diğer uzun dönemli verilerin mevcut olduğu durumlarda ilave bir NOEC/EC10 olarak 

kullanılabilir. Genel olarak, bir algal NOEC/EC10 diğer trofik seviyelerin türlerinin 

uzun dönemli NOEC/EC10 değeri ile desteklenmeden kullanılmamalıdır. Bununla 

birlikte, algal toksisite testi kısa dönemli testlerin en hassası ise, bu testten elde 

edilecek NOEC/EC10 ikinci bir alg (yosun) türüne yapılan testin sonucu ile 

desteklenmelidir. Mavi-yeşil algler, ototrof beslenmeleri nedeniyle başlıca üreticiler 

arasında sayılmalıdır. 

Aşağıda Tablo 18'de sunulan değerlendirme faktörleri, belirli koşullar altında 

değiştirilebilecek genel faktörler olarak düşünülmelidir. Genel olarak, 

değerlendirme faktörünün değiştirilmesinin gerekçeleri arasında aşağıdakilerden 

biri veya birkaçı olabilir: 

 yapısal olarak benzer bileşiklerden elde edilen kanıtlar (yakından ilişkili bir 

bileşikten elde edilecek kanıtlar daha yüksek veya daha düşük bir faktörün 

uygun olduğunu gösterebilir);
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 endokrin bozucu etkiler dahil olmak üzere etki şeklinin 

bilinmesi (bazı maddeler, yapıları gereği, belirli olmayan bir 

şekilde etkime özellikleriyle biliniyor olabilir);

 temel veri seti türlerinin temsil ettikleri dışındaki ilave 

taksonomik grupları da kapsayan geniş bir tür 

yelpazesinden edinilen test verilerinin olması;

 temel veri seti türlerinin taksonomik gruplarını kapsayan çeşitli 

türlerden edinilen test verilerinin varlığı. Böyle bir durumda 

değerlendirme faktörleri, ancak bu çoklu veri noktalarının en 

hassas taksonomik grup için mevcut olması halinde, 

düşürülebilir.

Mevcut veri seti ile ilgili değerlendirme faktörlerinin kullanımına ilişkin 

spesifik açıklamalar Tablo 18'e ilişkin notlarda verilmiştir. 

 

Tablo 18: PNECwater elde etmek için değerlendirme faktörleri 

 

Mevcut veriler Değerlendirme faktörü 

Üç trofik düzeyin her birinden (balıklar, suda 

yaşayan omurgasızlar ve algler) en az bir 

kısa dönemli L(E)C50  

1000 
a)
 

Bir uzun dönemli NOEC (balık veya suda 

yaşayan omurgasız) 

100 
b)

 

İki trofik düzeyi temsil eden türlerden iki 

uzun dönemli NOEC (balıklar ve/veya suda 

yaşayan omurgasızlar ve/veya algler) 

50 
c) 

Üç trofik düzeyi temsil eden en az üç türden 

(normal olarak balıklar, suda yaşayan 

omurgasızlar ve algler) uzun dönemli 

NOEC'ler  

10 
d) 

Tür duyarlılık dağılımı (SSD) yöntemi 5-1 

(tamamen durum bazında 
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doğrulanır) 
e)

 

Saha verileri veya model ekosistemler Durum bazında gözde 

geçirilir 
f)
 

 

 
Tablo 18'e ilişkin Notlar: 

a) Kısa dönemli toksisite verileri üzerinde 1000 faktörünün 

kullanılması ölçülü ve koruyucu bir faktördür ve olumsuz etkiye 

neden olma potansiyeli olan maddelerin etki değerlendirmesinde 

belirlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yukarıda tanımlanan 

her bir belirsizliğin genel belirsizliğe önemli bir katkıda 

bulunduğunu varsayar. Verilen herhangi bir madde için bunun 

böyle olmadığına dair ya da belirsizliğin o belli bir bileşeninin bir 

diğerinden daha önemli olduğuna dair kanıtlar olabilir. Bu 

durumlarda bu faktörü değiştirmek gerekebilir. Bu değişiklik, 

eldeki kanıtlara bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük bir 

değerlendirme faktörüne yol açabilir. Aralıklı salımı olan 

maddeler haricinde kısa dönemli toksisite verilerinden PNECsu 

elde etmek için 100'den daha düşük bir faktör kullanılmamalıdır 

(bkz. bu klavuz kısım 3.3.1.1). 

 1000 düzeyindeki bir faktörden sapılması normal görülmemeli ve 

destekleyici kanıtlarla tamamen desteklenmelidir. 

b) 100 değerlendirme faktörü tek bir uzun dönemli NOEC için 

uygulanır (balık25 ya da suda yaşayan omurgasız) şu şartla ki 

bu NOEC kısa dönemli testlerde en düşük L(E)C50 değerini 

gösteren trofik düzey için üretilmiş olsun. Ayrıca algler için 

herhangi bir NOEC/EC10 mevcut olmadığı varsayılır. 

 Mevcut olan tek uzun dönemli NOEC/EC10 , kısa dönemli 

testlerden en düşük L(E)C50'yi almamış olan bir türden 

(standart veya standart olmayan organizma) elde edilmişse, bu, 

mevcut değerlendirme faktörlerini kullanan diğer daha hassas 

türler için koruyucu olarak görülemez.  Bu nedenle etki 
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değerlendirmesi 1000 değerlendirme faktörü olan kısa dönemli 

verilere dayanır. Bununla birlikte, kısa dönemli verilere dayalı 

olarak sonuçta elde edilen PNEC, mevcut uzun dönemli 

NOEC/EC10'e dayalı PNEC'den daha yüksek olmayabilir. 

 Kısa dönemli testlerin en düşük L(E)C50'yi gösteren bu tür 

NOEC/EC10 üretilmediğinde, iki trofik düzeyi kapsayan iki uzun 

dönemli NOEC/EC10'un en düşük değeri için de 100 

değerlendirme faktörü uygulanır. Bu, yine de, akut olarak en 

hassas türün en düşük NOEC değerinden daha düşük bir L(E)C50 

değerine sahip olduğu durumlarda uygulanmamalıdır. Bu gibi 

durumlarda, PNEC  
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 kısa dönemli testlerin en düşük L(E)C50 değerine 100 

değerlendirme faktörü uygulanarak elde edilebilir. 

c) Kısa dönemli testlerde en düşük L (E) C50'yi gösteren bu 

seviyeyi kapsayan bu tür NOEC/EC10 üretildiğinde, iki trofik 

düzeyi kapsayan en düşük iki NOEC/ EC10 için 50 düzeyindeki 

bir değerlendirme faktörü geçerlidir. Aynı zamanda, kısa 

dönemli testlerde en düşük L (E) C50'yi gösteren bu trofik 

seviyeden böyle NOEC'ler / EC10 üretilmediğinde, üç trofik 

seviyeyi kapsayan üç NOEC / EC10'un en düşük değerleri için 

de geçerlidir. Bu, yine de, akut olarak en hassas türün, en düşük 

NOEC/EC10 değerinden daha düşük bir L(E)C50 değerine sahip 

olduğu durumlarda uygulanmamalıdır. Bu gibi durumlarda PNEC 

kısa dönemli testlerin en düşük L(E)C50 değerine 100 

değerlendirme faktörü uygulanarak elde edilebilir. 

d) Değerlendirme faktörü 10, normal olarak sadece uzun dönemli 

toksisite NOEC/EC10 değerlerinin üç trofik düzeyden en az üç 

türden (örneğin balıklar
23

, suda yaşayan omurgasızlar ve algler 

ya da bir standart organizma yerine standart olmayan bir 

organizma) olacak şekilde mevcut olduğu durumlarda 

uygulanabilir. 

 Uzun dönemli toksisite çalışmalarının sonuçları değerlendirilirken, 

PNECsu mevcut en düşük NOEC/EC10'den hesaplanmalıdır. 

Ekosistem etkilerine ekstrapolasyon çok daha yüksek güvenle 

yapılabilir, ve dolayısıyla değerlendirme faktörünün 10'a 

düşürülmesi mümkündür. Bununla birlikte, bu ancak test edilen 

türlerin daha hassas gruplardan bir tanesini temsil ettiğinin kabul 

edilmesi halinde yeterli olacaktır. Normal şartlarda bunu 

belirlemek ise ancak üç trofik düzeyden en az üç tür hakkında 

verilerin mevcut olması halinde mümkün olacaktır. 

23
Bir balık erken yaşam evresi testi (FELS) veya balık tüm yaşam döngüsü testinden türetilmiştir. Belirli koşullar 

altında balık jüvenil büyüme testi (log Kow < 5 değerine sahip maddeler için) ya da embriyo ve erken larva 
aşamalarına ilişkin balık kısa dönem toksisite testi (log Kow < 4 değerine sahip maddeler için) de balıklara uzun 
dönemli toksisiteyi kapsayabilir. 
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 Bazen en hassas türlerin incelendiğini bir başka ifadeyle farklı bir 

taksonomik gruptan alınan daha başka uzun dönemli bir 

NOEC/EC10 değerinin halihazırda elde bulunan verilerden daha 

düşük olmayacağını yüksek olasılıkla belirlemek mümkün 

olabilir. Bu durumlarda, sadece iki türden alınan NOEC/EC10 

değerinin en düşük olanına 10 faktörünün uygulanması da uygun 

olabilir. Bu özellikle maddenin biyobirikim gösterme 

potansiyelinin olmadığı durumlarda önemlidir. Bu yorumu 

yapmak mümkün değilse, hassasiyet bakımından türler 

arasındaki değişikliği dikkate almak için değerlendirme faktörü 

olarak 50 uygulanmalıdır. 10 düzeyindeki bir faktör laboratuvar 

çalışmalarına dayanılarak azaltılamaz. 

e) Kalan hiçbir belirsizlik olmadığını ispat etmek mümkün 

olmayacağından, 1-2 AF'leri normalde uygulanmamalıdır 

(ayrıca bkz. bu kılavuz kısım 3.3.1.2'de anahatlarıyla verilen 

temel değerlendirmeler ve minimum gereksinimleri). 

f) Mezokozm çalışmaları veya (yarı) saha verileri üzerinde 

kullanılacak değerlendirme faktörünün durum bazında gözden 

geçirilmesi gerekecektir. Biyosidal ürünler için mezokozmların 

kullanımına ilişkin daha fazla bilgi 

bu kılavuza ait Ek 7'de bulunabilir. 

 

Yüksek log Kow'si olan bileşikler için kısa dönemli toksisite bulunamaz. Bu 

durumlarda, test maddesinin test sisteminde dağılmasından dolayı test 

sistemindeki maruziyet konsantrasyonunu muhafaza etmek gerçekten zor olabilir. 

Bu durum uzun dönemli testler için de söz konusu olabilir ki bunlarda kararlı 

duruma ulaşılamayabilir. Apolar narkotik etkili maddelere ilişkin balık testlerinde, 

bu uzun dönemli QSAR kullanılarak ispatlanabilir (bkz. bu kılavuz kısım 3.2.2 ve 

gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi Ana Bölüm R.6 QSAR modelleri ve 

kimyasalların gruplandırılması. Kararlı duruma ulaşılmamış gibi görünen durumlarda 

daha yüksek bir değerlendirme faktörünün kullanılması düşünülebilir. 

 log Kow > 3 (veya BCF > 100) ise ve PECyerel > suda çözünürlüğün 1/100'ü 

ise, kısa dönem testlerinde hiç toksisite göstermeyen maddeler için uzun 
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dönemli bir test yapılması gerekir. Uzun dönemli toksisite testi gereksiz 

omurgalı testinden kaçınmak için normal şartlarda suda yaşayan omurgasız 

testi olmalıdır. Bu testten elde edilecek NOEC daha sonra 100 değerlendirme 

faktörü ile kullanılabilir.  

Gerekli uzun dönemli teste ilave olarak temel veri setinin algal testinden bir NOEC 

belirlenmişse, değerlendirme faktörü olarak 50 uygulanır. 

 

3.3.1.2 İstatistiksel ekstrapolasyon teknikleri kullanılarak PNEC hesaplanması 

Değerlendirme faktörleriyle yapılan etki değerlendirmesi, SSD'lere ilişkin veri 

tabanı bu uygulama için yeterli ise, bir istatistiksel ekstrapolasyon yöntemi ile 

desteklenebilir. Farklı taksonomik gruplara ilişkin uzun dönemli testlerden edinilmiş 

geniş bir veri seti varsa (OECD, 1992d),  

bir PNEC elde etmek için istatistiksel ekstrapolasyon yöntemleri kullanılabilir. 

İstatistiksel ekstrapolasyon yöntemlerinin altında yatan temel varsayımlar şunlardır 

(OECD, 1992d): 

 türlerin hassasiyetlerinin dağılımı bir teorik dağılım fonksiyonunu izler; 

 laboratuvarda test edilen tür grubu bu dağılımın rassal bir örneğidir. 

Genel olarak, yöntemler aşağıdaki gibi işler: uzun dönemli toksisite verileri log 

dönüşümlüdür ve dağılım fonksiyonuna uydurulmuştur ve bu dağılımın belirlenen bir 

yüzdelik dilimi kriter olarak kullanılır. Çeşitli dağılım fonksiyonları önerilmiştir. US EPA 

(1985) log-üçgen fonksiyon, Kooijman (1987) ve Van Straalen ve Denneman (1989) 

log-lojistik fonksiyon, ve Wagner ve L⌀ kke (1991) log-normal fonksiyon varsayar. 

Aldenberg ve Slob (1993) güven seviyelerini ortaya koyarak yüzde 95'lik dilimin 

belirsizliğini tahmin etme yolunu geliştirmiştir. 

Düzenleyici amaçlı istatistiksel ekstrapolasyon hala tartışılmaktadır ve daha fazla 

geçerleme gerektirmektedir. Bu yöntemlerin bir avantajı, her zaman en düşük uzun 

dönemli NOEC'i almak yerine PNEC elde etmek için bir ekosistemdeki türlerin tüm 

duyarlılık dağılımını kullanmalarıdır. Bununla birlikte, bu yöntemlerin 

eleştirilebilecek yönleri de olabilir. En yaygın eksiklikler arasında, öne çıkan sebepler 

şunlardır: standart yaklaşıma kıyasla bu yöntemin kullanılmasında şeffaflık olmaması, 

seçilen test türlerinin temsil niteliği sorunu, farklı sonlanma noktalarının 

karşılaştırılabilirliği, spesifik yüzdelik dilimin ve istatistiksel güven seviyesinin 

takdire bağlı olarak seçilmesi vb. 
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Bu endişelere karşılık bu yöntemlerin ne zaman ve ne şekilde kullanılması gerektiğine 

dair bazı yol gösterici bilgilerin verilmesine gerek görülmüştür. Aşağıda önerilen hususlar 

17-18 Ocak 2001 tarihlerinde Londra'da düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmelerine 

ilişkin İstatistiksel Ekstrapolasyon Teknikleri Hakkında Uzman Danışma Çalıştayında 

tartışılmıştır (EC, 2001). Bu çalıştayın öncelikli amacı istatistiksel ekstrapolasyon 

tekniklerinin metallerin ve bileşiklerinin değerlendirilmesinde PNEC değerlerini elde 

etmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmış olsa da, burada anahatları çizilen 

genel ilkeler diğer maddeler için de uygulanabilir olmalıdır. 

Girdi verileri 

Yöntemler tüm güvenilir mevcut NOEC'lere ya da tercihen kronik/uzun dönemli 

çalışmalardan, yine tercihen tüm yaşam döngüsü veya çok nesilli çalışmalardan elde 

edilecek EC10 değerlerine uygulanmalıdır. NOEC'ler ve öncelikli olarak EC10 önceki 

değerlendirmelere göre türetilir (Tablo 17). 

Hangi taksonomik gruplar? 

Etki şeklinin kısa dönemli etkiler ve uzun dönemli etkiler arasında ve taksonomik etkiler 

arasında farklılık gösterebileceğinin farkında olarak, muhtemel diğer (hassas) 

taksonomik grupları dahil etme veya belirli taksonomik grupların muhtemel aşırı temsil 

edilmesini dışarıda bırakma gereğini değerlendirmek amacıyla, kimyasalın etki şekliyle 

ilgili mevcut tüm bilgilerin dahil edilmesi önemlidir. SSD yöntemi kullanılırken minimum 

tür gereksinimleri şunlardır: 

 balıklar (sıklıkla test edilen türler arasında alabalıkgiller, golyan balığı, 

güneş balığı, kanal kedi balığı vb.);

 Kordalılar içinde ikinci bir familya (balıklar, amfibik hayvanlar, vb);

 kabuklu bir canlı (örn. cladocera, kopepod, ostrakod, amfipod, kerevit vb.);

 bir böcek (örn. mayıs sineği, yusufçuk, küçük kızböceği, taş sineği, 

sivrisinek, tatarcık, vb.);

 Eklembacaklılar veya Kordalılardan başka bir filumdaki bir familya (örn. 

Rotifera, Annelida, Molluska vb.);

 herhangi bir böcek grubu veya filumunda henüz temsil edilmemiş bir 

familya;

 algler;
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 damarlı bitkiler.

Yukarıda bahsedilen bazı taksonlar için, mevcut durumda uzun dönemli testler için 

uluslararası olarak standartlaştırılmış test kılavuzlarının olmadığı kabul edilmektedir. 

Mevcut test verilerinin uygulanabilirliği ve yukarıdaki gereksinimlerin yerine 

getirilmesi bu nedenle durum bazında değerlendirilmelidir. Taksonomik grup 

listesinin araştırılmakta olan risk değerlendirme senaryosu için ne kadar uygun ve 

temsili nitelikte olduğunu değerlendirmek üzere ilave bilgilerin değerlendirilmesine 

ihtiyaç vardır. 

 

Minimal örneklem büyüklüğü (veri sayısı) 

Veritabanında en az 8 taksonomik gruptan farklı türlere ilişkin en az 10 NOEC 

(tercihen 15'ten fazla) bulunuyorsa, istatistiksel ekstrapolasyon ile elde edilen bir 

PNEC için güvenilirlikten bahsedilebilir. 

Bu tavsiyelerden sapmalar, durum bazında, duyarlı sonlanma noktalarının, duyarlı 

türlerin, toksik etki şeklinin ve/veya yapı-aktivite değerlendirmelerinden elde edilen 

bilgilerin dikkate alınması suretiyle olabilir. Brock ve diğerlerine göre (2011), 

sonlanma noktalarının hesaplandığı ölçüm parametreleri, tercihen test edilen 

konsantrasyon aralığında hassas/duyarlı olmalıdır öyle ki SSD'ler büyüktür veya 

küçüktür değerlerinin kullanılmasını önlesin.  Genel olarak, SSD'ye ilişkisiz değerlerin 

(büyüktür veya küçüktür değerleri) dahil edilmesi önerilmez.  Bununla birlikte, bu 

verileri ihmal etmenin değerli bilgilerin kaybedilmesine yol açacağı durumlar söz 

konusudur. Değerden daha düşük bir değer, en düşük toksisite sonlanma noktasından 

daha düşük olduğunda, bu, diğer verilerin tüm hassasiyet aralığını kapsamadığı 

anlamına gelir. 

 Bu bilginin dışarıda bırakılması, korumasız olan türlerin % 5'i (HC5) için alt sınır, ortanca 

veya üst sınır tehlikeli konsantrasyona yol açabilir. 

Tek bir tür için çoklu veri olması durumunda ne yapılmalıdır? 

Uygun ve mümkün olan durumlarda, Avrupa için gerçeğe uygun çevresel 

parametrelerle (örneğin suyun sertliği, pH, organik madde ve/veya sıcaklık) ilgili 

olarak veriler arasında bir ön seçim yapılmalıdır. Bütün veritabanı bilgi (örn. hassas  

sonlanma noktalarıyla ilgili) ayıklayıp çıkarmak için çok dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmelidir ki bu bilgiler verilerin tek bir değere doğru "ortalaması alınırken" 
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kaybolabilir. 

En duyarlı sonlanma noktasına uygulanabilecek test verileri tür için temsili veriler 

olarak alınmalıdır. Bu bağlamda, demografik parametreler sonlanma noktası olarak 

kullanılabilir,  popülasyon dinamiği açısından toksikolojik olarak ilgili olmaları 

halinde biyobelirteçler de benzer şekilde kullanılabilir. 

Aynı türe sahip aynı  sonlanma noktasına ilişkin çoklu veriler durum bazında 

incelenmeli, sonuçlar arasındaki farklılıkların nedenleri araştırılmalıdır. Örneğin, elde 

edilen sonuçlardaki farklılıkların nedenini açıklayabilecek koşullara ayrı önem 

gösterilmelidir: 

örneğin elde edilen sonuçlara gerekçe oluşturabilecek, çeşitli çalışmalarda test 

edilen konsantrasyonlar, türün farklı testlerde test edilen farklı yaşam evreleri, 

farklı maruziyet süreleri, vb. Aynı sonlanma noktası ve türle ilgili denk bilgiler 

bakımından, hesaplamanın girdi değeri olarak geometrik ortalama kullanılmalıdır. 

Bu mümkün değilse, muhtemelen geçerli sonuçların çok değişken görülecek olması 

nedeniyle, bu halde değerlerin gruplandırılması ve birleştirilmesi, örn pH aralıkları 

itibariyle, ve daha az sayıda değerin kullanılması düşünülmelidir. Bu farklı işlemlerin 

elde edilen değer (ve sonuçta ortaya çıkan risk karakterizasyonu) üzerindeki etkileri 

araştırılmalı ve tartışılmalıdır. 

Sonuçların belirli koşullarla sınırlandırıldığının kabul edildiği durumlarda (örn. düşük 

pH koşulları için uygun değil) bu sınırlılıklar açıklanmalıdır. Verilerin farklı şekilde 

işlemlere tabi tutulmasından elde edilen değerler duyarlı bölgeleri göstermek 

açısından faydalı olabilir. 

Bir dağılıma uyum 

Dağılımsız yöntemlerden daha az veri gerektirdikleri ve standart istatistik 

yazılımlarına görece daha kolay uyum gösterdikleri için çoğunlukla lojistik ve log 

normal dağılımlar kullanılır (Aldenberg ve Jaworska, 2000; Aldenberg ve diğerleri, 

2002; Van Vlaardingen ve diğerleri, 2004). Bununla birlikte, genel olarak SSD'lerin 

lognormal dağılım izledikleri kabul edilirken, normallikten önemli sapmalar (log 

dönüşümlü olsun ya da olmasın) daha iyi bir uyum iyiliği sağlayabilecek diğer 

dağılımların (örn. Burr tip III, Weibull) denenmesi için tetikleyici bir neden olabilir 

Bootstrap yöntemi gibi tekniklerden kaçınılmıştır, çünkü bu teknikler normallik 

varsayımını karşılamamaktadır, ancak örneklem büyüklüğü yeterince büyükse 

parametrik (olmayan) bootstrap yöntemi amaca uygun nokta tahminleri ve güven 
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aralıkları sağlayabilir. Beşinci yüzdelik dilimleri hesaplamanın birçok yolunun olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır ancak Aldenberg ve Jaworska (2000), Aldenberg ve 

diğerleri (2002) ve Van Vlaardingen ve diğerleri (2004) tarafından sunulan yöntemler 

beşinci yüzdelikleri örneklem büyüklüğünün dikkate alarak ve ayrıca hesaplanan 

beşinci yüzdelik etrafındaki belirsizliğin hesaplanmasına imkan vererek sunmaktadır. 

Dağılım uyumu ne olursa olsun, sonuçlar tür dağılımının grafik gösterimi ve her bir 

testte elde edilen farklı p değerleri itibariyle tartışılmalıdır. Son olarak, spesifik bir 

dağılım fonksiyonu tercihi açık bir şekilde izah edilmelidir. 

Veriler herhangi bir dağılıma uymuyorsa, dağılımın sol kuyruğu (en düşük etki 

konsantrasyonları) daha dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir. Bir tür alt grubu özellikle 

duyarlı olarak tanımlanabiliyorsa ve bu alt gruba ilişkin veri sayısı yeterli ise, dağılım 

bu alt gruba uyabilir. Uyum olmaması durumunda, SSD yöntemi kullanılmamalıdır. 

Tahmin edilen parametre 

Pragmatik nedenlerle, SSD profilinde olan ve kendisinin altındaki düzeylerde türün 

% 5'inin görüldüğü noktaya tekabül eden konsantrasyonun bir PNEC 

belirlenmesinde ara değer olarak türetilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu 

konsantrasyonla ilişkili %50 güven aralığı (CI) da elde edilmelidir.  

PNEC Tahmin Edilmesi 

PNEC şu şekilde hesaplanır: 

 

 

PNEC  5 % SSD 
(50 % 

CI 
) 

AF 

 

Denklem 88 

 

Değerlendirme faktörünün seçiminde  

Kısım 3.1'de açıklanan genel ilkelere uyulmalıdır. Özellikle, aşağıdaki hususlar göz 

önünde bulundurulmalıdır: 

 

 

1. AF her zaman doğal sayı olmalıdır. 

2. Artan güvene dayanarak AF'nin 5'in altına düşürülmesi tamamen 

gerekçelendirilmelidir. AF'nin kesin değeri 5'inci yüzdelik dilimin elde edilmesindeki 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

242 

 

belirsizliklerin değerlendirmesine bağlı olmalıdır. Minimum olarak, değerlendirme 

faktörünün belirlenmesinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 veri tabanının ve kapsamdaki sonlanma noktalarının genel kalitesi, örneğin, 

bütün veriler "gerçek" kronik çalışmalardan mı elde edilmiş (örn. tüm duyarlı 

yaşam evrelerinin kapsanması) 

 veri tabanı kapsamındaki taksonomik grupların çeşitliliği ve temsil niteliği, 

ve organizmaların yaşam şekilleri, beslenme stratejileri ve trofik 

düzeylerindeki farklılıkların ne ölçüde yansıtıldığı;  

 testlerde uygulananlar dışındaki alım yollarının uygunluğu (örneğin adsorbe 

edici kimyasallar için besinsel alım yolu tek başına ya da su fazından alıma ek 

olarak önemli olabilir) 

 kimyasalın varsayılan etki şekli hakkında bilgi (uzun dönem maruziyet dahil 

olmak üzere); gerekçelendirmeyle ilgili detaylar için etki şekli iyi bilinen, yapısal 

olarak benzer maddeler kaynak olarak gösterilebilir 

 5'inci yüzdelik dilim tahminiyle ilgili istatistiksel belirsizlikler, örneğin, uyum 

iyiliğinde yansıtılmış olması veya 5'inci yüzdelik dilim etrafındaki güven 

aralığının büyüklüğü, ve farklı güven seviyelerinin değerlendirilmesi (örn. 

SSD'nin % 5'i (% 50) ile SSD'nin % 5'i (% 95) arasında yapılacak kıyaslama 

ile); 

 laboratuvardan hareketle sahaya yapılan ekstrapolasyonu değerlendirmek üzere 

saha ile mezokozm çalışmaları (bkz. Ek 7), mevcut olan durumlarda, ve 5'inci 

yüzdelik dilim ile mezokozm/saha çalışmaları arasında karşılaştırmalar. Mikro-

/mezokozm çalışmalarındaki topluluklar, bütüne bakıldığında, yüzey sularında 

var olan muhtemel topluluk aralığını temsil edebilecek olsa da, ayrı ayrı mikro-

/mezokozm çalışmalarındaki toplulukların duyarlılık dağılımı gerçek yüzey 

sularındaki toplulukların duyarlılık dağılımlarını tam olarak yansıtmayabilir. 

3. Kalan belirsizlik olmadığını ispat etmek mümkün olmayacağından, AF=1 

normalde uygulanmamalıdır. Sadece çok spesifik durumlarda AF'nin 1 olarak 

kullanılması haklı görülebilir. Yukarıda bahsedilen belirsizliklerin yanında, gecikmiş ve 

kuşaklar arası etkiler, ekolojik önemi bilinmeyen gözden kaçırılmış türler, azalan 

rekabet kabiliyeti veya diğer kirleticilerle ve çevresel stres etkenleriyle etkileşim gibi 

ekolojik önemi olan belirli etkiler tek tür laboratuvar testiyle veya mezokozm ile 

ortaya çıkarılamayabilir. 
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Metaller ve diğer doğal olarak bulunan bileşikler bakımından, elde edilen PNEC 

değeri doğal arka plan konsantrasyonları açısından daha ileri boyutta 

değerlendirilmelidir (metallerin, metal bileşiklerinin ve diğer doğal olarak bulunan 

bileşiklerin etki değerlendirmesi hakkında bkz. kısım 4.5.1.3). 

PNEC belirlemek için kullanılan yönteme dair tam bir gerekçe sunulmalıdır. 

İlave tavsiyeler 

SSD'nin % 5'inin altındaki NOEC değerlerinin risk değerlendirme raporunda ele alınması 

gerekir. Örneğin tüm bu NOEC değerleri tek bir trofik düzeyden elde edilmişse, bu belirli 

bir duyarlı grubun var olduğunun göstergesi olabilir ve istatistiksel ekstrapolasyon 

yönteminin uygulanmasına dair altta yatan varsayımların bazılarının 

karşılanmayabileceği anlamına gelir. 

Deterministik PNEC aynı veri tabanına "standart" Değerlendirme Faktörü Yaklaşımı 

uygulanarak türetilmelidir; 

Mezokozm çalışmaları mevcutsa, bunlar da değerlendirilmelidir (bkz. Ek 7); her 

halükarda standart yönteme göre de bir PNEC türetilmelidir (deterministik yaklaşım). 

Çeşitli PNEC tahminleri karşılaştırılmalı ve tartışılmalı ve nihai PNEC tercihi bu 

karşılaştırmaya dayalı olarak yapılmalıdır. 

 

3.3.2 Aralıklı salımı olan maddelere ilişkin etki değerlendirmesi 

Aralıklı salıma tabi maddeler için (aralıklı salımın tanımı için bkz. bu kılavuz 

kısım2.3.3.4) tek bir maruziyet olayı sadece kısa dönem olabilir. En azından 

nehirler gibi dinamik sistemler için, bu gibi maruziyetten kaynaklanan uzun dönemli 

etkilerin olma ihtimali düşüktür, başlıca risk kısa dönemli toksik etkilerden 

kaynaklanan risktir. Dolayısıyla, aralıklı salım için risk değerlendirmesi etki 

görülmeyen konsantrasyona dayalı olmalıdır. Böyle bir PNECwater-intermittent için 

ekstrapolasyon yaparken, bu nedenle, genellikle sadece kısa dönemli çalışmaların 

dikkate alınması gerekir.  Dolayısıyla, bu gibi durumlarda bir PNECwater-

intermittent elde etmek için, üç trofik düzeyden en az üç kısa dönemli testten elde 

edilen en düşük L(E)C50 değerine normalde değerlendirme faktörü olarak 100 

uygulanmalıdır. Değerlendirme faktörü, kısa dönemli laboratuvar toksisite 

testlerinin sonuçlarından ekosistemlerde beklenebilecek kısa dönemli etkilerin 

ekstrapolasyon ile tahmin edilmesindeki belirsizlikleri dikkate almak üzere 

tasarlanır.  
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Bu ekstrapolasyon yapılırken, tür içi ve türler arası toksisiteye ilişkin biyolojik 

değişkenlerin yanı sıra laboratuvar verilerinden ekosistem etkilerini tahmin etmenin 

barındırdığı genel belirsizlikler uygun şekilde dikkate alınır. Bu ekstrapolasyon dikkatle 

yapılmalıdır. Bazı maddeler sucul organizmalar tarafından hızlı bir şekilde alınırlar ve bu 

durum maruziyet sona erdikten sonra bile gecikmiş etkilere yol açabilir. Bu genellikle 

100 değerlendirme faktörü ile hesaba katılmış olacaktır ancak daha yüksek veya daha 

düşük bir faktörün uygun olacağı durumlar da olabilir. Biyobirikim gösterme potansiyeli 

olan maddeler için 100 değerlendirme faktörünün düşürülmesi yeterli koruma sağlamak 

için her zaman yeterli olmayabilir. Bilinen spesifik olmayan etki şekline sahip maddeler 

bakımından, türler arası değişiklikler düşük olabilir. Bu gibi  

durumlarda, daha düşük bir faktör uygun olabilir. Kısa dönemli bir L(E)C50 değerine 

hiçbir durumda 10'dan daha düşük bir faktör uygulanmamalıdır. 

3.4 Atık su arıtma tesislerindeki (STP) mikroorganizmalara ilişkin etki 

değerlendirmesi 

Kimyasallar STP'lerdeki mikrobiyal aktivite üzerinde olumsuz etkilere neden 

olabileceğinden, PNECstp türetmek gerekir. PNECstp STP'lerdeki mikrobiyal aktivite 

ile ilgili PEC/PNEC oranının hesaplanması için kullanılacaktır. 

Kimyasalların mikrobiyal aktivite üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik test sistemleri 

farklı sonlanma noktalarına ve farklı duyarlılık seviyelerine sahiptir. Uluslararası olarak 

kabul edilmiş bazı test sistemleri mevcuttur (karşılaştırınız Tablo 19). Mevcut veriler 

(örn. UBA, 1993; Reynolds ve diğerleri, 1987) belirli test sistemleri arasında aşağıdaki 

artan duyarlılıklar sırasını önermektedir: solunum inhibisyon testi (AB Ek V C.11; OECD 

209, 1984f) < temel set testlerinde inhibisyon kontrolü < P. putida gelişimi engelleme 

testi < nitrifikasyonun inhibisyonu. 

Genel olarak, STP'de bekletme süresine uygun olarak, saat düzeyinde yapılan kısa 

dönemli ölçümler (örn. 10 saat) tercih edilir. Mikroorganizmalara ilişkin toksisiteyle ilgili 

mevcut bilgilerin aynı zamanda değerlendirilen sonlanma noktası, bir başka ifadeyle 

STP'deki mikrobiyal bozunma aktivitesi, için ilgili olması gerekir. 

Solunum inhibisyon testi veya nitrifikasyon inhibisyon testi gibi test sistemleri 

kullanılabilir. Karma bir inokülüm kullanan solunum testleri  

tek tür inokülümü kullanan solunum inhibisyon testlerinden daha uygun kabul edilir. 

Araştırma konusu maddenin, test sisteminde doz ayarlandığında mikroorganizmalar 

için engelleyici olmadığı varsayımı çabuk biyobozunabilirlik testinde üstü kapalı olarak 
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mevcuttur (bir başka deyişle, AB Ek V C.4A-F, OECD 301A-F, 1992f). Reynolds ve diğerleri 

(1987) çeşitli testler kullanılarak test maddeleri için belirlenen mikrobiyal EC50 değerlerinin (AB 

Ek V C.11, OECD 209, 1984f, AB Ek V C.4F, Kapalı Şişe Testi, Gelişimin Engellenmesi) çabuk 

biyobozunabilirlik testlerinde engelleyici bulunduğunu bildirmişlerdir (AB Ek V C.4C,F,E,B; OECD 

301B,C,D,E, 1992f)). Etki gözlemlenmeyen veya EC0 değerleri bunlara karşılık gelen EC50 

değerlerinden 1.5 ila 10 kat daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle, yazarlar geçici bir kural 

olarak, biyobozunma testinde bir "muhtemel engelleyici olmayan düzey" kullanılmasını 

sağlamak amacıyla biyobozunma testinin EC50 konsantrasyonunun onda birinde 

gerçekleştirilmesini tavsiye etmektedir. Dolayısıyla, PNECstp belirlenmesi amacı bakımından, 

pozitif bir çabuk biyobozunabilirlik testinden elde edilen test konsantrasyonunun, mikrobiyal 

toksisite testinden elde edilen bir NOEC'e kabul edilebilir bir alternatif olarak değerlendirilmesi 

uygun görünmektedir. Bu durum özellikle, mikroorganizmaların kaynağı olarak evsel atık su 

çamuru kullanılıyorsa ve test konsantrasyonuna ilişkin herhangi bir toksisite belirtisi yoksa, örn. 

mevcut diğer test sonuçlarına bağlı olarak, söz konusudur. Benzer şekilde, yapısal 

biyobozunma testinden elde edilen veriler de faydalı olabilir. Bununla birlikte, bazı ilave 

hususların göz önünde bulundurulması gerekir: 

Sadece, sürekli izlemeye dayanan Çabuk Biyobozunabilirlik Testleri (RBT), bir başka 

deyişle MITI I testi (AB Ek V C.4F; OECD 301C, 1992f) ve Manometrik Respirometri Testi 

(AB Ek V C.4D; OECD 301F, 1992f), bir kimyasalın inokülüm üzerindeki etkilerini, bir 

başka ifadeyle 100 ila 1000 ca. arasındaki faktörlerle seyreltilen aktif çamur, 

gözlemlemede güvenilir olarak kabul edilmektedir. Testin kendisine paralel olarak, hem 

test kimyasalını hem de sistemde çabuk bozunabilen bir referans kimyasalını içeren 

ilave şişelerde toksisite kontrolü yapılır. Bu amaçla sodyum asetat kullanılırsa, 

toksik etki çoğunlukla maddenin gecikmiş mineralizasyonu olarak kendisini 

gösterir. Bununla birlikte, mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu başlangıçta 

test sisteminde öldürüldüğünden, böyle bir gecikme sodyum asetatın hızlı 

mineralizasyonundan önce ancak birkaç saat ya da gün düzeyinde olabilir. Ölçümler 

sadece haftalık olarak yapılıyorsa ki çoğu RBT için durum budur, sodyum asetatın 

mineralizasyonunda sadece birkaç günlük bir gecikme tespit edilmeyebilir, ve bu 

hatalı olarak test kimyasalının engelleyici olmadığı sonucuna götürebilir. Benzoatın 

mineralizasyonu çok daha yavaş bir hızda gerçekleştiğinden, engelleyici kontrol 

testi (bir başka ifadeyle resmi terim, 'toksisite testi' değil) sürekli izlemeye 

dayanmayan bir RBT yöntemi ile yapıldığında, sodyum benzoat sodyum asetata 

kabul edilebilir bir alternatif olabilir.  



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 

246 

 

Uzman görüşüne bağlı olarak, laboratuvar/pilot ölçekli Aktif Çamur Simülasyon, 

Sürekli Aktif Çamur veya Aerobik Atık su Arıtma Birleştirilmiş Birimler testlerinin 

(OECD 303A, 2001b; ISO-11733) kullanıldığı biyobozunma/uzaklaştırma 

çalışmalarından elde edilen verilerin dikkate alınması da PNECstp değerlendirmesinde 

faydalı olabilir. Bu testler aktif çamurun simüle edilmesine yönelik laboratuvar 

ölçeğindeki testler olup tam ölçekli STP'lerdeki gerçek koşullara gerçekçi 

yaklaşıklamayı/kestirimi yansıtır. Evsel aktif çamur kullanılan iyi yürütülmüş simülasyon 

çalışmalarından elde edilen bir NOEC, aynı doğrultudaki doz ayarlaması yapılmamış bir 

kontrolle kıyaslandığında, Sürekli Aktif Çamur biriminin aşağıdaki gibi performans 

parametreleri bakımından düzgün işleyişini bozmayan kimyasal madde 

konsantrasyonuna karşılık gelecektir: 

 test maddesi eliminasyonu;

 COD giderimi;

 nitrifikasyon;

 denitrifikasyon;

 fosfor giderimi;

 çıkan atık su kalitesi vb.

 

Ayrıca, siliat protozoonlar ile yapılan testlerden elde edilen sonuçlar PNECstp elde etmek 

için kullanılabilir. Bu durumda Protozoonların ilave trofik düzey olarak değil ilave tür 

olarak kabul edilmesi gerekir. STP'lerdeki ön önemli protozoa sınıfını oluşturan siliat 

protozoonlar, belli endüstriyel tesisler haricinde, onların işleyişi bakımından önemlidir. 

Siliatlara ilişkin toksisite verileri aktif çamur veya spesifik bakterilere ilişkin verilere 

tamamlayıcı olarak değerlendirilir, bir başka deyişle aktif çamur ve siliat test sonuçları 

arasında herhangi bir korelasyon olmadığı gibi siliatlar tutarlı olarak daha duyarlı da 

değildir. Bir silya türünden alınan veriler diğer silyalar için temsili niteliktedir, bir 

başka ifadeyle STP'lerde baskın olmayan veya bulunmayan türlerden alınan test 

verileri PNEC türetilmesine temel teşkil edebilir.  STP'deki protozoonların işlevi 

gelişimleriyle ilişkilidir. Bu nedenle, siliat gelişimi inhibisyon testlerinden elde edilen 

değerler, tercihen Tetrahymena ile ilgili elde edilenler (karşılaştırınız OECD, 1998a) 

STP'lere ilişkin risk değerlendirmesi için uygundur. Diğer özellikleri kullanan testler 

(örn. silier hareket, hücre hareketi, vb.) PNEC türetilmesinde dayanak olarak 
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kullanılmamalıdır. 

Ayrı bakteri türleriyle ilgili başka bilgiler de olabilir; Vibrio fischeri (MICROTOX® 

testinde kullanılan), Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens ve hatta Koli 

basiliile yapılan testlerden elde edilenler gibi. Bu testler daha az ilgili olarak kabul 

edilmelidir. P. fluorescence ve Koli basili ile yapılan testler (Bringmann ve Kühn, 

1960), bu testlerde substrat olarak glukoz kullanıldığı için, PNECstp belirlenmesinde 

kullanılamazlar. Benzer şekilde, tuzlu su türü kullanıldığından dolayı MICROTOX® 

testi de kullanılamaz. P. putida ile yapılan hücre çoğaltma inhibisyon testinin 

sonuçları (Bringmann ve Kühn, 1980), PNECstphesaplanmasında sadece, karma 

inokülüm kullanan başka test sonuçlarının olmadığı durumlarda kullanılmalıdır. 

Genel olarak, değerlendirmenin amacı, evsel ve endüstriyel STP'lerin bozunma ve 

nitrifikasyon işlevlerinin ve süreç performansının ve verimliliklerinin korunmasıdır - 

bunlar protozoon popülasyonları tarafından da etkilenmektedir. Bir maddenin STP'deki 

mikroorganizmalara olan toksisitesi STP havalandırma tankındaki bir maddenin 

konsantrasyonunun o maddeye ilişkin mikrobiyal etki konsantrasyonu ile 

karşılaştırılması suretiyle değerlendirilir (ayrıca bkz. bu kılavuz kısım 2.3.7.1). 

Değerlendirme kapsamındaki madde endüstriyel ve kentsel STP'ler için uygunsa/ilgiliyse 

toksisite değerlendirmesi her iki tür STP için ayrı ayrı yapılmalıdır. PNECstp hem evsel 

hem endüstriyel atık su arıtma tesislerindeki mikroorganizmalara ilişkin etki 

değerlendirmesinde ilk adım olarak elde edilmelidir. 

PNECstp genellikle, testin aktif çamur, ilgili bakteriler veya siliat protozoonlar ile 

yapılmış olup olmamasına bakılmaksızın, mevcut olan en duyarlı test sisteminde 

alınan sonuçlardan türetilir: 

 PNECstp nitirikasyon bakterileri veya P. putida gibi 'spesifik bakteriyel 

popülasyonlar' ile yapılan bir testten ya da siliat protozoonlarla yapılan bir 

gelişme inhibisyonu testinden, Shk1 Analizi (aktif çamur bakteriyel 

lüminesans testi) elde edilen bir NOEC'e eşit olarak belirlenir. Bu testten 

elde edilen EC50 10 olan değerlendirme faktörüne bölünür;

 10 düzeyindeki değerlendirme faktörü (AF) çamur solunum testinin NOEC 

değerine uygulanır ve bu sonlanma noktasının nitrifikasyona kıyasla daha 

düşük duyarlılığını ve testin kısa süresini yansıtır. EC50esas alındığında, buna 

karşılık gelen AF 100'dür;
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 en düşük değer PNECstp olarak seçilir.

 Standart mikrobiyal inhibisyon testi verisi yoksa, PNECstp mevcut çabuk 

bozunabilirlik testlerinden de elde edilebilir. İnokülüme hiçbir toksisitenin 

gözlemlenmediği test konsantrasyonuna değerlendirme faktörü olarak 10 

uygulanır. Bu yaklaşım yapısal olarak biyobozunabilirlik testleri için de 

kullanılabilir.

 Aktif çamur simülasyon çalışmasından, PECstp veya PECinfluent'e dayalı 

olarak PNECstp elde edilebilir. AF olarak 1, nitrifikasyon ve BOC/COD 

(biyolojik oksijen talebi/kimyasal oksijen talebi) uzaklaştırma performansı 

üzerinde herhangi bir etkinin olmadığı durumlarda kullanılabilir (Dİkkat 

ediniz: test için bir endüstriyel WWTP'den alınan çamur kullanıldıysa, 

PNECstp evsel bir STP'ye ekstrapolasyon için kullanılamaz).

 İyi kalitedeki saha verilerine dayalı bir PNECstp elde etmek için AF gerekli değildir 

ki bunun uzman görüşü ile değerlendirilmesi gerekir.

Farklı test sistemleri için farklı AF (100 veya 10) değerleri kullanıldığından, en düşük 

PNECstp değerinin en duyarlı test sisteminin etki değerine karşılık gelmediği durumlar 

olabilir. Bu durumlarda PNECstp'nin hesaplanması için hangi etki değerinin uygun 

olduğuna karar vermek için uzman görüşüne başvurulmalıdır. Genellikle, uygun AF 

değerinin kullanıldığı bir PNECstp hesaplamasına esas olmak üzere, en duyarlı test 

sisteminin etki değeri kullanılmalıdır. 

Sonraki sayfada yer alan Tablo 19'da yukarıda bahsedilen test sistemlerinin tam 

listesi, bunlar kullanılarak belirlenen etki konsantrasyonları ve bunlara karşılık gelen 

değerlendirme faktörleri sunulmuştur. 
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Tablo 19: PNECstp elde edilmesine ilişkin test sistemleri 

 

Test Mevcut değer Değer-

lendirme 

faktörü 

Solunum inhibisyon testleri 

AB Ek V C.11; OECD 209 (1984f) 

ISO 8192 (1986) 

 

NOEC veya EC 10 

 

10 

 

EC 50 

 

100 

Standartlaştırılmış biyobozunma 

testlerinde inhibisyon kontrolü 

Çabuk biyobozunabilirlik testleri 

AB Ek V C.4 A-F; OECD 301A-

F (1992f) 92/69/EEC C 4 

(1992) 

ISO-7827 (1994), -9439 (1999), -10707 

(1994), 

-9408 (1999) 

Yapısal biyobozunabilirlik testleri 

AB Ek V C.9; OECD 302 B-C 

(1981d-1992g) 88/302/EEC 

(1988) 

ISO-9888 (1999) 

 

İnokülüme olan 

toksisitenin 

yeterli 

güvenilirlikle göz 

ardı edilebileceği 

(karş. yukarıdaki 

ilgili metin kısmı) 

test edilen 

konsantrasyon 

STP 

mikroorganizmala

rına olan 

toksisiteye ilişkin 

NOEC olarak 

değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

10 

Nitrifikasyon inhibisyonu 

ISO-9509 (1989) 

NOEC veya EC 10 1 

EC 50 10 

Siliat gelişimi inhibisyon testleri 

tercihen Tetrahymena ile yapılanlar, karş. 

OECD, 1998a) 1) 

NOEC veya EC 10 1 

EC 50 10 

Aktif çamur gelişimi inhibisyon testleri NOEC veya EC 10 10 
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ISO-15522 EC 50 100 

Pilot ölçekli aktif çamur 

simülasyon testleri OECD 303A 

(2001b) 

ISO-11733 

Durum bazında 

yapılacak uzman 

yorumuna dayalı 

olarak, CAS2) 

ünitesinin düzgün 

işleyişini 

bozmayan test 

edilen 

konsantrasyon 

STP'lerdeki 

mikroorganizmala

r için NOEC olarak 

kabul edilebilir. 

 

Durum 

bazında: 

10'dan 1'e 

kadar (iyi 

uygulan-

mış ve 

belgelen-

dirilmiş 

test için)* 

 Pseudomonas putida ile büyüme 

inhibisyonu testi 

NF EN ISO 10712 (1995) 

(Bringmann ve Kühn, 1980) 

NOEC veya EC 10 1 

EC 50 10 

Başka test yoksa 

kullanılacaktır 

Pseudomonas fluorescens 

(Bringmann ve Kühn, 1960) 

Substrat olarak glukoz 

kullandığı için kullanılamaz 

Koli basili 

(Bringmann ve Kühn, 1960) 

Substrat olarak glukoz 

kullandığı için kullanılamaz 

Vibrio fischeri (MICROTOX ) 

NF EN ISO 11348-1, -2, -3 (1999) 

Bakteri deniz suyu türü bir 

bakteri olduğu için STP için 

uygun değil 

*iyi bir şekilde yapılmamış testler için daha yüksek bir AF (bir başka deyişle 10) 

uygulanabilir. 
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Yukarıda açıklanan prosedürler kullanılarak elde edilen PNECstpesas alındığında 

endüstriyel/evsel atık su arıtma tesisi için PEC/PNEC oranı 1'in üzerinde oluyorsa, 

PNECstp'in düzeltilmesi için aşağıdaki prosedür önerilir: 

 Nitrifikasyon bakterileri ile yapılan teste dayalı olarak, spesifik bir endüstriyel STP 

için 1'in üzerinde bir PEC/PNEC oranı elde edilmişse, bu spesifik yer için revize 

edilmiş bir PNECstp, bu yerin STP'sinden alınan çamur kullanılarak nitrifikasyon 

inhibisyon testinden elde edilebilir. Spesifik endüstriyel STP için revize edilmiş bir 

PNECstp, nitrifikasyon bakterileri için açıklanan değerlendirme faktörleri 

kullanılarak bu testten elde edilebilir. Evsel (atık işleyen) STP'ler için PNEC'nin bu 

şekilde revize edilmesi mümkün değildir - tek bir STP'den alınan çamur 

nitrifikasyon aktivitesi bakımından tüm evsel atk STP'lerini temsil eder nitelikte 

kabul edilemez (tek tür testine kıyasla);

 Bir solunum inhibisyon testine dayalı olarak, spesifik bir endüstriyel STP için 1'in 

üzerinde bir PEC/PNEC oranı elde edilmişse, bu spesifik STP için revize edilmiş bir 

PNECstp, bu yerin STP'sinden alınan çamur kullanılarak solunum inhibisyon 

testinden elde edilebilir (böyle bir testin sonucu bazen zaten elde olabilir). Spesifik 

endüstriyel STP için revize edilmiş bir PNECstp, yukarıda solunum testleri için 

açıklanan değerlendirme faktörleri kullanılarak bu testlerden elde edilebilir. Evsel 

STP'lere ilişkin PNECstp inokülüm kaynağı olarak endüstriyel çamur kullanan 

solunum testlerine dayanılarak elde edilemez.

• Bir solunum inhibisyon testine, standartlaştırılmış biyobozunma testine veya 

aktif çamur gelişimi inhibisyon veya simülasyon testine dayalı olarak, spesifik 

bir endüstriyel atık su arıtma tesisi için 1'in üzerinde bir PEC/PNEC oranı elde 

edilmişse, bu yer için revize edilmiş bir PNECstp, bu yerdeki STP'den alınan aktif 

çamur bir inokülüm kaynağı olarak kullanılarak uygun bir pilot ölçekli 

Tablo 19'a ilişkin Notlar: 

1) Yönerge kullanılabilir oldukça siliat testi 

gerekecektir 

2) CAS: Sürekli Aktif Çamur 
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simülasyon testinden elde edilebilir; 

• Siliat protozoonlarla yapılan bir tek tür testine dayalı olarak, kentsel veya 

endüstriyel atık su arıtma tesisleri için 1'in üzerinde bir PEC/PNEC oranı elde 

edilmişse, (endüstriyel veya evsel) atık su arıtma çamurundaki asıl siliat 

popülasyonunun bütünlüğünü yansıtan bir test gerekir. Bunun istisnası 

protozoonların değerlendirmeye tabi endüstriyel STP için uygun olmadığının 

gösterilebildiği durumlardır. Protozoon topluluğunun dış bakteriyel besin 

teminini ortadan kaldırma kabiliyeti bu testte muhtemel bir sonlanma noktası 

olarak kabul edilmelidir. Şu anda bir PNECstp değerini revize etmek için veri 

sağlamak üzere kullanılabilecek, siliat protozoonlara dayalı bir test için 

standart bir protokol mevcut değildir. 

 

Bilgi Kutusu 8: Bir solunum inhibisyon testinden elde edilmiş EC50 ve NOEC 

değerlerinin her ikisinin de mevcut olduğu durumda PNECstp türetilmesi 

OECD 209'a uygun bir çalışmadan elde edilmiş bir NOEC/EC10 ve EC50 mevcut ise 

ve her ikisi de aynı çalışmadan elde edilmişse, PNECstp NOEC/EC10 değeri AF olarak 

10'a bölünmek suretiyle elde edilmelidir. OECD 209 testinden elde edilmiş 

NOEC/EC10 değeri güvenilir olmadığında, EC50'nin 100 değerlendirme faktörü ile 

kullanılması bir seçenek olarak kalmaya devam etmelidir. 

NOEC değerini elde etmek için yapılan istatistiksel analizin güvenilirliğine özel dikkat 

gösterilmelidir. Yeterince tekrar olmaması, tekrarlardan alınan yanıtlarda önemli 

değişiklikler olması  

Bilgi Kutusu 7: NOEC/EC50 değerlerinin suda çözünürlüğü aştığı aktif 

maddeler için PNECstp elde edilmesi 

Suda çözünürlükten daha yüksek konsantrasyonlar kullanıldığında, testte 

önemli ölçüde inhibisyon gözlemleniyorsa, test sonucu (EC50), test sonucuna 

Tablo 19'daki uygun AF değeri uygulanmak suretiyle, PNECstp elde etmek için 

kullanılır. 

En yüksek test konsantrasyonunda hiç inhibisyon gözlemlenmiyorsa, NOEC 

suda çözünürlüğe eşit olarak belirlenir ve bu daha sonra NOEC değerine Tablo 

19'daki uygun AF değeri uygulanmak suretiyle PNECstp değerini elde etmek 

için kullanılır. Bundan sonra bir risk belirtisi oluyorsa değerlendirmenin 

düzeltilmesi gerekir. 
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3.5 Sedimente ilişkin etki değerlendirmesi 

3.5.1 Giriş 

Sedimentler hem kirleticilerin partikül maddeye soğurulmasıyla kimyasallar için bir 

yutak olarak hem de yeniden süspansiyon yoluyla kimyasal kaynağı olarak işlev 

görebilirler. Sedimentler yüzey suyu kirlenmesinin zaman ve mekan içerisindeki 

etkilerini bütünleştirir, ve böylece sucul topluluklar (gerek pelajik gerek bentik) için su 

kolonundaki konsantrasyonlardan doğrudan öngörülebilir olmayan bir tehlike arz 

edebilir. Bentik organizmalar üzerindeki etkiler önemlidir çünkü bunlar sucul besin 

zincirinde önemli bir bağlantı teşkil ederler ve ölü partikül organik (detritus) materyalin 

geri dönüşümünde önemli bir rol oynarlar. Standartlaştırılmış test yöntemleri, örneğin 

mikroorganizmaların detritik materyalin ve besinlerin geri gönüşümündeki rolü üzerine, 

olmadığından, daha ileri testlerin geliştirilmesi ve ileride yol gösterici olmak üzere ilave 

edilmesi gerekmektedir. 

Sediment organizmaları için PNEC hesaplamasına ilişkin istatistiksel ekstrapolasyon 

yöntemleri yeterli veri mevcut olduğunda kullanılabilir (bkz. bu kılavuz kısım 

3.3.1.2). İlerisi için daha fazla yol gösterici bilgi ve belge geliştirilmesi gerekmektedir. 

Sediment kompartmanına ilişkin risk değerlendirmesiyle ilgili genel tavsiyeler ECHA 

Sediment Kompartmanına İlişkin Risk Değerlendirmesiyle ilgili Güncel Konular Üzerine 

Bilimsel Çalıştayın Tutanaklarında mevcuttur  (http://echa.europa.eu/view-article/-

/journal_content/title/topical- scientific-workshop-on-risk-assessment-for-the-

sediment-compartme-1). 

 

3.5.2 Sediment organizmalarına ilişkin etki değerlendirmesi stratejisi 

Sedimentlere önemli ölçüde birikme veya sedimentlerce sorbe edilme potansiyeli olan 

maddelerin sedimentlerde yaşayan organizmaların toksisite bakımından 

değerlendirilmesi gerekir. 

Genel olarak, Koc < 500 - 1000L/kg değerine sahip maddelerin sedimentte sorbe 

edilmesi pek olası değildir (SETAC, 1993). Kimyasalların kapsamlı olarak test edilmesinin 

veya zayıf istatistiksel uyum, istatistik gücün olmamasına bağlı olarak daha az 

güvenilir bir NOEC değerine neden olabilir. Bu durumda çalışma, bundan sonra ancak 

100/10 AF değeri ile kullanılması gereken bir EC50/EC10 değeri verebilir. 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/topical-scientific-workshop-on-risk-assessment-for-the-sediment-compartme-1
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/topical-scientific-workshop-on-risk-assessment-for-the-sediment-compartme-1
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/topical-scientific-workshop-on-risk-assessment-for-the-sediment-compartme-1
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/topical-scientific-workshop-on-risk-assessment-for-the-sediment-compartme-1
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önüne geçmek için log Koc veya log Kow of ≥ 3 değeri sediment etki değerlendirmesi 

için tetikleyici bir değer olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, ürün tipi 21 çürüme önleyici 

ürünler gibi belirli ürün tipleri için, sediment etki değerlendirmesi her zaman yapılmalıdır 

(ürün tipine özgü veri gereksinimleri BPR Kılavuzu: Cilt IV Bölüm A: Bilgi ) Denizel 

sediment organizmalarına ilişkin etki değerlendirmesi kısım 3.9.2'de açıklanmıştır. 

Çoğu kimyasal için sediment organizmalarına ilişkin toksisite verileri sınırlı 

olacaktır. Başlangıç risk değerlendirmesi için, normal olarak sediment 

organizmalarıyla yapılan testlerden elde edilen etki gözlemlenmeyen veriler mevcut 

olacaktır. Bu nedenle, toksisite verilerindeki bu eksikliği telafi etmek için tarama 

yaklaşımı olarak denge dağılım yöntemi önerilmektedir. Bu yaklaşım, sedimentle 

ilişkili organizmaların sadece gözenek suyu aracılığıyla maruz kaldıkları ve 

maddenin toksik etkisine pelajik sucul organizmalarla eşit seviyede duyarlı oldukları 

varsayımına dayanır. Bu taramadan elde edilen sonuçlar, bentik organizmalarla test 

yapılıp yapılmamasına karar vermek için tetikleyici olarak kullanılabilir. Test 

sonuçları sediment kompartmanına ilişkin daha gerçekçi bir risk değerlendirmesi 

yapılmasına imkan verecektir. 

EPM nötr organik maddeler için kullanılabilir fakat suda çözünürlüğü düşük olan ve 

akut ve/veya kronik sucul çalışmalarda kendileri için etki gözlemlenmeyen 

maddeler veya yüksek adsorbsiyona veya lipofilisite tarafından yönlendirilmeyen 

bağlayıcı davranışa sahip maddeler için normal olarak kullanılmayabilir (örneğin 

iyonlaşabilir maddeler, yüzey aktif maddeler, aromatik aminler gibi sediment 

partikülleriyle kovalent bağ oluşturan maddeler). Unutulmamalıdır ki EPM 

yaklaşımını uygulamanın geçerli olduğu durumlarda, beklenen çevresel 

konsantrasyonlar sediment PNEC değerini tahmin etmek için kullanılan Koc (veya log 

Kow) değerinin aynısını kullanan bir maruziyet modelinin uygulanmasından elde 

edildiğinde, sediment risklerini değerlendirmek için yöntemi şeklen uygulamaya 

gerek yoktur. Bunun sebebi 5'e kadar bir log Kow değerine sahip maddeler 

bakımından, EPM tarama değerlendirmesinin, sediment için pelajik kompartmanla 

aynı risk karakterizasyonu oranını vermesidir, çünkü hem PECsediment hem 

PNECsediment taraması aynı dağılım katsayılarını ve model varsayımlarını kullanan 

ilgili pelajik verilerinden modellenir. Bu gibi durumlarda sediment kompartmanı için 

herhangi bir kantitatif risk karakterizasyonu yapılması gerekmez çünkü bu koşullar 

altında sucul kompartman için yapılan değerlendirme sediment kompartmanı için de 

koruyucu olacaktır. Denge dağılımı yaklaşımının sediment alınımı yoluyla ilave 
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maruziyeti dikkate alma konusundaki sınırlılıklarına bağlı olarak, bunun sadece log 

Kow değeri 5'e kadar olan kimyasallar için geçerli olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Log Kow≥ 5 değerine sahip maddeler için PNECsediment değerine 

ilave güvenlik faktörü 10 uygulanır. İlave faktör, sediment alınımı yoluyla olası ilave 

alımı dikkate alır. Bu faktörün bile uygun bir koruma seviyesi elde etmede, örneğin 

iyonlaşabilir maddeler söz konusu olduğunda, yetersiz kalabileceği unutulmamalıdır. 

EPM yaklaşımını uygulamanın geçerli olduğu ancak sediment kompartmanı için söz 

konusu olan risklerin sucul kompartmanla olan korelasyon ile ifade edilmesinden 

dolayı kantitatif değerlendirmenin gerekli olmadığı durumlarda dahi, sucul risk 

değerlendirmesine uygulanan düzeltmelerin veya risk azaltma argümanlarının 

sediment fazı ile olan korelasyondan ödün vermemesini sağlamak için gerekli dikkat 

gösterilmelidir. Örneğin, sucul kompartmanda bozunma ve/veya pelajik türlere ilişkin 

kronik etki verilerinin olmaması gibi azaltma faktörlerinin sediment kompartmanına 

doğrudan uygulanabilir olmasına gerek olmayacaktır. Yukarıda altı çizildiği gibi, 

sedimentler yüzey suyu kirlenmesinin zaman ve mekan içerisindeki etkilerini 

bütünleştirir, ve böylece sucul topluluklar (gerek pelajik gerek bentik) için su 

kolonundaki konsantrasyonlardan doğrudan öngörülemeyecek bir tehlike arz edebilir. 

Dolayısıyla EPM yaklaşımı dikkatli bir şekilde kullanılmalı, sediment partisyonu, 

kalıcılık ve sedimentte yaşayan organizmalara toksisite ile ilgili mevcut tüm bilgiler 

dikkate alınmalıdır. 

Sediment organizmaları üzerinde yapılacak testler bakımından, sediment 

değerlendirmesi karakteristik olarak sediment omurgasızları ile sınırlandırılmıştır, 

ancak diğer taksonomik gruplar ve sediment fonksiyonları da uygun olabilir. Uygun 

bir tür kapsamı elde etmek belirli taksonomik gruplar için sıklıkla yüksek duyarlılığa 

neden olan spesifik etki şekilleri olan bazı biyosidal ürünler için özellikle uygundur. 

Güncel OECD Test Yönergeleri çoğunlukla sedimentte yaşayan omurgasızları 

kapsarken, diğer taksonomik gruplar diğer standart kılavuzlar kapsamındadır. OECD 

Yönergesi  239 kimyasalların su-sediment sisteminde yetişen köklü sucul bitkilerin 

(Başaklı Su Civanperçemi) büyümesi üzerindeki toksisitesini değerlendirmek 

amacıyla tasarlanmıştır. 

Omurgasız topluluğu, ve özellikle de infaunal türler (yani sediment yüzeyinden ziyade 

sediment içinde yaşayan) bakımından, farklı fonksiyonel grupların temsil edilmesi 

önemlidir: detritivorlar, süzerek beslenenler ve yırtıcılar. Her grup sucul beslenme ağında 

farklı enerji yollarını ve farklı trofik düzeyleri temsil eder, ve dolayısıyla kimyasal 
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maruziyetlere farklı tepkiler verebilir. Ayrıca, sediment ve çökelen materyallerle beslenen 

pek çok pelajik organizma vardır. 

Eldeki bilgiler omurgasızların en duyarlı grup arasında olmasının beklendiğini 

doğruluyorsa, Tablo 22'de gösterilen AF değerleriyle bu grup üzerine odaklanacak bir 

değerlendirme yeterlidir. Türlerin/taksonların ve beslenme davranışının ve özelliklerinin 

seçiminde biyosidal etki şekli ve akibet ve davranış  da dikkate alınmalıdır. Genel 

olarak, zenginleştirilmiş sediment ile yapılan testler, beslenim maruziyetinin test 

sırasında doğru bir şekilde kapsama dahil olmasını sağlamak için tavsiyelere (örn. 

OECD TG 218 ve 225) uyularak yürütülmelidir. 

Sedimente veya partikül maddeye güçlü bir şekilde bağlanan veya adsorbe olan 

maddeler için (bir başka ifadeyle log Kow > 5 olan maddeler, ya da maddenin 

lipofilisitesi (örn. log Kow) tarafından değil de başka mekanizmalarca tetiklenen 

ilgili adsorbsiyon veya bağlanma davranışı), oral yoldan alınan besin veya sediment 

ekotoksisite testi sırasında genellikle ihmal edilen alım yollarıdır. Mevcut sediment 

testleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir (bkz. BPR Kılavuzu Cilt IV Bölüm A: 

Gerekli Bilgiler). Test organizmalarının kimyasala maruz kaldıkları yollara ve 

beslenme davranışlarına özel dikkat gösterilmelidir; zenginleştirilmemiş (ilave 

yapılmamış) besinle beslenme potansiyel olarak organizmanın sediment veya besin 

alımı yoluyla maruziyetini düşürebilecektir, örneğin, Chironomus riparius seçici 

olarak ilave edilmiş besinle (zenginleştirilmiş veya zenginleştirilmemiş) 

beslenmesiyle bilinir, (Åkerblom, N. ve W. Goedkoop). Test organizmaları 

zenginleştirilmiş besin ile beslenmeli veya test maddesinin uygulanmasından önce 

besin sedimente ilave edilmelidir (örneğin OECD Yönergesi 233'te açıklanan 

prosedürle). Güçlü bir şekilde adsorbe olan veya bağlanan maddelere ilişkin testler, 

Chironomus spp. türünün en duyarlı türler arasında olması beklenmiyorsa ya da 

Chironomus spp. test yöntemi uygulanabilir değilse, sediment yiyen türleri içermelidir 

(örn.  Lumbric ulus spp., Tubifex spp.). Bu test verileri mevcut değilse, 

zenginleştirilmiş besin yoluyla muhtemel ilave alım ilave bir değerlendirme faktörüyle 

dikkate alınmalıdır (bkz. bu kılavuz kısım3.5.4). 

Bazı durumlarda, besin yoluyla maruziyet sedimente veya partikül maddeye güçlü bir 

şekilde bağlanan veya adsorbe olan aktif maddenin toksisitesine her zaman katkıda 

bulunmaz. 

Besin yoluyla maruziyetin toksisiteye önemli ölçüde katkıda bulunup bulunmadığını 

belirlemek için, ilgili test organizması üzerine zenginleştirilmiş besin ile yapılan bir 
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çalışmanın sonuçları zenginleştirilmemiş besin ile yapılan bir çalışmanın sonuçları ile 

karşılaştırılabilir. Daha fazla yol gösterici bilginin geliştirilmesi ve ileride bu kılavuza 

eklenmesi gerekmektedir. Gözenek suyunun toksisitenin başlıca yolu olduğu 

durumlarda, Chironomus ile yapılan standart testler (zenginleştirilmemiş besin) tercih 

edilir ve ilave değerlendirme faktörü 10 bu durumda gerekmez/garanti edilmez. 

 

PNECsed türetmek için üç farklı durum söz konusudur: 

 Sediment organizmaları için toksisite testi sonuçlarının olmadığı 

durumlarda, sediment organizmalar için söz konusu olan potansiyel riski 

belirlemek için denge dağılımı yöntemi uygulanır. Sedimente veya partikül 

maddeye güçlü bir şekilde bağlanan veya adsorbe olan maddeler için, 

sediment alınımı yoluyla muhtemel ilave alım yukarıda açıklandığı gibi ilave 

bir değerlendirme faktörü ile izah edilir. Bu yöntem "tarama yaklaşımı" 

olarak kabul edilir ve kısım 3.5.3.'te açıklanmıştır;

• Sadece bentik organizmalara ilişkin akut toksisite testi sonuçlarının mevcut 

olduğu durumlarda (en azından bir tane) risk değerlendirmesi hem 

değerlendirme faktörü olarak 1000 kullanılan en duyarlı tür test sonucuna 

hem de denge dağılımı yöntemine dayalı olarak yapılır. En düşük 

PNECseddaha sonra risk karakterizasyonu için kullanılır; 

• bentik organizmalar için uzun dönemli toksisite test verileri mevcut 

olduğunda, PNECsed uzun dönemli testlere ilişkin değerlendirme faktörleri 

kullanılarak hesaplanır ve risk değerlendirmesinde bu sonuç geçerli olur.  

Bu yaklaşım bu kılavuz kısım 3.5.4'te açıklanmıştır. 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 
2.0 Ekim 2017 

259  

 

Tablo 20: Sedimente ilişkin risk karakterizasyonu gerçekleştirme 

gereksinimleri 

 

Mevcut ölçülmüş 

değer: PECsed 

Mevcut ölçülmüş 

değer: PNECsed 

Risk karakterizasyonu 

 

Cpore 

water 

 

yok 

𝐶𝑝𝑜𝑟𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

 

𝑃𝑁𝐸𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

 

Cbulk 

 

yok 

𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘𝑅𝐻𝑂𝑠𝑢𝑠𝑝 

 

𝐾𝑠𝑢𝑠𝑝−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑁𝐸𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ 

1000 

 

yok 

 

PNECs

ed 

𝐾𝑠𝑢𝑠𝑝−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑃𝐸𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ 

1000 

 

𝑃𝑁𝐸𝐶𝑠𝑒𝑑 𝑅𝐻𝑂𝑠𝑢𝑠𝑝 

 

Cpore 

water 

 

PNECs

ed 

𝐾𝑠𝑢𝑠𝑝−𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝐶𝑝𝑜𝑟𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

∙ 1000 

 

𝑃𝑁𝐸𝐶𝑠𝑒𝑑 𝑅𝐻𝑂𝑠𝑢𝑠𝑝 
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Mevcut ölçülmüş 

değer: PECsed 

Mevcut ölçülmüş 

değer: PNECsed 

Ris

k 

karakterizasyonu 

Cbulk PNECs

ed 

𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 

 

𝑃𝑁𝐸𝐶𝑠𝑒𝑑 

bu 

formül

de: 

sediment gözenek suyu 

konsantrasyonu 

tüm sediment konsantrasyonu 

 

asılı madde-su partisyon katsayısı 

kuru asılı maddenin yığın yoğunluğu 

[mg.I-1] 

 

[mg.kgsed-1] 

 

 

C pore 

water 

[m3.m-3] 

[kg.m-3] 

 

C bulk 

Ksusp 

water 

  

RHOsu

sp 

 Denklem 

20 
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Bilgi Kutusu 9: Kuru ağırlık maruziyeti ve etki konsantrasyonlarının 

kullanılması ve yeni çökelmiş sediment için varsayılan organik madde 

normalizasyonu 

Kuru ağırlık konsantrasyonlarının kullanılması 

Sedimentte yerleşik organizmalarla yapılan toksisite testi sonuçları mevcut 

olduğunda, test sonuçları kuru ağırlık sediment konsantrasyonları cinsinden 

raporlanmalıdır (OECD TG 218'de tavsiye edildiği gibi) ve neticede PNEC kuru ağırlık 

olara ifade edilecektir. Bu, etki sonlanma noktalarıyla ilgili herhangi bir düzeltme 

işlemine gerek olmayacağı anlamına gelir. Daha sonra PEC  

aşağıdaki gibi kuru ağırlığa dönüştürülmelidir: 

a) PECsed  formülünde (Denklem 53) RHOss (yaş) 1150 kg wwt/m³ yerine 

RHOss (kuru) 250 kg dwt/m³ kullanarak. 

 

b) RHOss (yaş) değerini PEC yaş ağırlığı hesaplamak için tutarak ve daha 

sonra bunu varsayılan dönüştürme faktörü olan 4.6 kgwwt/kgdwt 

değerini kullanarak kuru ağırlığa dönüştürerek. 

Varsayılan organik karbon içeriğine normalizasyon 

Sedimente ilişkin ekotoksisite sonlanma noktaları mevcut olduğunda, bunlar 

organik karbon içeriği dahil olmak üzere, çalışmada kullanılan spesifik test koşulları 

ile ilişkilidirler. Örneğin, OECD 218 Yönergesi test sedimentinin organik karbon 

içeriğinin 2% (±0.5 %) olması gerektiğini ifade etmektedir. İyonik olmayan organik 

bileşikler bakımından, biyoyararlanımın sadece organik karbon içeriğiyle belirlendiği 

varsayılır. Bu gibi durumlarda, maruziyet değerleri ile anlamlı karşılaştırmalar 

yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla, etki sonlanma noktası, PEC hesaplamaları için 

varsayılan organik karbon konsantrasyonunu yansıtacak şekilde düzeltilmelidir. 

Yerel değerlendirme bakımından, PEC, asılı sediment özelliklerinin (yani standart 

asılı madde içindeki organik karbon kısmı, Focsusp - bkz. Tablo 3)  0.1 kgoc 

kgsolid-1  bir başka ifadeyle % 10 organik karbon değerine ayarlanması gerektiği 

varsayımıyla hesaplanır. Bu doğrultuda çalışma sonucu, bu durumu yansıtmak 

üzere aşağıdaki formüle göre düzeltilmelidir: 

 

NOEC/EC10 and L(E)C50(standard) = NOEC/EC10 and L(E)C50(experiment) · Focsusp 

Focsusp(experiment)   
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3.5.3 Parçalanma dengesi kullanılarak PNEC hesaplanması 

Sedimentte yaşayan organizmalara ilişkin ekotoksikolojik verilerin olmadığı durumlarda, 

PNECsed parçalanma dengesi yöntemi (EPM) kullanılarak geçici olarak hesaplanabilir. 

Bu yöntem girdi olarak sucul organizmalara ilişkin PNECsu değerini ve sediment/su 

dağılım katsayısını kullanır  

(OECD, 1992b; Di Toro ve diğerleri, 1991). 

EPM'nin bentik organizmalara olan toksisiteyi olduğundan daha yüksek veya daha düşük 

tahmin edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Di Toro ve diğerleri, 2005). Bu 

nedenle bu yöntem bentik organizmalarla yapılan sediment toksisite testlerinin gerekli 

olup olmadığına karar vermek için ancak kabataslak tarama olarak kullanılabilir. 

EPM'de şu varsayımlar yapılır: 

 sedimentte yaşayan organizmalar ve su kolonu organizmaları kimyasala eşit 

derecede duyarlıdır;

 maddenin sedimentteki, dokular arası sudaki ve bentik organizmadaki 

konsantrasyonu termodinamik dengededir; bu fazlardan herhangi birindeki 

konsantrasyon uygun partisyon katsayıları kullanılarak öngörülebilir;

 sediment/su partisyon katsayıları genel bir partisyon yöntemine 

dayanılarak ayrı ayrı ölçülebilir sediment karakteristiklerinden ve kimyasal 

özelliklerinden ölçülebilir veya türetilebilir. (sediment-su partisyon katsayısının 

türetilmesi ve 

Bilgi Kutusu 10: Metabolitlere ilişkin sediment değerlendirmesi 

Metabolitler, ana maddeye kıyasla, genellikle daha az hidrofobik olma 

eğilimindedir. Sonuç olarak, metabolitler daha düşük bir adsorbsiyon 

potansiyeli sergiler. Bu nedenle, sediment kompartmanında bulunan 

bozunma ürünleri genellikle ana bileşikten daha az uygundur. Bununla 

birlikte, aynı temel tetikleyiciler ve yaklaşımlar ana bileşikler ve 

metabolitler için uygulanabilir. Ayrıca, düşük biyoyararlanıma sahip ana 

maddelerin bozunması, çok yüksek Kow / Koc değeri nedeniyle, 

metabolitlerin biyoyararlanımının artmasıyla sonuçlanır. 
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hesaplamanın kısıtları için bkz. Kısım 2.3.5). Parçalanma dengesi teorisine dayanan 

aşağıdaki formül uygulanır: 

 

Ksuspwater 

PNECsed    RHOsups  PNECwater 1000 

 

 

Denklem 89 

 

Sembollerin açıklaması 

 

 

Toprak ve sedimentteki konsantrasyonlar toplam konsantrasyonlardır, ve bu nedenle 

yaş-ağırlık olarak ifade edilir (bkz. Denklem 18 ve Denklem 19). Tercihe bağlı 

olarak, ara sonuçlar sunulabilir ve kuru-ağırlık temelinde değiştirilebilir. Sediment için 

dönüştürme faktörleri fazlardaki kompartman tanımından elde edilir. 

Aşağıdaki özellikli yorumlar Ksusp water değerinin ölçülmüş veya tahmin edilmiş 

olmasına bakılmaksızın uygulanır. 

 Formül sadece su fazı yoluyla olan alımı dikkate alır. Bununla birlikte, 

alım, sedimentin oral yoldan alınımı ve sedimentle doğrudan temas gibi diğer 

maruziyet yollarıyla da olabilir. Bu, özellikle adsorbe edici kimyasallar, 

örneğin 3'ün üzerinde bir log Kow değerine sahip olanlar, için önemli olabilir. 

Bu bileşikler için toplam alım düşük tahmin edilebilir; 

log Kow değeri 5'ten büyük olan veya buna karşılık gelen, maddenin lipofilisitesi (örn. 

PNECsu Suda  beklenen etki gözlemlenmeyen 

konsantrasyon 

[mg.l
-1

] 
 

RHOsusp sediment yığın yoğunluğu [kg.m
-3

] Denklem 20 

Ksusp water partisyon katsayısı asılı madde 

su 

[m
3
.m

-3
] Denklem 27 

PNECsed Sedimentte  beklenen etki 

gözlemlenmeyen 

konsantrasyon 

[mg.kg
-1

]  
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log Kow) tarafından değil de başka mekanizmalarca (örn. iyonlaşabilir maddeler, 

yüzey aktif maddeler, sedimentle kovalent bağ oluşturan maddeler, aromatik aminler 

gibi bileşenler) tetiklenen bir adsorbsiyon veya bağlanma davranışı olan bileşikler 

için, değiştirilmiş bir denge yöntemi kullanılır. 

Bu yaklaşımın, sedimentte yaşayan organizmalar için söz konusu olan risk seviyesini 

değerlendirmede sadece bir süzgeç olarak kabul edildiği göz önünde tutulmalıdır. Bu 

yöntemle PEC/PNEC > 1 değeri elde ediliyorsa, bu durumda sediment kompartmanına 

ilişkin risk değerlendirmesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için bentik organizmalarla 

yapılan zenginleştirilmiş sediment kullanılan testlerin yapılması gerekir. 

 

3.5.4 Değerlendirme faktörü kullanılarak PNEC hesaplanması 

PNECsed uzun dönemli testlerden elde edilen mevcut en düşük NOEC/EC10 

değerinden aşağıdaki değerlendirme faktörleri uygulanarak türetilir: 

 

Tablo 21: PNECsed elde etmek için kullanılacak değerlendirme faktörleri 

 

Mevcut test sonucu Değerlendir

me faktörü 

Bir uzun dönemli test (NOEC veya EC 10) 100 

Farklı yaşam ve beslenme koşullarını temsil eden 

türlerle yapılan iki uzun dönemli test (NOEC veya 

EC 10) 

 

50 

Farklı yaşam ve beslenme koşullarını temsil eden 

türlerle yapılan üç uzun dönemli test (NOEC veya 

EC10) 

 

10 

 

Tür duyarlılık dağılımı (SSD) yöntemi 

5-1
a
 

(tamamen 

durum bazında 

doğrulanır) 

 

a) Uzun dönemli testlerden elde edilmiş geniş bir veri setinin elde olması 

durumunda, sediment kompartmanına ilişkin bir PNEC değeri elde etmek 
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için istatistiksel ekstrapolasyon yöntemleri kullanılabilir. Kalan hiçbir 

belirsizlik olmadığını ispat etmek mümkün olmayacağından, 1-2 AF'leri 

normalde uygulanmamalıdır (ayrıca bkz. bu kılavuz kısım 3.3.1.2'de 

anahatlarıyla verilen temel değerlendirmeler ve minimum gereksinimler). 

Log Kow > 5 olan, ya da buna karşılık gelen, maddenin lipofilisitesi (örn. log Kow) 

tarafından değil de başka mekanizmalar tarafından tetiklenen adsorbsiyon veya 

bağlanma davranışı olan maddeler bakımından, sediment kompartmanına ilişkin 

PNEC türetilmesinde kullanılacak değerlendirme faktörü yukarıda kısım 3.5.2'de 

belirtildiği gibi 10 kat arttırılabilir. 

Diğer taksonomik grupların veya çevresel fonksiyonların daha yüksek duyarlılığa sahip 

olması bekleniyorsa, durum bazında bir değerlendirme gerekir, ve parçalanma 

dengesine dayalı bir PNEC ile yapılacak karşılaştırma sediment kompartmanını 

değerlendirmeye yönelik tam kanıt yaklaşımının bir parçası olarak kabul edilebilir. 

Mezokozm çalışmaları, ilgili sonlanma noktaları ölçülürse, yeterli bir kapsam sunabilir. 

Mezokozm çalışmalarının biyosidal ürünler için kullanılması hakkında daha fazla bilgi Ek 

7'de bulunabilir. 

3.6 Karasal kompartmana ilişkin etki değerlendirmesi 

3.6.1 Giriş 

Kimyasallar toprağa çeşitli yollardan ulaşabilirler: atık su çamurunun tarımda 

uygulanması, gübre uygulaması, kimyasalların spreyleme, sızdırma ve atmosferden 

birikme yoluyla doğrudan uygulanması. Sonuç olarak olumsuz etki ihtimalleri 

değerlendirilmelidir.  

Bu kısımda önerilen strateji kimyasalların toprak organizmaları üzerindeki etkilerinin  

değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bugün itibariyle filtreleme, tamponluk kapasitesi ve 

metabolik kapasite gibi toprak fonksiyonları üzerindeki olası etkileri değerlendirecek bir 

strateji mevcut değildir. Girişte belirtildiği gibi, toprağa bırakılan maddeler sadece 

toprak organizmalarını etkilemekle kalmayıp toprak fonksiyonlarını da etkileyebilir. 

Hidrofilik maddeler ve yağmur suyu ile kolayca yeraltı suyuna ayrıştırılan maddeler 

ve jeo-birikim gösteren maddeler ve toprakta zayıf bozunabilen maddeler dikkatle ele 

alınmalıdır. Madde doğrudan toprağa uygulanan/salınan bir biyosidal ürün ise,
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Biyosidal Ürün Yönetmeliği Kılavuzu: Cilt IV: Çevre - Bölüm A: Gerekli Bilgiler başlığı 

altında bahsedilen metodoloji uygulanır. 

Karasal ekosistem yeryüzü çevre, toprak çevresi ve yeraltı suyu çevresinden oluşur. 

Bu kısımda sadece, gözenek suyu ve/veya toprak yoluyla doğrudan maruz kalan 

toprak organizmaları üzerindeki etkilere değinilmektedir. Burada açıklanan 

stratejinin bu itibarla geçici olarak görülmesi gerektiği bilinmelidir. Bununla birlikte, 

hava kompartmanına ilişkin stratejiye (bu kısım kısım 3.7) ve biyobirikim ve 

kuşların ve memelilerin ikincil zehirlenmesine (bu kılavuz kısım3.8) ilişkin 

stratejiye atıfta bulunulmaktadır. 

Aşağıda açıklanan strateji karasal etki değerlendirmesiyle ilgili çeşitli dokümanlara 

dayanmaktadır: OECD (1989), Stavola (1990), Samsøe-Petersen ve Pedersen 

(1994), UBA (1993) ve Römbke ve diğerleri. (1993). 

 

3.6.2 Toprak organizmalarına ilişkin etki değerlendirmesi stratejisi 

Toprak kompartmanı için standartlaştırılmış yöntemler vardır ve ürün tipine ve 

beklenen kullanımına bağlı olarak biyosidal ürünler için kara organizmalarıyla 

yapılacak toksisite testleri gerekli olabilir. 

Toprak organizmaları için toksisite verileri olmadığında veya potansiyel olarak en 

duyarlı tür grubuna ilişkin deneysel veriler yoksa, toprak organizmaları için bir PNEC 

değeri belirlemek için suyla ilgili verilere parçalanma dengesi yöntemi uygulanabilir. 

Bununla birlikte, bu yöntem toprak organizmaları için gerekli temel toksisite 

verilerinin yerini dolduramaz ve daha ileri test gerektiren maddeler için sadece 

"tarama yaklaşımı" olarak kabul edilmelidir.   

Sucul kompartmanta benzer şekilde, değerlendirmenin amacı topraktaki topluluklara 

çok yakın veya gecikmeli bir tehlike arz eden maddeleri belirlemektir. 

Toprak biyolojik süreçlerin gerçekleştiği karmaşık ve heterojen bir ortamdır. 

Mikroorganizmalar bozunma süreçlerinde ve organik maddenin mineralizasyonunda 

önemli rol oynarlar, besinlerin ekosistemde geri dönüşümlerine imkan verirler.  

Toprak omurgasızları elementlerin geri dönüşümüne katkıda bulunmakta ve iyi bir 

toprak yapısının oluşturulmasında önemli pay sahibi olmaktadır. Son olarak, bitkiler 

başlıca üreticilerdir ve diğer tüm heterotrof organizmalar için besin sağlarlar. Sonuç 

olarak, toprak topluluğunun korunması ekosistemin yapısının ve işleyişinin kurulmasında 
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ve muhafaza edilmesinde önemli rol oynayan tüm organizmaların korunmasını gerektirir. 

Toprak ekosistemindeki farklı ve önemli ekolojik fonksiyonları temsil eden testlerin 

sonuçlarının kullanılması bu nedenle önerilmektedir. 

Dolayısıyla bir toprak testinin kurgusu ideal olarak aşağıdakilerle ilgili veri elde etmek 

üzere tasarlanmalıdır: 

 başlıca üreticiler (bitkiler); 

 tüketiciler (örneğin toprak kompartmanında önemli bir grubu temsil eden 

omurgasızlar); 

 ayrıştırıcılar (besin ağlarında ve besin maddesi siklusunda önemli rol 

oynayan mikroorganizmalardan oluşur) 

 

 

Ekotoksikolojik testlerde kullanılan doğal topraklar organik madde ve kil içeriği, 

toprak pH değeri ve toprak nem içeriği gibi özellikler itibariyle farklılık gösterir. Test 

bileşiğinin biyoyararlanımı, ve dolayısıyla gözlemlenen toksisite, toprak 

özelliklerinden etkilenebilir. 

Bilgi Kutusu 11: Toprak nitrifikasyonu inhibisyonu/karbon 

dönüştürme testlerinde kontrol değerinden önemli sapma (artış ya 

da azalış) 

Toprak nitrifikasyonu inhibisyonu/ karbon dönüştürme testlerinde görülen 

kontrol değerinden önemli sapmalar (artış veya azalış) genel olarak 

biyosidal ürünler için PNEC değerinin türetilmesi konusunda ilgili bir etki 

olarak değerlendirilmelidir. Toprak nitrifikasyonu inhibisyonu/ karbon 

dönüştürme testlerinde görülen kontrol değerinden önemli sapmaların 

(artış veya azalış) biyosidal ürünler için PNEC değerinin türetilmesi 

konusunda ilgili/uygun bir etki olduğu yorumunun hiçbir istisnası yoktur. 
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Bu ise farklı toprak testlerinden alınan sonuçların doğrudan karşılaştırılamayacağı 

anlamına gelir. Mümkün olduğunca, toksisite testleri test maddesinin test 

organizmasına/organizmalarına biyo-yararlı olduğu koşullarda (toprağın doğası, 

organik içeriği ve maddenin biyoyararlılığını etkileyebilecek diğer her türlü parametre 

bakımından) yapılmalıdır. Bununla birlikte, mümkünse, topraklardaki kimyasalların 

biyoyararlanımını açıklayan ilişkiler kullanılarak veriler normalize edilmelidir. 

Sonuçlar, organik madde içeriği % 3.4 olan toprak olarak tanımlanan (bu kılavuzun 

2.3.4 nolu kısmına bakınız), standart bir toprağa dönüştürülür. 

İyonik olmayan organik bileşikler bakımından, biyoyararlanımın sadece organik 

karbon içeriğiyle belirlendiği varsayılır. NOEC ve L(E)C50 değerleri şu formüle göre 

düzeltilir: 

 

NOEC veya L(E)C50 Standard=NOECveyaL(E)C50 (exp)   
Focsoil( standard 

Focsoil(exp ) 

Denklem 90 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

NOEC veya 

L(E)C50, exp 

deneyde NOEC veya L(E)C50  [mg.kg-

1] 

 

Foc, soil(standard) standart topraktaki organik 

karbon fraksiyonu 

[kg.kg-

1] 

Tablo 3 

Foc, soil(exp) 
deneysel topraktaki organik 

karbon fraksiyonu toprak 

[kg.kg-

1] 

 

NOEC veya 

L(E)C50,standard 

standart toprakta NOEC veya 

L(E)C50  

[mg.kg- 

1] 

 

 

Karasal bitkilerden ve karasal organizmalardan alınan tüm etki konsantrasyonları  

sediment kompartmanına ilişkin Bilgi kutusu 9'da açıklandığı gibi standart organik 

maddeye çevrilmelidir. Göz önünde bulundurulmalıdır ki tavsiye edilen bu 
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normalizasyon sadece, söz konusu iyonik olmayan organik maddenin bağlanma 

davranışının ağırlıklı olarak o maddenin Kow değeri tarafından yönlendirildiğinin, ve 

organizmaların ağırlıklı olarak gözenek suyu aracılığıyla maruz kaldıklarının 

varsayılabildiği durumlarda uygundur. 

PNECsoil türetmek için üç farklı durum söz konusudur: 

 karasal toksisite verileri bazı PT'ler için ürüne özgü gerekli bilgidir. Bununla 

birlikte, toprak organizmaları için toksisite verilerinin olmadığı durumlarda, ya 

da potansiyel olarak en duyarlı tür grubuna ilişkin deneysel veriler yoksa, 

toprak organizmaları için söz konusu olan potansiyel riski belirlemek için 

parçalanma dengesi yöntemi uygulanır. Bu yöntem "tarama yaklaşımı" olarak 

kabul edilir ve bu kılavuzda kısım 3.6.2.1'de açıklanmıştır (ayrıca bkz. bu 

kılavuz kısım 3.5.2); 

 bir üretici, tüketici ve/veya ayrıştırıcıya ilişkin toksisite verileri mevcut 

olduğunda, PNECtoprak kısım 3.6.2.2'de sunulan değerlendirme faktörleri 

kullanılarak hesaplanır; potansiyel olarak en duyarlı taksonun test türleri 

arasında yer almaması kaydıyla; bir önceki madde burada da uygulanır. 

 Sadece toprakta yaşayan tek bir türe ilişkin test sonuçları mevcutsa, risk 

değerlendirmesi hem değerlendirme faktörleri kullanılarak bu sonuca dayalı 

olarak hem de EPM'ye dayalı olarak hesaplanır. Her iki PECtoprak/PNECtoprak 

oranından en yüksek olanı risk karakterizasyonu için seçilir. 

 

3.6.2.1 Parçalanma dengesi kullanılarak PNEC hesaplanması EPM, gözenek 

suyunda serbestçe çözünen madde konsantrasyonu açısından ifade edilen toprak 

toksisitesinin sucul toksisite ile aynı olduğu varsayımına dayanır. Gözenek suyu 

konsantrasyonu biyolojik olarak kullanılabilen fraksiyon ile ilişkilidir. Di Toro ve 

diğerleri (1991) her ne kadar analizlerini sediment partisyonuna dayandırmış olsa 

da arka plandaki mantık topraklar için de uygulanabilir. Bununla birlikte, 

parçalanma dengesi yönteminin uygulanabilirliği toprak için sedimentte yaşayan 

organizmalar için olduğundan daha az değerlendirilmiştir. Van Gestel ve Ma (1993) 

modelin çeşitli klorofenollerin, klorobenzenlerin ve kloroanilinlerin yer solucanlarına 

olan kısa dönemli toksisitesi için geçerli olduğunu göstermiştir. 

Parçalanma dengesi yöntemi, yüksek ölçüde lipofilik olan maddeler veya spesifik bir 
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etki şekli olan maddeler ya da temel olarak besin aracılığıyla maruz kalan 

organizmalar için uygun olmayabilir (Van Gestel, 1992). Bununla birlikte, 

Collembola (Yay Kuyruklu) ve Oribatid maytları açısından, toprağa doğrudan 

maruziyetin alım için besin aracılığıyla maruziyetten çok daha önemli olabileceğine 

dair göstergeler vardır (Løkke ve van Gestel, 1998). 

Karasal toksisite verilerinin yerine sucul toksisite verilerinin konulması uygulamasının 

dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği bilinmelidir. Bunun nedeni şudur; sucul türler 

üzerindeki etkiler yalnızca,özellikle toprak gözenek suyuna maruz kalan toprak 

organizmaları üzerindeki etkiler olarak değerlendirilebilir ve sadece su geçirimli 

epidermisi olan organizmalar için uygun olabilir. 

Ayrıca, çalışmalar göstermiştir ki parçalanma dengesi yöntemi, doğru olmayan 

partisyon katsayıları veya türlerin duyarlılıklarındaki farklılıklar nedeniyle, önemli 

ölçüde yüksek veya düşük tahmin değerleri verebilir. Bu nedenle, EPM'nin diğer 

organizmalara genel olarak uygulanabilirliği konusunda daha fazla araştırma 

gerekmektedir. 

Dolayısıyla, EPM kullanılarak hesaplanan PECtoprak/PNECtoprak  oranı 1'den 

büyükse, toprak organizmaları ile yapılacak testler düzeltilmiş/geliştirilmiş bir etki 

değerlendirmesi için temel bir gereksinim olarak kabul edilmelidir. Alternatif olarak, 

PEC değeri de düzeltilebilir. PNECtoprak aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

PNEC toprak= 
 Ktopraksu  

  PNECsu  1000 

RHOtoprak 

 

Denklem 91 
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Sembollerin açıklaması 

 

PNECsu Suda beklenen etki gözlemlenmeyen 

konsantrasyon 

[mg.l-1] 
 

RHOtoprak yaş toprağın yığın yoğunluğu [kg.m-

3] 

Denklem 

20 

Ktoprak-su partisyon katsayısı toprak su [m3.m-

3] 

Denklem 

27 

PNECtoprak (yaş) toprakta Beklenen Etki 

Gözlemlenmeyen Konsantrasyon 

[mg.kg-

1] 

 

 

Toprak ve sedimentteki konsantrasyonlar toplam konsantrasyonlardır, ve bu nedenle 

yaş-ağırlık olarak ifade edilirler. Tercihe bağlı olarak, ara sonuçlar sunulabilir ve kuru-

ağırlık temelinde değiştirilebilir. Toprak için dönüştürme faktörleri fazlardaki 

kompartman tanımından elde edilir. Dönüştürme  Denklem 102b'ye göre yapılabilir. 

 

Toprak oral alınımı yoluyla alımı dikkate almak için PNECsed türetilmesi için kullanılan 

yaklaşımın aynısı kullanılır. Buradan hareketle, PNECtoprak log Kow>5 değerine sahip 

bileşikler (veya buna karşılık gelen adsorbsiyon veya bağlanma davranışına sahip 

bileşikler) için 10 kat azaltılır. 

EPM toprak omurgasızları tarafından yapılan gerçek alımı muhtemelen fazla tahmin 

eder (Jager, 2004). 

Bununla birlikte, bu ilişki karmaşıktır ve muhtemelen toprakta çözünmüş 

konsantrasyonu doğru bir şekilde hesaplama becerisine bağlıdır. Bu nedenle, log Kow 

değeri 3 ila 6 arasında olan kimyasallar için parçalanma dengesi yöntemi kullanılırken 

maruziyetin olası fazla tahmin edilmesi kabul edilebilir olarak değerlendirilir.Kural 

olarak, sucul organizmalara ilişkin toksisite verileri toprakta yaşayan organizmaların 

verilerinin yerine geçemez. Bunun nedeni şudur; sucul türler üzerindeki etkiler sadece 

özellikle toprak gözenek suyuna maruz kalan toprak organizmaları üzerindeki etkiler 

olarak değerlendirilebilir (Samsøe- Petersen ve Pedersen, 1994). 
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3.6.2.2 Değerlendirme faktörleri kullanılarak PNEC hesaplanması 

Sucul kompartman için kullanılan değerlendirme faktörlerinin aynıları (bkz. Tablo 

18) karasal kompartman için uygulanır. Dolayısıyla değerlendirme faktörünün 

büyüklüğü yine mevcut verilerin türüne bağlı olacaktır, bir başka ifadeyle kısa 

dönemli veya uzun dönemli toksisite testi, test edilen trofik düzeylerin sayısı ve 

laboratuvar verilerinden ekosistem etkilerini tahmin etme konusundaki genel 

belirsizlikler. Toprak kompartmanı için önerilen değerlendirme faktörleri kapsamlı 

deneyime dayanmamaktadır. Kendileri için toksisite verileri gerekli olan taksonomik 

grupların seçimi (sucul çevre için alglerin, omurgasızların ve balıkların temel veri 

setine uygunluk) bir tartışma konusudur. Başlıca üreticiler, tüketiciler ve 

ayrıştırıcılara ilişkin toksisite verilerinden oluşan bir veri seti tercih edilir. PNEC 

belirlenmesine yönelik değerlendirme faktörleri Tablo 22'de verilmiştir. 

Tablo 22: PNECsoil elde etmek için kullanılacak değerlendirme faktörleri 

 

Mevcut bilgiler Değerlendirme 

faktörü 

L(E)C 50  kısa dönemli toksisite test(ler)i (örn. 

bitkiler, yer solucanları veya 

mikroorganizmalar) 

 

100

0 

Uzun dönemli toksisite testi için NOEC (örn. 

bitkiler) 

100 

İki trofik düzeye ilişkin ilave uzun dönemli 

toksisite testleri için NOEC 

50 

Üç trofik düzeyden üç türe ilişkin ilave uzun 

dönemli toksisite testleri için NOEC 

 

10 

 

Tür duyarlılık dağılımı (SSD) yöntemi 

5-1, tamamen 

durum bazında 

doğrulanıra 

 

Saha verileri/model ekosistem verileri 

 

durum bazında 

a) Uzun dönemli testlerden elde edilmiş geniş bir veri setinin mevcut olması durumunda, 

toprak kompartmanı için bir PNEC türetmek için ekstrapolasyon yöntemleri kullanılabilir.  
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Kalan hiçbir belirsizlik olmadığını ispat etmek mümkün olmayacağından, 1-2 AF'leri normalde 

uygulanmamalıdır (ayrıca bkz. bu kılavuz kısım 3.3.1.2'de anahatlarıyla verilen temel 

değerlendirmeler ve minimum gereksinimler). 

  

Bilgi Kutusu 12: PNECtoprak değerini türetmede kullanılacak 

değerlendirme faktörünün açıklığa kavuşturulması OECD TG 208 veya 

OECD TG 227'de açıklanan bitkilerle yapılan testler: Bu test kısa veya 

uzun dönemli bir test olarak değerlendirilebilir mi ve bu PNECtoprak elde 

etmede kullanılacak değerlendirme faktörünü nasıl etkiler? 

Bu testin kısa veya uzun dönemli bir çalışma olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği konusunda farklı yorumlar söz konusudur. Çalışma kural 

olarak kısa dönemli bir çalışmadır; bununla birlikte, EC50'ye ek olarak bu testten 

ayrıca bir NOEC/EC10 değeri türetilmesi kaydıyla, belirli koşullar altında aynı 

zamanda uzun dönemli bir çalışma olarak değerlendirilebileceğine karar 

verilmiştir. L(E)C50 değerleri karşılaştırılırken diğer taksonomik gruplara kıyasla 

bitkilerin duyarlılığına bağlı olarak, PNECsoil elde etmek için farklı değerlendirme 

faktörleri seçilmelidir (ayrıntılar için bkz. aşağıda yer alan "PNECsoil türetmek için 

AF Seçimi"). 

En duyarlı türün bilinmediği durumlarda (örneğin mikroorganizmalara 

ilişkin verilerin ve yer solucanlarına ilişkin akut verilerin mevcut olduğu 

ancak bitkiler için herhangi bir verinin olmadığı durum) PNECsoil elde 

etmeye yönelik değerlendirme faktörünün 1000'den 100'e düşürülmesi 

olasılığı.  

Değerlendirme faktörü olarak 1000 yerine 100 uygulanması ancak üç farklı tür 

(mikroorganizmalar, yer solucanları ve bitkiler) için etki verileri mevcut 

olduğunda ve dolayısıyla potansiyel olarak en duyarlı türlerin tespit 

edilebildiğinde mümkündür (ayrıntılar için bkz. aşağıda yer alan "PNECtoprak 

türetmek için AF Seçimi"). 

Spesifik durumlarda ve durum bazında olmak üzere, en duyarlı türü tespit etmek 

için gerekli verilerin değerlendirilen aktif maddeye çok benzer bir bileşikten elde 

edilebildiği ve ekstrapolasyona tabi tutulabildiği durumlarda, bu veriler 

değerlendirme faktörünü 100'e düşürmek için kullanılabilir. 
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PNECtoprak elde etmek için AF Seçimi 

Aşağıdakilere ilişkin test sonuçları mevcutsa: 

- Mikroorganizmalar (28 gün EC50 ve NOEC/EC10) 

- Bitkiler (EC50 ve NOEC/EC10  örn. OECD 208'e göre) 

- Yer solucanları (14 gün LC50 ve 56 gün NOEC/EC10), 

PNEC türetimi ve AF seçimi konusunda üç farklı durum söz konusu olabilir: 

1. Akut olarak, bitkiler potansiyel olarak en duyarlı tür değildir (EC50 > 

mikroorganizmalar ve/veya yer solucanlarına ilişkin L(E)C50  değerinin 10 

katından fazlası): mikroorganizmalar, bitkiler ya da yer solucanlarından 

herhangi birine ilişkin en düşük NOEC/EC10 değerine AF olarak 10 

uygulanmalıdır. 

2. Akut olarak, bitkiler potansiyel olarak en duyarlı türdür ancak bitki EC50 

değeri > mikroorganizmadan veya uzun dönemli yer solucanı çalışmasından 

alınan NOEC/EC10değerinin 10 katından fazlası: yer solucanı veya 

mikroorganizmaya ilişkin en düşük NOEC/EC10 değerine AF olarak 50 

uygulanmalıdır. 

3. Akut olarak, bitkiler potansiyel olarak en duyarlı türdür ve bitki EC50 değeri 

mikroorganizmadan ve uzun dönemli yer solucanı çalışmasından alınan 

NOEC/EC10 değerinden önemli ölçüde* düşüktür: en düşük L(E)C50 değerine 

AF olarak 100 uygulanmalıdır (sucul kompartmana ilişkin PNEC türetilmesine 

benzer şekilde). 

Bu değerlendirme faktörleri, bitkilere kronik toksisite, örneğin damarlı 

bitkilerin büyüme ve çoğalma yeteneklerinin inhibisyonunun belirlenmesi 

hakkında ISO standardı 22030:2005'e göre, söz konusu  olduğunda 

azaltılabilir. 

*Duyarlılık farkı 10 kattan daha az bir aralıkta olduğunda sonlanma 

noktalarının önemli ölçüde farklı olmadığı kabul edilir. 
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Bilgi Kutusu 13 :: a.s./ha olarak ifade edilen etki sonuçlarının (örn. 

NOEC değerleri) yeniden hesaplamalarının sunulması 

Etki değerlendirmesi için gerekli olan yeniden hesaplamalar Değerlendirme 

Raporunun etki değerlendirmeleri kısmında açıklanmalı ve yapılmalıdır. 

Sonuç olarak,  

aktif madde/ha olarak ifade edilen bir test sonucunun örneğin mg/kg'ye 

dönüştürülmesi Değerlendirme Raporunda Kısım 2 Bölüm A/B'de 

sunulmalıdır. Test koşullarına (yani toprak yoğunluğu, yapısı, toprak türü, 

vb.) bilgiler mevcutsa, bunlar mg/kg olarak yeniden hesaplama için 

kullanılmalıdır. Testten herhangi bir bilgi elde edilemiyorsa, varsayılan 

toprak derinliği olarak 10 cm ve toprak yoğunluğu olarak 1500 kg/m³ 

kuru toprak kullanılmalıdır. Çalışma sonuçlarının orijinal ifadeleri 

IUCLID'de korunacaktır. 

Bilgi Kutusu 14: Kara mikroorganizmaları ile PPP modeli (bir 

kontrol değeri ile 2 konsantrasyon) kullanılarak yapılmış olan 

çalışmaların ele alınması  

PSM modelinin (bir kontrol değeri ile iki test konsantrasyonu) 

kullanıldığı testler spesifik durumlarda biyosidal ürünlerin çevresel risk 

değerlendirmesi için kullanılabilir. İlk olarak, test konsantrasyonlarının 

kontrol değerinden olan farklılığının istatistiksel bir değerlendirmesi 

(Student t testi) yapılır. Test edilen her iki konsantrasyonda istatistiksel 

bir fark bulunmazsa, en yüksek konsantrasyon NOEC olarak kullanılabilir. 

İstatistiksel bir fark bulunur ve etki >%15 olursa NOEC türetilemez. Test 

BPD/BPR kapsamında değerlendirme için kullanılamaz ve değerlendirme için test 

kritik önemdeyse, 5 konsantrasyon kullanan yeni bir testin talep edilmesi gerekir. 

En az bir konsantrasyonda kontrol değerinden istatistiksel bir farklılık bulunmazsa 

ve etki değeri </= 15% ise konsantrasyon NOEC olarak kabul edilebilir. 

Toprak organizmalarına ilişkin başka hiçbir NOEC değeri olmasa bile 

PNECtoprak elde etmek için NOEC mikroorganizmaları, AF değeri olarak 100 

uygulanmak suretiyle, kullanılabilir. 
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3.6.2.3 İstatistiksel ekstrapolasyon teknikleri kullanılarak PNEC hesaplanması 

İstatistiksel ekstrapolasyon teknikleri kullanılarak PNECtoprak hesaplanması yeterli 

veri mevcut olduğunda değerlendirilebilir. SSD'ler ancak en az 8 taksonomik gruptan 

en az 10 NOEC değerinin (ve tercihen 15 NOEC değerinin) olduğu durumlarda 

yapılabilir. Aynı sonlanma noktalarına ve türlere ilişkin karşılaştırılabilir veriler 

bakımından, tür duyarlılık dağılımının hesaplanması için girdi değeri olarak varsayılan 

olarak geometrik ortalama kullanılmalıdır. Farklı toprakların kullanıldığı testlerden 

elde edilen sonuçlar mevcut olduğunda ve toprak özelliklerinin sonuçlar üzerinde 

etkisinin olma ihtimali olduğunda, etki verileri daha fazla işleme yapılmadan önce 

normalize edilmelidir. Mümkün değilse, her bir sonlanma noktası ve tür için en düşük 

NOEC değeri kullanılmalıdır. Mikrobiyal aracılı işlemlere ve tek tür testlerine ilişkin 

veriler bu testler (işlevsel teste karşı yapısal test, çok türlü teste karşı tek türlü test, 

adapte edilmiş doğal mikrop topluluğuna karşı laboratuvar test türleri, test 

tasarımının çeşitliliği ve farklı  sonlanma noktaları vb.) arasındaki temel farklar 

nedeniyle ayrı olarak değerlendirilmelidir Toprak kompartmanı için nihai bir PNEC 

kararı verirken sonuçlar durum bazında karşılaştırılmalı ve değerlendirilmelidir. 

 

3.7 Hava kompartmanına ilişkin etki değerlendirmesi 

Hava kompartmanının risk değerlendirmesi için biyotik ve abiyotik etkiler göz önünde 

bulundurulur. 

 

3.7.1 Biyotik etkiler 

Sudaki ve havadaki kimyasalların etki değerlendirmesi (ve dolayısıyla risk 

karakterizasyonu) için kullanılan metodoloji atmosfer için henüz aynı şekilde 

uygulanamaz. Atmosferik kirlenmeden kaynaklanan kimyasalların türler üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesine yönelik yöntemler, memelilerle yapılan inhalasyon 

çalışmaları dışında, henüz tamamen geliştirilmiş değildir. 

 

PEChava ile PNEChava değerinin karşılaştırılması suretiyle riskin kantitatif olarak 

karakterize edilmesinin şu an için mümkün olmadığı açıktır: hava için sadece kalitatif bir 

değerlendirme yapılabilir. 
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Hava kompartmanı bakımından, memeliler dışındaki hayvan türlerine ilişkin 

toksikolojik veriler genellikle ya yoktur ya da çok azdır. Uçucu bileşikler için akut 

veya kısa dönem inhalasyon testleri mevcut olabilir. Bu verilere dayalı olarak 

olumsuz etki belirtileri olabilir. Kısa dönemli LC50 verileri, bir kimyasalın hayvanlar 

için oluşturduğu riskin kabaca tahmini için kullanılabilir. Bununla birlikte, çoğu 

durumda, bir kimyasalın atmosferik konsantrasyonunun çevrede kısa dönemli 

toksik etkilere neden olacak kadar yüksek olması olası değildir, dolayısıyla uzun 

dönemli veya kronik toksisiteye ilişkin veriler dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir 

kimyasal, tehlike ifadesi H372 (uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet ile 

organlarda hasara neden olur) ile STOT-RE kat. 1'de veya tehlike ifadesi H373 

(uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet ile organlarda hasara neden olabilir) ile 

kat. 2'de sınıflandırılmışsa, atmosferik çevre için düşük konsantrasyonda tehlike li 

olabilir. Ayrıca bir kimyasalın üreme üzerinde neden olacağı mutajenik etkiler veya 

toksik etkiler kara omurgalıları için toksik potansiyeli gösterir. 

Omurgasızlarla ilgili fumigasyon testleri genellikle mevcut değildir. Bazı maddeler için, 

bal arılarına  (Apis mellifera) olan toksisite üzerine yapılan ve bitki koruma maddelerinin 

test edilmesiyle ilgili yönergelere göre yapılan araştırmalar mevcut olabilir. Bu testlerde, 

bazen etkili konsantrasyonu belirlemek zordur ve bu nedenle PNEChava türetilemez. 

Bitkilere ilişkin toksisite açısından, kimyasalın doğrudan hava yoluyla (gaz halinde 

veya çökelmiş olarak) uygulandığı testlerden elde edilen veriler normal olarak azdır. 

Toksisite verileri mevcut olduğunda ya da bitkilerin etkilenebileceğine dair bilgiler 

olduğunda bu bilgiler dikkatli bir şekilde taranmalıdır ve gerekirse daha ileri bitki 

toksisite testi talep edilebilir. Madde için bitkilere olan toksisite ile ilgili spesifik 

bilginin olmadığı ve kayda değer hava emisyonları ve maruziyet beklendiği 

durumlarda, ilgili bileşikler hakkındaki bilgiler (örn. toksisite, fiziko kimyasal 

özellikler) taranmalı ve kaygı duymak için bir sebep olup olmadığına ve gerçek bitki 

testinin değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiğine karar verilmelidir. 

Gerçek bitki testi istenen maddeler hakkında son yıllarda birtakım deneyimler elde edilmiş 

ve gerçekleştirilmiştir (örn. tetrakloretilen ve dibütil ftalat hakkında risk değerlendirme 

raporları, ECB, 2001). Test protokolleri durum bazında geliştirilmiş ve tarama testleri 

olarak düşünülebilecek görece basit laboratuvar test modellerinden çok çeşitli türlerle 

yapılan oldukça kapsamlı uzun dönemli üstü açık oda deneylerine kadar çeşitlilik gösterir. 

Bu test modelleri standart hale getirilmeden ve bitkiler için daha katı bir test stratejisine 

sokulmadan önce üzerlerinde daha fazla tartışılması gerekir. 
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Mevcut toksisite testinin sonuçlarının bitkiler için gerçek bir PNEC kurgusunda nasıl 

kullanılması gerektiğine henüz durum bazında karar verilmemiştir/karar verilmesi 

gerekir.  Dİğer kompartmanlara ilişkin etki değerlendirmelerinde olduğu gibi, mevcut 

etki verilerine bir değerlendirme faktörünün uygulanması beklenir. Bu faktörün 

seçiminde şu gibi etmenlerin dikkate alınması gerekir: 

 yapılmış olan testlerin türü; 

 bu testlerin süresi; 

 test edilen türlerin çeşitliliği; 

 gözlemlenen etkilerin türü ve şiddeti. 

 

3.7.2 Abiyotik etkiler 

Atmosferik riskin değerlendirilmesi için, bir kimyasalın atmosfer üzerindeki 

aşağıdaki abiyotik etkileri dikkate alınmalıdır: 

 küresel ısınma; 

 stratosferde ozon incelmesi; 

 troposferde ozon oluşumu; 

 asitlenme. 

Bir kimyasal için bu etkilerden bir ya da birkaçının gerçekleştiğine dair göstergeler varsa, 

uzman bilgisine başvurulmalıdır. Bu konuda ayrıca ozon tabakasının delinmesine neden 

olan maddeler hakkında 16 Eylül 2009 tarihli 1005/2009 (EC) sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Ek I ve Ek II belgelerine bakınız. İlk kantitatif 

yaklaşım De Leeuw tarafından açıklanmıştır (1993): 
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Küresel ısınma 

Bir maddenin küresel ısınma üzerindeki etkisi o maddenin IR absorbsiyon 

özelliklerine ve atmosferik yaşam süresine bağlıdır. Potansiyel bir sera gazı 

atmosferik pencere olarak adlandırılan aralıkta absorbsiyon bantlarını gösterir 

(800-1,200 nm).  

Stratosferik ozon 

Bir maddenin stratosferik ozon üzerinde aşağıdaki durumlarda  etkisi olabilir; 

 atmosferik yaşam süresi stratosfere taşınmaya yetecek kadar uzunsa, ve; 

 bir veya daha fazla CI, Br veya F sübstituentleri içeriyorsa. 

Genel olarak, ozon incelmesi potansiyel değerleri bir yıldan az atmosferik yaşam süresi 

olan moleküller için sıfıra yaklaşır. 

Troposferik ozon 

Troposferik ozonun oluşumu birtakım faktörlere bağlıdır: 

 maddenin reaktivitesi ve bozunma yolu; 

 meteorolojik koşullar. En yüksek ozon konsantrasyonları yüksek 

sıcaklıklarda, yüksek güneş ışınımı düzeylerinde ve düşük rüzgar hızlarında 

beklenir; 

 diğer hava kirleticilerinin konsantrasyonu. Azot oksitlerin 

konsantrasyonunun çeşitli ppb değerini aşması gerekir. 

Yüksek reaktif bileşikler (örn. ksilen, olefinler veya aldehitler) ozon pik değerlerine katkıda 

bulunurlar. Düşük reaktivitesi olan türler (örn. CO, CH4) serbest troposferde ozon oluşumu 

ve dolayısıyla uzun dönemli ozon konsantrasyonları için önemlidir. 

Bununla birlikte, tüm çalışmalar her bir organik kompartmana ayrılan troposferik 

ozon oluşturan potansiyel değerlerde önemli değişkenlikler olduğunu göstermiştir. Şu 

sonuca varılmalıdır ki bir maddenin sadece temel karakteristikleri biliniyorsa, 

troposferik ozon üzerindeki etkiyi tahmin etmeye elverişli bir prosedür şu an için 

mevcut değildir. 
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Asitlenme 
CI, F, N veya S sübstitüentlerini içeren maddelerin oksidasyonu sırasında asitleştiren 

bileşenler (örn. HCl, HF, NO2  ve HNO3, SO2 ve H2SO4) oluşabilir. Birikmeden sonra, 

bu oksidasyon ürünleri alıcı toprağın veya yüzey suyunun asitlenmesine neden 
olacaktır. 

3.8 İkincil zehirlenmenin değerlendirilmesi
24

 

3.8.1 Giriş 
Biyokonsantrasyon ve biyobirikim lipofilik organik kimyasallar ve bazı metal bileşikleri 

için önemli olabilir, çünkü uzun dönem maruziyet halinde hem doğrudan hem dolaylı 

toksik etkiler gözlemlenebilir. Metaller için bu kılavuzda kısım 4.5.1'de bilgi 

verilmiştir. 

Biyokonsantrasyon bir maddenin bir organizmaya su yolu ile maruziyet neticesinde 

alınması, dağılımı ve yok edilmesinin net sonucu olarak tanımlanırken, biyobirikim 

tüm yolları, bir başka deyişle hava, su, toprak ve besin yoluyla maruziyeti içerir. 

Biyomagnifikasyon kimyasalların besin zinciri yoluyla birikimi ve aktarılması olarak 

ifade edilir ve trofik zincirin daha üst seviyelerindeki organizmalarda iç 

konsantrasyonun artmasına yol açar. İkincil zehirlenme besin zincirinin, sucul veya 

karasal ortamda yaşayan, daha üst seviyelerinde bulunan üyelerindeki toksik etkilerle 

ilgilenir ve daha aşağıdaki trofik düzeylerde bulunan, birikmiş maddeler içeren 

organizmaların ağız yoluyla alınmasından kaynaklanır. 

Birçok hidrofobik kimyasal için, besin zinciri yoluyla birikim farklı trofik düzeyler 

boyunca pek çok farklı yol izler. Bu karmaşık sürece ilişkin iyi bir risk tahminini 

ancak laboratuvar çalışmalarından elde edilen verilerin kısıtlı olması engeller. Bir 

kimyasalın sucul türlerdeki biyobirikim açısından oluşturduğu riskleri 

değerlendirmenin bir yolu biyokonsantrasyon faktörünün (BCF) ölçülmesidir. Bu 

birikimin testinin alım fazı süresince herhangi bir andaki BCF balıklardaki veya 

balıklardaki belirlenen dokularda bulunan test maddesinin konsantrasyonunun 

(mg/kg olarak karş.) çevreleyen ortamdaki kimyasalın konsantrasyonuna (mg/L 

olarak Cw) bölümüdür. BCF l/kg-1 olarak ifade edilir. Dikkat edilirse büyüme 

düzeltmeleri ve/veya standart lipid içeriği hesaba katılmamaktadır. Kararlı durum 

biyokonsantrasyon faktörü (BCFSS) uzunca bir süre boyunca değişmez, çevreleyen 

ortamdaki test maddesinin konsantrasyonu bu süre boyunca sabittir. Kinetik 

biyokonsantrasyon faktörü (BCFK) alım hızı sabitinin, k1, depürasyon hızı sabitine, k2, 

oranıdır (yani k1/k2- bkz. OECD TG 305 Ek 1'de yer alan ilgili tanımlar).  

24
Not: PT18'e ilişkin ESD'de (ev içi ve profesyonel kullanımlar), ikincil zehirlenmenin farklı bir tanımı vardır. 
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Kural olarak, değer BCFSS (yukarıdaki tanımlara bakınız) ile benzer olmalıdır, fakat 

kararlı durum belirsizse ya da kinetik BCF'ye büyüme düzeltmeleri uygulanmışsa 

sapmalar görülebilir. Lipid normalize edilmiş kinetik biyokonsantrasyon faktörü 

(BCFKL) % 5 lipid içeriği olan bir balığa normalize edilir. Lipid normalize edilmiş, 

büyüme düzeltilmiş kinetik biyokonsantrasyon faktörü (BCFKgL) % 5 lipid içeriği olan 

bir balığa normalize edilir ve çalışma sırasında OECD TG 305 Ek 5'te açıklandığı gibi 

büyüme açısından düzeltilir. Dinamik biyokonsantrasyon faktörü aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir: 

 

 C fish k1 

BCF fish= veya 

Csu k2 

 

 

Denklem 92 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Cfish balıktaki konsantrasyon [mg.kg -1] 

ww 

Cwater sudaki konsantrasyon [mg.l-1] 

k1 sudan alım hızı sabiti  

[l.kg -1.d-

1] ww 

k2 eliminasyon hızı sabiti [d-1] 

BCFfish biyokonsantrasyon faktörü  

[l.kg -

1] 

ww 

 

Temel veri seti düzeyinde mevcut fiziko-kimyasal ve (eko-)toksikolojik veriler 

biyobirikim potansiyeli ve/veya dolaylı etkilere dair belirtilerin olup olmadığına karar 

vermek için kullanılabilir. Biyobirikim ve ikincil zehirlenmeye ilişkin test stratejisinde 
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ilk aşama olarak tahmin kullanılır (bkz. bu kılavuz kısım 3.8.3). Karasal ekosistem 

için benzer bir strateji uygulanır (bkz. bu kılavuz kısım 3.8.3.7). 

 

3.8.2 Biyobirikim potansiyelinin göstergesi 

Bir maddenin sucul türlerde biyobirikim potansiyelini tahmin etmenin en kolay yolu 

BCF'nin deneysel olarak ölçülmesidir. Fakat sucul türler üzerine yapılan biyobirikim 

çalışmalarının sonuçları da kullanılabilir. Bununla birlikte, BCF'nin belirlenmesi tek 

başına biyobirikim potansiyelinin sadece kısmi bir görüntüsünü verir, karasal türlerde 

yapılan bir biyobirikim çalışmasının sonuçları, insan vücüdu sıvılarının veya 

dokularının, kan, süt veya yağ gibi, bilimsel analizinden elde edilen veriler; biyotada 

artan seviyelerin, özellikle (nesli) tehlike altındaki türlerde ya da savunmasız 

popülasyonlarda, kendilerini çevreleyen ortamdaki seviyelere kıyasla, tespit edilmesi; 

hayvanlar üzerine yapılan bir kronik toksisite çalışmasından alınan sonuçlar; 

maddenin toksikokinetik davranışının değerlendirmesi; maddenin besin zincirinde 

biyomagnifikasyon gösterme kabiliyeti, mümkün olan durumlarda biyomagnifikasyon 

faktörleri (BMF) veya trofik magnifikasyon faktörleri (TMF) ile ifade edilmiş olarak, 

BCF veya BMF'nin deneye dayalı ölçümlerine ek olarak biyobirikim potansiyelini 

değerlendirmek için kullanılabilir. Bu gibi veriler nadiren bulunabilecektir ve 

biyobirikim potansiyelinin genellikle basit fiziko-kimyasal ve yapısal kanıtlar 

kullanılarak belirlenmesi gerekecektir (OECD, 2001c). 

Biyobirikim potansiyelinin en önemli ve en geniş çapta kabul gören göstergesi 

yüksek n-oktanol-su partisyon katsayısı değeridir. Buna ilave olarak, bir madde 

canlı organizmalarda birikim gösterdikleri bilinen kimyasalların oluşturduğu bir 

sınıfa ait ise, bu madde biyobirikim potansiyeline sahip olabilir. Bununla birlikte, 

maddenin bazı özellikleri, madde yüksek log Kow değerine veya biyobirikim olasılığı 

olan diğer maddelerle yapısal benzerliğe sahip olsa da, yüksek birikim seviyelerini 

imkansız kılabilir. Bundan farklı olarak, maddenin düşük log Kow değerinin sunacağı 

biyobirikim potansiyelinden daha yüksek bir potansiyele işaret edebilecek özellikler 

de vardır. Bu faktörlere ilişkin bir araştırma aşağıda sunulmuştur. 

n-oktanol-su partisyon katsayısı 

Temel veri seti düzeyinde, biyobirikim potansiyeli  n-oktanol/su partisyon katsayısı, 

log Kow değerinden tahmin edilebilir, bu parametrenin deneysel olarak belirlenmesi 

gerekir. Maddenin fiziko-kimyasal özellikleri bakımından test yapılamazsa, bu halde, 
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log P için hesaplanan bir değer ve hesaplama yönteminin ayrıntıları sunulmalıdır. 

Daha fazla bilgi için https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

information- requirements-and-chemical-safety-assessment adresinden 

ulaşabileceğiniz Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz, 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz (c 7.1.8) belgesine başvurunuz.  

3'ten büyük veya 3'e eşit log Kow değerlerinin maddenin biyobirikim sergileyebileceğini 

gösterdiği kabul edilir. Belirli türdeki kimyasallar için, örneğin yüzey aktif maddeler ve 

suda iyonize olanlar, log Kow değerleri BCF değerinin hesaplanması için uygun 

olmayabilir. 

Bununla birlikte, BCF'nin sadece log Kow değerlerine dayanılarak tahmin edildiği 

durumda dikkate alınmayan birtakım faktörler de vardır. Bunlar: 

 aktif taşınım olayı; 

 organizmalardaki metabolizma ve metabolitlerin birikim potansiyeli; 

 doku bileşenleriyle spesifik etkileşimlere bağlı yatkınlık; 

 özel yapısal özellikler (örneğin çoklu denge süreçlerine yol açabilecek 

amfifilik maddeler veya ayrışan maddeler); 

 alım ve depürasyon kinetiği (örneğin organizmada depürasyon sonrasında 

kalan konsantrasyon platosuna neden olan) 

n-oktanol sadece organizmalardaki lipid fraksiyonunu simüle eder ve bu 

nedenle maddelerin ve onların canlı organizmalardaki metabolitlerinin 

depolanması ve birikimine dair diğer olasılıkları simüle etmez. 

Adsorbsiyon 

Solungaçlar veya deri gibi biyolojik yüzeylere olan adsorbsiyon da biyobirikime ve 

besin zinciri yolu ile alıma neden olabilir. Dolayısıyla, yüksek adsorbe edici özellikler 

hem biyobirikim hem biyomagnifikasyon potansiyelini gösterebilir. Oktanol-su 

partisyon katsayısının doğru bir şekilde ölçülemediği belirli kimyasallar için, yüksek 

adsorbe edici kapasite (log Kp > 3 bunun bir göstergesi olabilir) biyobirikim 

potansiyelinin başka bir kanıtı olabilir. 

Hidroliz 

Hidrolizin etkisi, esas olarak sucul çevreye bırakılan maddeler için önemli bir faktör 

olabilir: bir maddenin sudaki konsantrasyonu hidroliz ile azalır böylece sucul 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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organizmalardaki biyokonsantrasyonun derecesi de azalacaktır. Yarılanma 

ömrünün, çevresel olarak uygun pH değerlerinde (4-9) ve sıcaklıkta, 12 saatten az 

olduğu durumlarda, hidroliz hızının/oranının maruz kalan organizmaların alımı için 

olan hızdan/orandan daha büyük olduğu varsayılır.  Bunun sonucu olarak, 

biyobirikim olasılığı büyük ölçüde azaltılmış olur. Bu durumlarda, ana madde yerine, 

belirlenmişse, hidroliz ürünleri üzerinde BCF testi yapmak bazen daha uygun 

olabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda hidroliz ürünlerinin daha hidrofilik olduğu 

ve sonuç olarak daha düşük biyobirikim potansiyeline sahip olacakları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bozunma 

Gerek biyotik gerekse abiyotik bozunma bir maddenin sucul ortamda görece daha 

düşük konsantrasyonlara sahip olmasına ve dolayısıyla sucul organizmalarda daha 

düşük konsantrasyonlara neden olacaktır. Bununla birlikte, alım hızı yine de bozunma 

süreçlerinin hızından yüksek olabilir, çabuk biyobozunabilir maddeler için bile yüksek 

BCF değerlerine neden olabilir. Bu nedenle, çabuk biyobozunabilirlik biyobirikim 

potansiyeline engel değildir ancak çoğu çabuk biyobozunabilir madde için sucul 

organizmalardaki konsantrasyon düşük olacaktır. 

Önemli miktarlarda kalıcı metabolit oluşuyorsa, bu maddelerin biyobirikim potansiyeli 

de değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, çoğu madde için çok az bilgi olacaktır. 

Memelilerle yapılan deneylerden, olası metabolitlerin oluşumuyla ilgili bilgiler elde 

edilebilir, fakat sonuçlardan ekstrapolasyon yapılması işlemi dikkatle uygulanmalıdır. 

Moleküler kütle 

700'den daha büyük moleküler kütlesi olan belirli sınıflardaki maddeler, solunum 

organlarının solungaç membranlarının veya hücre membranlarının geçişindeki olası 

sterik engel nedeniyle, balıklar tarafından kolaylıkla alınmaz, ancak moleküler ağırlık 

sınırlı biyobirikim potansiyelini göstermek için tek başına yeterli değildir. Bu 

maddelerin önemli ölçüde biyokonsantrasyon göstermesi olası değildir (log Kow 

değerinden bağımsız olarak). 
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Biyobirikim potansiyeli göstergelerinin özeti 

Yukarıda belirtilen faktörlerin dikkate alınması biyobirikim potansiyeli olup olmadığını 

gösterecektir. Özetlemek gerekirse, bir madde: 

 log Kow  3 değerine sahipse;  veya; 

 BCF ≥ 100 L/kgww değerine sahipse;veya; 

 BAF ≥ 100 L/kgww değerine sahipse; veya; 

 BMF >1 değerine sahipse; veya; 

 yüksek adsorbe edici özellliği varsa; veya; 

 canlı organizmalarda biyobirikim potansiyeli olan bir madde sınıfına aitse; 

veya; 

 yapısal özelliklerden gelen göstergeler varsa; 

 ve hidroliz gibi herhangi bir azaltıcı özellik yoksa (12 saatten daha az 

yarılanma ömrü); biyobirikim potansiyeli göstergesi vardır. Yukarıda sayılanlara 

ek olarak, biyobirikim potansiyelinin genel değerlendirmesinde dikkate alınması 

gereken biyobirikim potansiyelini etkileyen başka faktörlerin ve bilgi 

kaynaklarının da olabileceği (örn. moleküler büyüklük, bozunabilirlik, ve 

memelilerle yapılan toksikokinetik çalışmalardan elde edilen bilgiler) göz önünde 

tutulmalıdır. 

Biyobirikim çalışmalarının ve log Kow ölçümlerinin yorumlanmasıyla ilgili olarak OECD 

yönergelerine ve çevresel tehlike sınıflandırmasına ilişkin rehber dokümana (OECD, 

2001c) atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca test yönergeleri de ilgili maddenin türüne bağlı 

olarak çeşitli log Kow belirleme yöntemlerinin uygunluğuyla ilgili bilgiler içermektedir. 

Oktanol-su partisyon katsayısı ve biyobirikim hakkında daha fazla bilgi Gerekli Bilgiler 

ve kimyasal güvenlik kılavuzu, Sonlanma Noktasına özel kılavuz Ana Bölüm R.7a (kısım 

7.1.8) ve Ana Bölüm R.7c (kısımlar R.7.10) ve R.11 adlı belgelerde bulunabilir ve bu 

belgelere  https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and-chemical-safety-assessment adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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3.8.3 Biyobirikim ve ikincil zehirlenmeye ilişkin etki değerlendirmesi 

3.8.3.1 Genel yaklaşım 

Maddelerin en üstteki yırtıcılar üzerindeki potansiyel etkisinin değerlendirilmesi, 

farklı trofik düzeyler boyunca birçok farklı yol izleyebilecek olan hidrofobik 

kimyasalların besin zincirleri yoluyla birikimine dayanır. Bu birikim kimyasalı içeren 

biyotayı yiyen yırtıcı kuşlarda veya memelilerde toksik konsantrasyonlara neden 

olabilir. Bu etki ikincil zehirlenme olarak adlandırılır ve kural olarak en üstteki 

yırtıcıların dokularındaki ve organlarındaki ölçülmüş veya tahmin edilen 

konsantrasyonları bu yırtıcılara ilişkin, dahili doz olarak ifade edilen, etki 

gözlemlenmeyen konsantrasyonlar ile karşılaştırmak suretiyle değerlendirilmelidir. 

Uygulamada, bununla birlikte, vahşi hayvanlardaki iç konsantrasyonlara ilişkin veriler 

neredeyse hiç yoktur ve çoğu etki gözlemlenmeyen seviye organizmaların tükettiği 

besinlerin konsantrasyonu cinsinden ifade edilmektedir (yani mg.kg-1 besin). Bu 

nedenle, fiili değerlendirme (aşağıya bakınız) normal olarak en üstteki yırtıcının 

besinindeki (beklenen) konsantrasyon ile laboratuvar hayvanları ile yapılan 

çalışmalara dayalı (beklenen) etki gözlemlenmeyen konsantrasyonun 

karşılaştırılmasına dayanır. Etkileri doğrudan biyokonsantrasyon (su yoluyla 

doğrudan alım) ile ilişkilendirilebilecek olan maddelerin etkilerinin değerlendirilmesine 

ilişkin metodoloji ile aynı zamanda besin yoluyla dolaylı alımın biyobirikime önemli 

ölçüde katkı sağlayabileceği maddelerin etkilerinin değerlendirimesine ilişkin 

metodoloji arasında bir ayrım yapılmaktadır. Metalik türlerin biyobirikimi bu kısımda 

açık bir şekilde ele alınmamıştır. 

Log Kow < 4.5 değerine sahip maddeler bakımından başlıca alım yolu su fazından 

doğrudan alımdır. Diğer alım yollarına ilişkin verilerin olmadığı durumlarda, 

doğrudan alımın,  alımın %100'ünü oluşturduğu varsayılır. Log Kow  4.5 değerine 

sahip maddeler için, kirletilmiş besinin veya sedimentin alınması gibi diğer alım 

yolları giderek daha önemli hale gelebilir 

Özellikle neticede ikincil zehirlenmeye yol açan besin zincirleri yoluyla alım göz önüne 

alınmalıdır ve ikincil zehirlenmenin değerlendirilmesine ilişkin bir strateji geliştirilmiştir. 

Bu strateji PECsucul değerini, doğrudan alımı ve sucul organizmaların besininde sonuç 

olarak ortaya çıkan konsantrasyonu ve kimyasalın memelilere ve kuşlara olan 

toksisitesini dikkate alır.  
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Bu temele dayalı olarak, çevredeki kuşlar ve memeliler üzerinde su sucul organizmalar  

balıklar  balık yiyen memeliler veya balık yiyen kuşlar şeklindeki besin zinciri aracılığıyla 

alımın olası etkileri tahmin edilir (Romijn ve diğerleri, 1993). Bu yaklaşımla ilgili olarak 

deneyim eksikliği söz konusu olduğundan değerlendirme geçici olarak kabul edilir.  

Bazı kimyasallar için saha ölçümlerinden ve izleme verilerinden elde edilen sonuçlar 

mevcuttur. Yorumlaması çoğu zaman zor olsa da, bu sonuçlar ikincil zehirlenmeye 

bağlı risklerin değerlendirilmesini desteklemek için kullanılabilir. 

Değerlendirme stratejisinin ilk adımı biyobirikim potansiyeline dair göstergelerin 

olup olmadığını değerlendirmektir. Bu göstergeler bir önceki kısımda ele alınmıştır. 

Ardından, maddenin, daha karmaşık organizmalarda birikim gösterdiğinde, toksik 

etkilere neden olma potansiyeli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Bu 

değerlendirmede memelilere ilişkin toksisite verilerine dayalı sınıflandırmalar esas 

alınır, bir başka ifadeyle aşağıdaki maddeler için: 

 akut toksisite kat. 14 - oral (H300, H301 ve H302), dermal (H310, H311 ve 

H312) ve inhalasyon (H330, H331 ve H332)'de sınıflandırılanlar; 

 STOT-SE 1-2 (H370, H371), STOT-RE 1-2 (H372, H373)'de sınıflandırılanlar; 

 aspirasyon tehlikesi arz eden nitelikte  olarak sınıflandırılanlar (H304); 

 üreme toksisitesi kat. 1A-1B (H360) ve kat. 2 (H361)'de sınıflandırılanlar; 

 üreme toksisitesi konusunda ayrı bir tehlike kategorisinde sınıflandırılanlar: 

emzirme üzerindeki veya emzirme yoluyla olan etkiler (H362)25. 

Burada mevcut memeli toksisite verilerinin, kimyasalın çevredeki karmaşık organizmalar 

için oluşturduğu risklere ilişkin bir gösterge sunabileceği varsayılmaktadır. 

Genotoksik karsinojenler bakımından yapılan insan sağlığı risk değerlendirmesinde 

kullanılan mevcut, kalitatif veya kantitatif, yaklaşım çevre tarafında uygulanabilir 

değildir. Bir genotoksik karsinojene ilişkin tümör görülme sıklıkları ve daha sonraki 

kanser riskleri insandaki bireysel risklerle ilgilidir ve çoğu durumda bu etkileri 

popülasyonlarla ilişkilendirmek zordur.  

_________________ 

25

DSD ve CLp sınıflandırması arasındaki çevirmenin kontrol edilmesi gerekir. 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 288 

 

Tehlike altındaki türler bunun bir istisnası olabilir, özellikle uzun yaşam döngüleriyle 

karakterize edilenler ki bunlarda türün devamının desteklenmesi için bireylerin 

korunması gerekebilecektir. Bununla birlikte, genotoksik maddelere ilişkin çevre 

aracılığıyla dolaylı olarak maruz kalan insanoğlu için yapılan risk değerlendirmesinde 

izlenen ihtiyatlı yaklaşımın en üstteki yırtıcılar için de bireysel olarak koruyucu olması olasılık 

dşında değildir. 

Bir madde buna göre sınıflandırılırsa ya da başka göstergeler varsa (örn. endokrin 

bozukluğu), ikincil zehirlenme değerlendirmesi yapılır. 

Yukarıda açıklanan ve su sucul organizmalar  balıklar  balık yiyen 

memeliler veya balık yiyen kuşlar şeklinde seyreden maruziyet yoluna 

ilişkin değerlendirme planının şematik gösterimi aşağıda sunulmuştur: 

 

 

Şekil 15: İkincil zehirlenme değerlendirmesi 

 

 

Kirleticilerin sudan ve kirletilmiş besinden (sucul organizma) birleşik olarak 

alınmasının sonucu olarak balık için ortaya çıkan riskin spesifik olarak 

değerlendirilmesine gerek görülmemektedir, bunun sucul risk değerlendirmesi ve 

balık yiyen yırtıcıların ikincil zehirlenmesine ilişkin risk değerlendirmesi kapsamında 

olacağı varsayılmaktadır. 

Balık yiyen yırtıcılar (memeliler ve/veya kuşlar) için söz konusu olan risk, 

besinlerindeki konsantrasyon (PECoral, predator) ile oral alıma ilişkin etki 

gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNECoral) arasındaki oran olarak hesaplanır. 

Balıklardaki konsantrasyon su fazından alımın ve kirletilmiş besinlerin (sucul 

organizmalar) alınmasının bir sonucudur. Bu nedenle, PECoral, predator 

biyokonsantrasyon faktöründen (BCF) ve bir biyomagnifikasyon faktöründen (BMF) 

hesaplanır.  

 

Su  

Sucul 

Fish PECoral, 

predator  
BCF & 

BMF'den 

elde edilen 

 
Balık yiyen 
yırtıcı 
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Unutulmamalıdır ki PECoral, predator yırtıcıların besinlerinin bir parçası durumunda 

olan ilgili diğer türler için de hesaplanabilir. 

Ayrı ayrı değerlendirme aşamalarının ayrıntıları sonraki kısımlarda açıklanmıştır. 

 

3.8.3.2 Log Kow değerinden BCF hesaplanması 

Ölçülmüş BCF değerleri mevcut değilse, balıklara ilişkin BCF Kow ile BCF arasındaki 

ilişkiden tahmin edilebilir. Kow değerini tahmin etmek için aşağıdakiler gibi çeşitli 

yöntemler vardır: 

- Kantitatif Yapı - Aktivite İlişkileri (QSAR) 

- Uzman sistemler; ve 

- Gruplandırma yaklaşımları (çapraz okuma, yapı - aktivite ilişkileri (SAR) ve 

kimyasal kategoriler gibi). 

Bir kimyasalın Kow değeri farklı yöntemler kullanılarak hesaplandığında genellikle 

büyük farklılık gösteren değerler çıkmaktadır. Bu nedenle Kow değeri bir uzman 

tarafından değerlendirilmelidir. 2-6 aralığında Kow değerine sahip maddeler için 

aşağıda verilen ve Veith ve diğerleri (1979) tarafından geliştirilen lineer ilişki 

kullanılabilir. 

 

 

log BCF fish= 0.85  log Kow  0.70 Denklem 93 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Kow oktanol-su partisyon katsayısı [-] 

BCFfish balıklar için yaş ağırlığa dayalı 

biyokonsantrasyon faktörü 

[l.kgwet fish] 

 

Kow değeri 6'dan büyük olan maddeler için parabolik bir denklem kullanılabilir. 
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log BCFfish = 0.20  logKow2 + 2.74  log Kow  4.72 Denklem 94 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Kow oktanol-su partisyon katsayısı [-] 

BCFfish balıklar için yaş ağırlığa dayalı 

biyokonsantrasyon faktörü 

[l.kgwet fish] 

Bu maddeler için BCF değerlerinin belirlenmesindeki deneysel zorluklara bağlı olarak 

matematiksel ilişkinin lineer ilişkiden daha yüksek bir belirsizlik derecesine sahip olduğu 

dikkate alınmalıdır. Her iki ilişki de moleküler ağırlığı 700'ün altında olan bileşikler için 

uygulanır. 

 

3.8.3.3 Deneysel olarak türetilen BCF 

Genel uygulama olarak, biyokonsantrasyon potansiyeli balıkların suda çözünmüş 

maddeye maruz bırakıldığı laboratuvar deneyleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Çoğu durumda, test AB Ek V C.13 ve OECD yönergesi 305 (OECD, 2012)'e göre 

yapılmışsa, deneysel olarak belirlenmiş olan BCF değerleri tercih edilmelidir. Besinsel 

biyobirikim testleri, adsorbe edici ve suda çözünürlüğü zayıf olan maddeler için (test 

etmek teknik olarak olanaklı olmadığında), OECD 305 yönergesinden daha iyi 

değerlendirilebilir, çünkü besin yoluyla su yoluna göre maddeye daha yüksek ve daha 

sabit bir maruziyet sağlanır. Bir başka avantajı ise birden fazla maddenin, karışımlar 

dahil, tek bir testte araştırılabilir olmasıdır. 

Testin sonuçları değerlendirilirken aşağıdaki parametreler önemli olabilir: 

 BCF (biyokonsantrasyon faktörü); 

 CT50 (klirens süresi, yarılanma ömrü olarak ifade edilen eliminasyon veya 

depürasyon); 

 metabolizma/dönüştürme; 

 organa özgü birikim (tersine çevrilebilir/tersine çevrilemez); 

 eksik eliminasyon (bağlı artıklar); 

 madde biyoyararlanımı. 
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Daha önceki çalışmalar yüksek Kow değerine sahip maddelerle yapılan testlerin, 

kimyasal suda çözünürlüğünün sınır değerleri içerisinde, bir başka ifadeyle 

çözündürücü kullanılarak çözünürlük artırılmadan, dikkatli bir şekilde test edilmişse, 

yüksek biyobirikim faktörleri sonucunu vereceğini göstermiştir. Ayrıca, hidrofobiklik 

düzeyi yüksek kimyasallar için su ve organizma arasında gerçek bir kararlı durum 

haline ulaşılması çok uzun bir zaman alabileceğinden, testin süresi de çok önemlidir. 

Buna ek olarak, bu gibi lipofilik maddeler solungaçlar, deri vb. biyolojik yüzeylere 

adsorbe edilebilir ve bu karmaşık organizmalarda biyomagnifikasyon sonrasında 

toksik etkilere neden olabilir. 

Biyobirikim testi verilerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, çevresel tehlike 

sınıflandırması hakkında OECD rehber dokümanına (OECD, 2001c) veya Gerekli 

bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz Ana Bölüm R.11 (PBT 

Değerlendirmesi)'e başvurulabilir. 

 

3.8.3.4 Besinlerde beklenen çevresel konsantrasyonun hesaplanması 

Balık yiyen yırtıcıların besinlerindeki (balık) kirletici konsantrasyonu (PECoral, 

predator) yüzey suyuna ilişkin PEC değerinden, balıklar için ölçülen veya tahmin 

edilen BCF ve biyomagnifikasyon faktöründen hesaplanır (BMF): 

 

 

PECoral, predator  PECwater  BCFfish  BMF Denklem 95 
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Sembollerin açıklaması 

 

PEC 

oral,predator 

Besinlerde Beklenen Çevresel 

Konsantrasyon 

[mg.kgwet fish-1] 

PEC water Suda Beklenen Çevresel 

Konsantrasyon 

[mg.l
-1

] 

BCFfish balıklar için yaş ağırlığa dayalı 

biyokonsantrasyon faktörü 

[l.kgwet fish-1] 

BMF balıklarda biyomagnifikasyon 

faktörü 

[-] 

 

BMF, bir yırtıcı hayvandaki, onun avındaki konsantrasyona kıyasla, görece 

konsantrasyon olarak tanımlanır (BMF = Cpredator/Cprey). BMF değerlerini elde 

etmek ve raporlamak için kullanılan konsantrasyonlar, mümkün olan durumlarda, 

lipid normalizasyonuna tabi tutulmuş olmalıdır. 

Balıkla beslenen memelilerin ve kuşların yem arama alanlarını yansıtan uygun bir 

PECsu değeri tahmin için kullanılmalıdır.  Yem arama alanları elbette farklı yırtıcılar 

için farklılık gösterecektir ve bu ise uygun bir ölçeğe karar vermeyi zorlaştıracaktır. 

Örneğin PECyerel değerinin kullanılması, riskin olduğundan fazla tahmin edilmesine 

yol açabilir çünkü balıkla beslenen kuşlar veya memeliler bırakım noktasının 

civarındaki alan dışında başka yerlerdeki balıkları da yem olarak arar.  Ayrıca, 

PECyerel kullanıldığında yüzey suyundaki biyobozunma dikkate alınmamış olur. 

Bununla birlikte, PECbölgesel kullanılması tam tersi bir etkiye neden olabilir, çünkü 

200 x 200 km'lik bölgede daha yüksek konsantrasyonlara sahip geniş alanlar olabilir. 

Bu nedenle, besinin % 50'sinin yerel bir alandan (PEC yerel değeri ile temsil edilen) 

ve % 50'sinin ise bölgesel bir alandan (PECbölgesel değeri ile temsil edilen) geldiği 

bir senaryonun değerlendirme için en uygun senaryo olduğuna karar verilmiştir. 
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Biyomagnifikasyon faktörü (BMF) ideal durum olarak ölçülmüş verilere 

dayandırılmalıdır. Bununla birlikte, bu bilgilerin bulunabilirliği şu an için oldukça 

sınırlıdır ve dolayısıyla, Tablo 23'te verilen varsayılan değerler kullanılmalıdır. Bu 

faktörler tespit edilerek BMF, BCF ve log Kow değerleri arasında bir ilişki olduğu 

varsayılmaktadır (daha fazla açıklama için bkz. bu kılavuzda denizel risk 

değerlendirmesiyle ilgili kısım 2.6). Tavsiye edilen BCF biyotadaki metabolizm 

potansiyelinin daha gerçekçi bir şekilde dikkate alınmasını tetikler. Bu nedenle 

ölçülmüş BCF değerlerinin tetikleyici olarak kullanılmasının log Kow değerine 

dayanan bir tetikleyiciye göre önceliği olacaktır. 

 

 

 

Tablo 23: Organik maddeler için varsayılan BMF değerleri 

 

maddenin log Kow 

değeri 

BCF (balık) BMF 

<4.5 < 2,000 1 

4.5 - <5 2,000-5,000 2 

5 – 8 > 5,000 10 

>8 – 9 2,000-5,000 3 

>9 < 2,000 1 

 

3.8.3.5 Beklenen etki gözlemlenmeyen konsantrasyonun (PNECoral) hesaplanması 

Sadece besinsel ve ağız yoluyla maruziyete ilişkin raporlama yapan toksisite çalışmaları 

uygundur çünkü ikincil zehirlenmenin yolu bakımından özellikle besin zinciri yoluyla alıma 

atıfta bulunulmaktadır. Kuş ve memeli popülasyonları üzerindeki ikincil zehirlenme 

etkileri kısa dönemli çalışmalarda nadiren yer bulmaktadır. Bu nedenle, uzun dönemli 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar, ölüm, üreme ve gelişmeye ilişkin NOEC değerleri 

gibi, daha çok tercih edilmektedir. Memeliler ve kuşlarla ilgili yeterli toksisite verisi 

yoksa, ikincil zehirlenme değerlendirmesi yapılamaz. 
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Memelilerle ilgili tekrarlı doz toksisitesi testleri ve kuşlara ilişkin veriler (örn. OECD 

test 205 (1984h): LC50, 5 günlük akut kuş beslenme çalışması veya OECD test 206 

(1984i): kronik) ikincil zehirlenmeyi değerlendirmede kullanılmaktadır. Bu test 

sonuçlarından hareketle yapılan ekstrapolasyon besindeki beklenen etki 

gözlemlenmeyen konsantrasyonu (PNECoral) verir ki bunun diğer memeli ve kuş 

türleri için koruyucu olması gerekir. Bununla birlikte, besinsel toksisite testlerinden 

alınan bilgilerin uygun olan durumlarda daha çok aşamalı değerlendirmelerde 

durum bazında kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu risk 

değerlendirme planında rutin olarak LC50 çalışmasından elde edilen çıktıyı 

kullanılmaz (EFSA 2008, Kuşlar ve Memeliler için Risk Değerlendirmesi). 

Akut letal doz LD50 (sıçan, kuş), bunlar besinsel testler olmadığından, kronik 

toksisiteye ilişkin ekstrapolasyon için kabul edilebilir değildir. Kuşlara ilişkin akut 

etki konsantrasyonları (örn. OECD 205 (1984h)) ekstrapolasyon için kabul 

edilebilir. Mevcut memeli ve kuş testlerinin sonuçları besindeki bir konsantrasyon 

(mg.kgfood-1) veya herhangi bir etkiye neden olmayan bir doz (mg.kgbw.day-1) 

olarak ifade edilebilir. İkincil zehirlenmenin değerlendirilmesi bakımından, 

sonuçların her zaman besindeki konsantrasyon olarak ifade edilmesi şarttır. 

Toksisite verilerinin sadece NOAEL olarak verilmiş olması halinde, bu NOAEL 

değerleri aşağıdaki iki formül ile NOEC değerine dönüştürülebilir: 

 

 

NOECbird  NOAELbird  CONVbird Denklem 96 

 

 

NOECmammal, food _ chr  NOAELmammal,oral_ chr  CONVmammal Denklem 97 
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Sembollerin açıklaması 

 

NOEC bird Kuşlara ilişkin 

NOEC 

(kg.kgfood
–1) 

NOEC mammal, food 

chr 

Memelilere ilişkin 

NOEC 

(kg.kgfood
–1) 

NOAELbird Kuşlara ilişkin 

NOAEL 

(kg.kgbw.d
-1

) 

NOAELmammal, oral 

chr 

Memelilere ilişkin 

NOAEL 

(kg.kgbw.d
-1

) 

CONVbird  NOAEL’den NOEC’e 

dönüştürme 
faktörü  

      (kgbw.d.kgfood
–1)  

   

CONVmammal  NOAEL’den NOEC’e 

dönüştürme 
faktörü 

      (kgbw.d.kgfood
–1)  

   

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar hayvanlarına ilişkin dönüştürme faktörleri (vücut ağırlığı/günlük besin 

alım oranı) Tablo 24'te sunulmuştur. Daha fazla bilgi için, bakınız: Ek2. 
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Tablo 24: Çeşitli memeli türleri ve bir kuş türü için NOAEL değerinden NOEC 

değerine dönüştürme faktörleri 

* BW= vücut ağırlığı (g); DFI: günlük besin alımı (g/gün) 

 

NOAEL değerlerinden dönüştürülen NOEC değerleri dolaysız NOEC değerleri ile aynı 

önceliğe sahiptir. 

PNECoral en nihayetinde bir değerlendirme faktörü uygulanarak toksisite 

verilerinden (besin temelinde) türetilir Formülde göstermek gerekirse: 

 

PNECoral  TOXoral 

 
AForal

 

 

Denklem 98 

 

Tür Dönüştürme faktörü 

(BW/DFI*) 

Canis domesticus (Köpek) 40 

Macaca sp. 20 

Microtus spp. (Tarla fareleri) 8,3 

Mus musculus (Ev faresi) 8,3 

Oryctolagus cuniculus (Avrupa ada 

tavşanı) 

33,

3 

Rattus norvegicus (Norveç sıçanı) (> 6 

hafta) 

20 

Rattus norvegicus (Norveç sıçanı) ( 6 

hafta) 

10 

Gallus domesticus (Tavuk) 8 
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Sembollerin açıklaması 

 

PNECoral 
Kuşların ve memelilerin ikincil 

zehirlenmesine ilişkin PNEC. 
[kg.kgfood

-1] 

AForal 
PNEC'in ekstrapolasyonunda uygulanan 

değerlendirme faktörüPNEC 
[-] Tablo 25 

TOXoral either LC50 bird, NOECbird or NOECmammal, 

food, chr 

[kg.kgfood
-1] 

 

Değerlendirme faktörü (AForal) türler arası değişiklikleri, akut/subkronikten 

kroniğe doğru yapılan ekstrapolasyonu ve laboratuvar verilerinden saha etkisinin 

ekstrapolasyonunu dikkate alır. Değerlendirme faktörünün yırtıcılar için kullanılması 

konusunda bazı spesifik değerlendirmelerin yapılması gerekir. 

CCME (1998)'de 27 kuş ve 10 memeli türüne ait vücut ağırlıkları ve günlük besin alım 

oranlarıyla ilgili yaban hayatı bilgileri yer almaktadır. Buna ek olarak, Schudoma ve 

diğerleri (1999) su samuru için ortalama vücut ağırlığı ve günlük besin alımı 

değerlerini türetmiştir. Halihazırda yaban hayatında görülen BW/DFI oranlarına ilişkin 

mevcut set kuşlar için 1.1 ila 9 aralığında değişirken memeli türleri için bu oran 3.9 

ila 10 aralığındadır. Bu yaban hayatı dönüşüm faktörlerinin laboratuvar türlerine 

ilişkin olarak Tablo 24'te verilen değerlerle (8.3 - 40) karşılaştırılması, yaban hayatı 

türlerinin laboratuvar hayvanlarına göre genellikle daha düşük BW/DFI oranlarına 

sahip olduğunu göstermektedir. Fark kuşlar için 8 kata kadar olabilirken memeliler 

için 10 kata kadar çıkabilmektedir. Bu fark teorik olarak, standart değerlendirme 

faktörünün parçası olan türler arası değişiklik faktörünün kullanılmasında hesaba 

katılır. Bununla birlikte, türler arası değişiklik türler arasındaki BW/DFI farklarından 

fazlasını içermelidir, örneğin içsel (yapısal) duyarlılıktaki farklılıklar. "Normal" türler 

arası faktörün koruyucu değeri bu nedenle yırtıcılar söz konusu olduğunda 

sorgulanabilir. Üstelik, birçok yırtıcı tür, yaşam döngülerinin, kendilerini laboratuvar 

hayvanlarına kıyasla fazla duyarlı yapabilecek, tipik metabolik aşamalarıyla 

karakterize edilir (örn. kış uykusu veya göç). BW/DFI farklarına benzer şekilde, işin 

bu tarafı "normal" türler arası değişikliğin ötesine geçer. 

AForal değeri, yırtıcıların etki değerlendirmesinde yukarıda belirtilen yönleri telafi 
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etmelidir. Türler arası değişikliği ve laboratuvardan hareketle sahanın 

ekstrapolasyonunu dikkate alan, 30 düzeyindeki faktörün bu amaç için uygun 

olduğu kabul edilir. Ayrıca, akut/subkronikten kroniğe ekstrapolasyonun da dikkate 

alınması gerekir. Sonuçta ortaya çıkan değerlendirme faktörleri Tablo 25'te verilmiştir.  

 

Tablo 25: Memeliler ve kuşlara ilişkin toksisite verilerinin ekstrapolasyonunda 

kullanılan değerlendirme faktörleri 

 

TOXoral Test süresi AForal 

LC 50bird 5 gün 3,0

00 

NOECbird kronik 30 

 

NOECmammal, food,chr 

28 gün 

90 gün 

kronik 

300 

90 

30 

 

 

Hem kuşlara hem memelilere ilişkin bir NOEC değeri verilmişse, risk değerlendirmesinde 

sonuçta bulunan PNEC değerlerinden daha düşük olanı kullanılır. Herhangi bir madde 

için, tür duyarlılık dağılımının geliştirilmesine imkan verecek, kuşlar için söz konusu olan 

toksisiteye ilişkin yeterli veri bulunması çok düşük bir ihtimaldir (bir başka ifadeyle uzun 

dönemli testlerde yetersiz sayıda tür test edilmiş olacaktır), dolayısıyla bu daha fazla 

değerlendirilmez. 

 

3.8.3.6 Sucul besin zinciri yoluyla ikincil zehirlenmenin değerlendirilmesi Su 

sucul organizma  balık balıkla beslenen kuş veya memeli şeklindeki şematik sucul 

besin zinciri, bu zincire dayalı olarak yapılan ikincil değerlendirmeye ilişkin risk 

değerlendirmesi ile birlikte çok basite indirgenmiş bir senaryodur. Girdi verilerinin veya 

değerlendirmenin iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek başka her türlü bilgi de dikkate 

alınmalıdır. Bu değerlendirme sonucunda kendileri için ikincil zehirlenme riski olduğu 

sonucuna varılan maddeler bakımından, daha iyi veriler elde etmek amacıyla ilave 

laboratuvar testleri (örneğin balıklarda biyobirikim testleri veya laboratuvar 

memelileri veya kuşları ile besleme çalışmaları) yapılması düşünülebilir. 
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Basitleştirilmiş besin zinciri ikincil zehirlenme yolunun sadece bir örneğidir. Balık 

yiyen hayanlar için güvenli seviyeler, diğer sucul organizmalarla (örneğin midye ve 

solucanlar) beslenen diğer kuşlar ve memeliler için söz konusu olan riskler için 

engel değildir. Bu nedenle, önerilen metodolojinin, sadece, ikincil zehirlenmenin bir 

kimyasalın sucul risk karakterizasyonunda kritik bir süreç olduğunun göstergesi 

olduğu vurgulanmaktadır. 

İkincil zehirlenmeye ilişkin daha ayrıntılı bir analiz için, çeşitli faktörlerin dikkate 

alınması gerekir (US EPA, 1993; Jongbloed ve diğerleri, 1994): 

 laboratuvardaki hayvanlar ile sahadaki hayvanlar arasındaki metabolik hız 

farklılıkları; 

 normal çevresel koşullara karşı olağanüstü (uç) çevresel koşullar: normal saha 

koşulları ile daha uç koşullar altındaki metabolik hız farklılıkları, örneğin 

yavrulama süresi, göç, kış; 

 farklı besin türlerinin kalori içeriklerindeki farklılıklar: tahıllara karşı balıklar, 

solucanlar veya midyeler. Balığın kalori içeriği tahıllardan düşük olduğu için 

sahadaki kuşlar veya memeliler ihtiyaç duyulan aynı enerji miktarı için 

tahıllara kıyasla daha fazla balık tüketmelidir, bu da kirleticinin daha yüksek 

vücut yüküne neden olacaktır; 

 kirletici asimilasyon verimliliği: test hayvanları (test bileşiğinin yüzeye 

uygulanması) ile sahadakiler (besinde yerleşik bulunan bileşik) arasındaki 

biyoyararlanım farklılıkları ve/veya; 

 hayvanların belirli kimyasallara karşı göreceli duyarlılığı: kuş ve memeli 

taksonomik grupları arasında belirli bileşiklerin biyodönüşümündeki 

farklılıklar. US EPA 1 ila 0.01 aralığında değişen bir tür duyarlılık faktörü (SSF) 

kullanmaktadır. 

 

3.8.3.7 Karasal besin zinciri yoluyla ikincil zehirlenmenin değerlendirilmesi 

Biyomagnifikasyon karasal besin zinciri yoluyla da görülebilir. Sucul besin zinciri için 

izlenen yola benzer bir yaklaşım burada da kullanılabilir. Romijn ve diğerleri (1994) 

tarafından açıklanan toprak yer solucanı solucan yiyen kuşlar veya memeliler 

şeklindeki besin zinciri kullanılır. PNECoral sucul yolla aynı şekilde türetilir (bkz. bu kılavuz 

kısım 3.8.3.5). Kuşlar ve memeliler solucanları bağırsak içerikleri ile birlikte tükettiğinden 
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ve yer solucanlarının bağırsakları önemli miktarlarda toprak ihtiva edebileceğinden, 

yırtıcıların maruziyeti bu toprak içerisinde bulunan madde miktarı tarafından 

etkilenebilir. PECoral, predator şu şekilde hesaplanır: 

 

 

PECoral,predator = Cearthworm Denklem 99 

 

bu formülde, Cearthworm solucan dokularındaki biyobirikimin sonucu olarak 

solucandaki madde konsantrasyonunu ve maddenin bağırsak içinde bulunan toprağa 

adsorbsiyonunu ifade eder: 

 

 

C earthnvorm
 BCFearthworm  Cporewater Wearthworm  Wgut Csoil  

Wgut W earthworm 

 

 

. 

Denklem 100 

PECtoprak için PECyerel kullanılır ki bunda çamur uygulaması bakımından 

konsantrasyonun 180 günlük bir zaman dilimi üzerinden ortalaması alınır (bkz. bu 

kılavuz kısım 2.3.7.5). Aynı senaryo sucul besin zinciri için de kullanılır (bkz. bu 

kılavuz kısım 3.8.3.4): bir başka ifadeyle besinin % 50'si PEClocal değerinden % 

50'si PECregional değerinden gelir. Yer solucanlarının bağırsak yüklemeleri ağırlıklı 

olarak toprak koşullarına ve mevcut besine bağlıdır (hayvan dışkısı gibi yüksek kaliteli 

besinler mevcut olduğunda daha düşüktür). Bildirilen değerler % 2-20 aralığında 

değişir (kg dwt gut/kg wwt boşaltılmış solucan), dolayısıyla % 10 makul bir değer 

olarak alınabilir. Dolu/tok bir solucandaki toplam konsantrasyon solucanın dokularının 

ağırlıklı ortalaması (BCF ve gözenek suyu aracılığıyla) ve bağırsak içerikleri (toprak 

konsantrasyonu aracılığıyla) olarak hesaplanabilir: 
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Sembollerin açıklaması 

 

PECoral,predator Besinlerde Beklenen Çevresel 

Konsantrasyon 

[mg.kgwet earthworm
-1] 

BCFearthworm yer solucanları için yaş ağırlığa dayalı 

biyokonsantrasyon faktörü 

[L.kgwetearthworm
-1] 

Cearthworm yer solucanında yaş ağırlığa dayalı 

konsantrasyon 

[mg.kgwetearthworm
-1] 

Cporewater gözenek suyundaki konsantrasyon [mg.l
-1

] 

   

Csoil topraktaki konsantrasyon [mg.kg
-1

] wwt 

Wearthworm yer solucanı dokusunun ağırlığı [kgwwt tissue] 

Wgut bağırsak içeriklerinin ağırlığı [kgwwt] 

 

Bağırsak içeriklerinin ağırlığı toplam solucandaki bağırsak içeriklerinin fraksiyonu 

kullanılarak yeniden yazılabilir ki bu durumda: 

 

Wgut  Wearthworm  Fgut  CONVsoil Denklem 101a 

 

 

 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

CONVsoil  RHOsoil 

 Fsoil RHOsoil 

 

Denklem 102b 

CONVsoil 
toprak için dönüştürme faktörü 

konsantrasyon yaş-kuru ağırlık 
toprak 

[kgwwt
.kg

dwt
-1] 

 

 

Fsolid toprakta katı hacim fraksiyonu [m
3
.m

-3
] Tablo 3 

Fgut solucanda bağırsak yüklemesi 
fraksiyonu 

kgdwt.kgwwt
-1  0,1 

RHOsoil yaş toprağın yığın yoğunluğu [kgwwt.m
-3] Denklem 20 

RHOsolid katı faz yoğunluğu [kgdwt.m
-3] Tablo 3 
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Toprak için varsayılan yaş-kuru ağırlık dönüştürme faktörü olan 1.13 şu varsayılan 

değerler kullanılarak elde edilebilir: RHOsoil=1700 [kgwwt∙m-3], RHOsolid=2500 

[kg∙m-3] ve Fsolid 0.6 [m3∙m- 3]. Bu denklem kullanılarak, tok bir solucandaki 

konsantrasyon şu şekilde yazılabilir: 

 

 

C earthworm
 BCF

earthworm Cporewater 
 Csoil Fgut 

 CONV
soil  

1 
 
F gut

 
CONVsoil

 

 

 

Denklem 103c 

 

Solucanlarda biyokonsantrasyona ilişkin ölçülmüş veriler elde olduğunda, 

yukarıdaki denkleme BCF faktörleri yerleştirilebilir. 

Çoğu madde için, bununla birlikte, bu veriler mevcut olmayacaktır ve BCF değerinin 

tahmin edilmesi gerekecektir. Organik kimyasallar bakımından, yer solucanlarına ana 

alım yolu gözeler arası (interstiyel) su yoluyla olacaktır. Biyokonsantrasyon gözenek 

suyu ile organizma içerisindeki fazlar arasındaki hidrofobik partisyon olarak tarif 

edilebilir ve Jager (1998) tarafından tanımlanan aşağıdaki denkleme göre 

modellenebilir: 

 

 

BCFearthworm  0.84  0.012Kow  RHOearthworm Denklem 104d 

 

burada, RHOearthworm  için varsayılan olarak 1 (kgwwt.L-1) değeri kabul edilebilir. 

Jager (1998) bu yaklaşımın suda tutulan yer solucanları ile yapılan deneyde alımı tarif 

etmede çok iyi işlediğini göstermiştir. Toprak maruziyeti açısından, dağılım daha 

geniştir ve deneysel BCF değerleri genellikle modelin öngörülerinden bir miktar 

düşüktür. 
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Bu farklılığın nedenleri belli değildir ancak deneysel zorluklar (denge veya silme 

yönteminin olmaması) veya düşük tahmin edilen bir sorpsiyon bu nedenler arasında 

olabilir
26

. 

Yer solucanları kimyasalları aynı zamanda besinlerden de alabilirler ve bu sürecin birikimi 

log Kow>5 değerlerinde etkileyebileceği hipotezi öne sürülmüştür (Belfroid ve diğerleri, 

1995). Bununla birlikte, Jager (1998) tarafından toplanan veriler, bu maruziyet yolunun 

gerçekten, basit partisyona dayalı olarak beklenecek olandan daha yüksek gövde 

kalıntılarına neden olduğunu göstermemektedir. Yer solucanlarının yiyeceklerinin 

spesifik olarak kontamine olduğu durumlarda (örneğin ölü bitki materyallerinde yüksek 

konsantrasyon durumlarında), bu yolu tahmin etmeye yönelik güvenilir modellerin şu 

an için olmamasına karşın, dikkatli olunmalıdır. 

Model log Kow 3-8 aralığında değere sahip topraktaki nötr organik kimyasallar ve 

sadece suda yapılan deneylerde olmak üzere 1-6 aralığındakilere ilişkin verilerle 

desteklenmiştir. 1-8 aralığının uygulanması tavsiye edilmektedir ve daha düşük 

Kow değerlerine ekstrapolasyonun mümkün olduğunu varsaymak makuldür. Model, 

nötr haldeki fraksiyon en az % 5 olduğunda ve hem sorpsiyon ve hem BCF değeri 

nötr türlerin Kow değerinden türetildiğinde, klorofenoller için de kullanılabilir. Bununla 

birlikte, altta yatan veriler bu yaklaşımı genel olarak iyonize kimyasallar için önermek 

için çok sınırlıdır 

3.9 Deniz  kompartmandan etki değerlendirmesi 

3.9.1 Deniz  sucul kompartmana ilişkin etki değerlendirmesi 

3.9.1.1 Giriş 

Denizel etki değerlendirmesi ideal olarak bir dizi ekolojik olarak ilgili deniz türleri 

(örneğin algler, omurgasızlar ve balıklar) kullanılarak oluşturulan verilere dayalı 

olmalıdır. Bununla birlikte, bu gibi bilgiler her zaman bulunmaz ve, dolayısıyla, denizel 

tehlike değerlendirmesinin hem tatlı su hem deniz suyu organizmalarına ilişkin 

mevcut verilere ne şekilde dayandırılabileceğiyle ilgili kılavuz niteliğinde bilgiler 

verilmiştir. 

26 
Belirli çalışmalara göre bazı toprak yiyen/yutan organizmalar kimyasal maddeleri sadece toprak gözenek suyundan 

değil aynı zamanda doğrudan (muhtemelen sindirim sisteminde özütleme yoluyla) maddenin toprak partiküllerine adsorbe 

edilen kısmından biriktirebilir. Bu güçlü bir şekilde adsorbe edici niteliği olan kimyasallar için önemli olabilir, örneğin log 

Kow değeri > 3 olanlar. Bu bileşikler için toplam alım olduğundan düşük tahmin edilebilir. Bununla birlikte başka çalışmalarda 

toprak sindiricilerin aslında maddeyi sadece gözenek suyu aracılığıyla biyolojik olarak biriktirdiği, yani kimyasal maddeleri toprak 
gözenek suyundan biyokonsantrasyona uğrattıkları ortaya konulmuştur. Şu anda bu son bahsedilen işlem parçalanma dengesi 
teorisi kullanılarak modellenebilir (karş. ayrıca Kısım 3.5). 
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Genellikle deniz suyunda yaşayan türler için tatlı suda yaşayanlar için yapılandan daha 

az sayıda çalışma vardır (benzer şekilde denizde yaşayan türler için test yöntemleri de 

daha azdır). 

Narkotik kimyasallara duyarlılığın tatlı su ve deniz suyunda yaşayan türler için 

oldukça benzer olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, denizel çevre tatlı su 

ortamlarında bulunmayan temel/bol miktarda takson(ları) barındırır (örn. Derisi 

dikenliler, Taraklılar ve Kafadan bacaklılar). Tatlı su ortamlarına kıyasla denizel 

çevredeki geniş tür çeşitliliği dikkate alındığında, sadece denizel çevrede görülen 

birtakım taksonların varlığı dahil, türlerin duyarlılıklarının daha geniş bir dağılımına 

ve dolayısıyla ekstrapolasyonda daha yüksek bir belirsizliğe ihtiyaç vardır. Tablo 

26'da denizel tehlike değerlendirmesine ilişkin değerlendirme faktörleri açıklanmış 

olup bunların içinde üç standart tatlı su türü ile yapılan testlerden elde edilen 

verilere dayalı değerlendirmeler için belirlenen 10,000 faktörü de vardır. 

Tarihsel olarak, kentsel ve endüstriyel gelişmenin sonucunda ortaya çıkan kimyasal 

üretim ve kullanım kalıpları, tatlı su ortamlarının bu maddelerden dolayı en çok risk 

altında olan hidrosfer olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu yüzden, aktif 

maddelerin oluşturduğu tehlikeleri ve riskleri değerlendirmeye yönelik en düzenleyici 

planlar temel olarak tatlı su topluluklarının korunmasına odaklanmıştır. Sonuç olarak 

kimyasal maddelerin tatlı su organizmaları üzerindeki ekotoksisitesine ilişkin kayda 

değer miktarda veri bulunmaktadır (ECETOC, 1994a)
27

. 

Nehir ağzına (halice) ve deniz sularına giren maddelerin potansiyel etkilerinin 

değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, herhangi bir tehlike veya risk 

değerlendirmesi ideal olarak çeşitli ekotoksikolojik olarak ilgili deniz suyunda yaşayan 

türler (örneğin algler, omurgasızlar ve balıklar) kullanılarak oluşturulan verilere 

dayanmalıdır.  

 

 

27 
ECETOC veri tabanı 121 türü kapsayan, 361 kimyasala ilişkin 2,203 veri girişinden oluşmaktadır. Tatlı su türleri 

ile ilgili veriler 1862 veri girişini oluştururken (% 84.5) deniz suyu (nehir ağzı/deniz) türleri için 341 veri girişi (% 15.5) 

bulunmaktadır. 
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Bu durum özellikle deniz sularında bulunan, tatlı sulara kıyasla, geniş tür çeşitliliği 

dikkate alındığında önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, Baltık Denizi'nde olduğu 

gibi belirli bir çevrede mevcut olan özel koşulların tür çeşitliliğinin azalmasına veya sınırlı 

kalmasına neden olduğu durumlar ve/veya düşük veya değişken tuzluluk gibi spesifik 

baskılar da vardır. Tür çeşitliliğinin düşük olduğu durumlarda, bireysel türlerdeki 

olumsuz etkilerin özelleştirilen ekosistem üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. 

Bu nedenle, tür çeşitliliğinin yüksek olması geniş bir duyarlılık dağılımına ancak bununla 

birlikte önemli derecede işlevsel örtüşmeye yol açabilirken, düşük tür çeşitliliği daha 

düşük duyarlılık dağılımına neden olabilir ancak diğer yandan ekosistemin işleyişinin, 

temel taşı niteliğindeki bireysel türlere bağımlılığını arttırabilir. 

Bu nedenlerle, etki değerlendirmesinde, mümkün olan durumlarda, denizel çevreyle 

uygun veriler kullanılmalıdır. Bununla birlikte, tatlı sular için söz konusu olan duruma 

kıyasla, kimyasal maddelerin nehir ağızlarında ve denizlerde yaşayan organizmalar 

üzerindeki etkilerine ilişkin olarak görece daha az veri bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

uygulamada deniz suyu toksisite verilerinin tehlike/risk değerlendirmesi için gerekli olduğu 

ancak bulunamadığı durumlar olacaktır. Bu gibi durumlarda tatlı su verilerini nehir 

ağzı/deniz türlerine ilişkin verilerin yerine kullanmak gerekebilir (Schobben ve diğerleri, 

1994; Karman ve diğerleri, 1998). Tatlı su türlerine ilişkin verileri deniz sularındaki riskleri 

karakterize etmek için kullanırken, her iki türe dayanılarak oluşturulan etki verilerinin 

karşılaştırılabilirliğinin/benzerliğinin net olarak anlaşılması gerekir. Ayrıca, örneğin bazı 

metaller için, hafif tuzlu suda yaşayan türlerin, tamamen deniz koşullarında yaşayan aynı 

türlerin aksine, dayanmak zorunda oldukları tuzluluk (ozmotik) gerilimi nedeniyle daha 

duyarlı/riske açık olduklarına dair bazı kanıtlar vardır. 

Bu koşullar altında toksisite verilerinin uygulanabilirliğinin durum bazında 

değerlendirilmesi gerekir. 

 

3.9.1.2 Verilerin değerlendirilmesi 

Yıllardır kabul edilmektedir ki denizlerdeki taksonomik gruplar tatlı sulara kıyasla daha 

geniş bir çeşitliliğe sahiptir ve birçok grup sadece denizde bulunmaktadır (bkz. Russell 

ve Yonge, 1928; Tait, 1978). Moss (1988) tatlı sulardaki 41 soya karşılık denizlerde 56 

soyun olduğunu ifade etmiştir. Tatlı sularla sınırlandırılmış herhangi bir soy bulunmazken 
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15 soy sadece denizde bulunmaktadır. Bu farkların nedeni kısmen çok hücreli 

hayvanların denizlerden çıkmış olması ve ilk fosil kalıntılarından bu yana iyi yerleştirilmiş 

olmalarıdır. 

Bununla birlikte, verilerin değerlendirilmesinin önemli bir kısmı, tatlı su toksisite 

verilerinin ana gövdesinin denizel çevredeki etkilerin tahmin edilmesindeki 

yararlılığının değerlendirilmesini kapsamalıdır. Bu verilerin kullanılabildiği 

durumlarda, daha ileri araştırmanın odak noktası, özellikle denizel koşulları 

karakterize eden ilave faktörler üzerine yoğunlaşabilir. 

Tatlı su ve deniz türlerinin duyarlılığının karşılaştırılabilirliği üzerine yapılan 

çalışmalara, kendileri için karşılaştırılabilir/benzer bir veri setinin bulunduğu 

maddelerin düşük seviyesi engel olmuştur. Buna rağmen bu gibi verilerin mevcut 

olduğu durumlarda, benzer testlerin ve sonlanma noktalarının eşleştirildiği 

duyarlılıkta hiçbir sistematik taraflılık olmadığı gösterilmiştir. Mevcut verilerin çoğunu 

bir araya getiren yakın tarihli bir raporda bu bulgular doğrulanmıştır (ECETOC, 2000). 

Mevcut durumda elde olan verilere dayanılarak, şu sonuçlara varılabilir: 

 genel, verilerin gözden geçirilmiş olduğu ve güncel denizel risk değerlendirmesi 

uygulaması tatlı su ve deniz suyu biyotalarının ekotoksikolojik tepkileri 

arasında  - en azından genel sucul taksonlar bakımından (yani balıklar, 

kabuklular, algler) makul bir korelasyon olduğunu ileri sürer. Tatlı su ve deniz 

suyu biyotası arasında duyarlılık bakımından, değerlendirilen her üç trofik 

düzey için geçerli olan, göze çarpan bir farklılık görünmemektedir; 

 değerlendirilen durumlarda, her bir ortam içerisindeki trofik düzeyler 

arasındaki farklılıklar genellikle ortamlar arasındaki kadar önemli veya 

bundan daha göze çarpan niteliktedir. Bu değişiklik değerlendirme 

faktörlerinin mevcut risk değerlendirmesi uygulamasında kullanılmasında 

üstü kapalı olarak varsayılır; 

 tatlı su ve deniz biyotasının duyarlılığında bireysel bileşikler için belirgin 

farklılıkların gözlemlendiği durumlarda, bu farklılıklar istikrarlı bir şekilde 10 

kat içerisinde (< 1 log birim) ve genellikle de bir miktar daha az olmuştur; 

 bu gibi eşleşen tür kıyaslamalarına ilişkin duyarlılıktaki ortalama farklar 

genellikle ~2 kat içerisinde olmuştur; İncelenen ampirik verilerde, tatlı su 

akut etki verilerinin, risk değerlendirmesi amacıyla deniz suyu etki 

verilerinin yerine veya bunlara ilave olarak kullanılmasının uygun olmadığı 
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yönünde bir belirtme yoktur. Uygun veri olmaması nedeniyle uzun dönemli 

etki verilerinin karşılaştırması yapılmamıştır ancak yine de tatlı su veya deniz 

türlerine karşı sistematik bir önyargı olduğuna inanmak için herhangi bir neden 

yoktur. Bu nedenle, tatlı su ve deniz balıkları, kabukluları ve alglerine ilişkin 

verilerin her iki kompartmana ilişkin risklerin değerlendirilmesinde birbirlerinin 

yerine geçecek şekilde kullanılması önerilir. Bu gibi durumlarda, PNEC değerleri 

ortama bakılmaksızın en duyarlı sonlanma noktasından türetilmelidir. Bununla 

birlikte, küçük veri setleri değerlendirilirken, tatlı su ve deniz organizmaları 

arasındaki tür duyarlılığının 10 katın üzerinde olduğunu gösteren veriler 

varsa, karma verilerin kullanılması tavsiye edilmez. Daha büyük veri 

setlerinde, tatlı su ve deniz suyu toksisite testleri arasında duyarlılık 

bakımından büyük farklılıklar olmadığını gösteren istatistiksel test 

uygulanması tavsiye edilir. Bununla birlikte, metaller bakımından tatlı su 

ve deniz suyu türlerine ilişkin veriler apriori,önsel olarak bir havuzda 

toplanmamalıdır çünkü farklı çevrelerdeki metal türleşmesi biyoyararlanımı 

önemli ölçüde etkileyebilir. Sadece istatistiksel kıyaslamanın duyarlılık 

bakımından fark olmadığını gösterdiği durumlarda, metallere ilişkin veri 

setleri bir havuzda toplanabilir. Bunun her bir takson için farklı olabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. 
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3.9.1.3 PNEC değerinin türetilmesi 

Tatlı sulara kıyasla denizel çevrede tür çeşitliliğinin daha fazla olması, sadece bu 

çevrede görülen birtakım taksonların varlığı ile birlikte, türlerin duyarlılık dağılımlarının 

daha geniş olduğu anlamına gelebilir. Bu nedenle, üç taksonlu modelin, duyarlı türlerin 

Bilgi Kutusu 15: Deniz sistemleri için PNEC elde edilmesinde tatlı su 

verilerinin kullanılması 

Organik bileşikler bakımından, ekotoksisite verilerinin, denizel ve sucul tatlı 

su ekotoksisite verilerinin bir havuzda toplanması yoluyla geliştirilmesi 

PNECsu ve PNECdenizsuyu için mümkündür. 

Tatlı su PNEC değerinin elde edilmesi amacıyla mevcut denizel ve tatlı su 

ekotoksisite verilerinin bir havuzda birleştirilmesi, tatlı su ve denizel 

organizmalar arasındaki tür duyarlılığı 10 kat aralığı içerisinde olduğu sürece 

mümkündür. Daha büyük veri setleri için tatlı su ve deniz suyu toksisite testleri 

arasında büyük duyarlılık farkları göstermeyen istatistiksel test yönteminde, 

gerektiğinde, verilerin biraraya toplanması değerlendirilmelidir. 

Toksisite verilerinin birleştirilmesi durumunda, deniz suyu kompartmanına ait 

değerlendirme faktörü tablosunun biraraya toplanan bu veriler için hala 

geçerli olacağı dikkate alınmalıdır. 

İnorganik bileşikler bakımından, tatlı su ve deniz suyuna ilişkin veri setleri 

ancak istatistiksel karşılaştırmanın, farklı çevrelerin metal türlerin 

türleşmesi ve biyoyararlanımı üzerinde doğurabileceği etkiler dikkate 

alındığında, duyarlılık bakımından herhangi bir fark olmadığını gösterdiği 

durumlarda bir havuzda toplanabilir. 

Daha fazla bilgiye "Türler arası duyarlılık değişiklikleri ve ekotoksikolojik risk 

değerlendirmelerinde bunu azaltma potansiyelinin ele alınması" adlı UK Defra 

tarafından finanse edilen araştırma projesinden ulaşılabilir. Projede denizel 

ve tatlı su sucul omurgasızları arasında toksisite farklılıkları konusu ele 

alınmıştır. 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=N

one&Compl eted=0&ProjectID=9596#RelatedDocuments 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=9596&RelatedDocuments
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=9596&RelatedDocuments
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=9596&RelatedDocuments
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tatlı su sistemleri için geliştirilen değerlendirme faktörleri kullanılarak kapsama 

alınacağına dair yeterli bir belirlilik sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi gerekir. 

Mevcut verilere dayanarak net bir hükümde bulunmak mümkün olmadığından, bu daha 

fazla takson çeşitliliğinin tür duyarlılığına ilişkin daha geniş bir dağılım sağlayacağını 

varsaymak ihtiyatlı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, sadece tatlı su ya da deniz suyu 

algleri, kabukluları ve balıklarına ait veriler mevcut olduğunda, ekstrapolasyondaki daha 

büyük belirsizliği yansıtmak üzere, tatlı sular için PNECdenizsuyu değerini elde etmek 

için kullanılandan daha yüksek bir değerlendirme faktörü uygulanmalıdır. İlave 

taksonomik gruplara ilişkin veriler elde olduğunda, örneğin rotifera, derisi dikenliler 

veya yumuşakçalara ilişkin veriler, ekstrapolasyondaki belirsizlikler azalır ve bir veri 

setine uygulanan değerlendirme faktörünün büyüklüğü düşürülebilir. Bu gruplara ilişkin 

test protokollerine Amerikan Test ve Materyal Topluluğu, Denizlerde Keşif Uluslararası 

Konseyi ve Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı gibi kuruluşlardan ulaşılabilir (OECD, 

1998a). Verilen değerlendirme faktörleri tatlı su ve deniz suyunda yaşayan türler 

arasında toksisite karşılaştırılabilirliğiyle ilgili güncel bilimsel anlayışa ve tatlı su ve deniz 

suyundaki çeşitlilik farkları konusuna dayanmaktadır.  İlave bilgiler edinildikçe bunlara 

tekrar bakılması gerekebilir. 

İlave denizel taksonları kapsayan daha geniş bir tür duyarlılık dağılımı varsayımının sınırlı 

verilere dayandığı ve ihtiyatlı bir varsayım olduğu kabul edilir. Denizel türlerle ilgili ilave 

toksisite verilerinin üretilmesi bu varsayımın daha da iyileştirilmesini sağlayabilir şöyle 

ki toplanan kanıtların sistematik bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından daha düşük 

veya daha yüksek değerlendirme faktörleri dikkate alınabilir. 

İlave değerlendirme faktörünün yukarıda bahsedilen, düşük tür çeşitliliğinin 

ekosistemin bireysel türlere bağımlılığının yüksek olmasına neden olabileceği 

durumları da kapsamak için yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

Değerlendirme faktörleri, büyüklük bakımından, L(E)C50 değerlerinin türetildiği kısa 

dönemli akut çalışmalara ilişkin yüksek değerlerden NOEC değerlerinin türetildiği 

uzun dönemli kronik çalışmalara ilişkin daha düşük değerlere doğru azalır. Uzun 

dönemli çalışmalar bakımından, değerlendirme faktörlerinin büyüklüğü ayrıca daha 

geniş bir çeşitlilikteki türlere ilişkin bilgilere ulaşıldığında da azalır. Tablo 26'da 

belirtilen değerlendirme faktörleri normal şartlarda mevcut veri setlerine 

uygulanacak olan faktörlerdir. Bununla birlikte, veri setinin yorumlanması 

konusunda uzman görüşüne başvurulmasının gerekebileceği durumlar vardır ve bu, 
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faktörlerin uygulanması ve yeni verilerin oluşturulmasında pragmatik bir yaklaşım 

sağlayabilir. Uzman görüşünün bu şekilde uygulandığı her bir durumda, tam bir 

gerekçe de sunulmalıdır. 

Aynı veri setine dayalı olsalar bile, PNECdenizsuyu değeri PNECsu değerinden farklı 

olabilir. 

İlave taksonomik gruplara ilişkin verilerin mevcut olduğu durumlarda, belirsizlikler 

azalır ve böylece bir veri setine uygulanan AF değerlerinin büyüklüğü azaltılabilir 

(Tablo 26). 

Algler, kabuklular ve balıklar dışındaki ve/veya alglerin, kabukluların veya balıkların 

yaşam şekillerinden veya beslenme stratejilerinden farklı yaşam şekilleri veya 

beslenme stratejileri olan denizel test organizmalarıyla yapılan çalışmalardan elde 

edilen veriler ilave taksonomik gruplar olarak kabul edilebilir ve uygulanan AF 

değerinde (toksisite verilerinin güvenilir ve uygun olması kaydıyla) bir azaltmaya 

imkan verecektir. Algler, kabuklular ve balıklar dışındaki taksonlardan olan denizel 

türler arasında şunlar yer alır: 

- Makrofitler (su bitkileri) örneğin Deniz çayırı (Zosteraceae) 

- Yumuşakçalar. örn. Mavi midye, Akdeniz midyesi. 

- Rotiferler örn. Brachyonus plicatilis. 

- Hydrozoa - Polip (Phylum Cnidaria) örn. Cordylophora caspia, Eirene 

viridula; 

- Annelida - Halkalı solucanlar örn. Neanthes arenaceodentata. 

Ayrıca, algler, kabuklular veya balıklar taksonlarına ait olup da tatlı su toksisitesi veri 

setindeki temsilcilerden farklı yaşam şekline veya beslenme stratejisine sahip olan deniz 

organizmaları ilave denizel taksonomik gruplar olarak değerlendirilebilir ve ayrıca AF 

değerinde bir artışa neden olabilir: 

 Makroalgler. örn. Enteromorpha sp., Fucus sp ve Champia sp. 

 Kabuklular (yengeçler dahil) hem tatlı suda hem denizde bulunurlar. 

Bununla birlikte, örneğin, yengeçler, tatlı su toksisite veri setinde hemen hemen her 

zaman bulunan bir test organizması olan Su piresinden veya diğer yaygın tatlı su 

kabuklularından çok farklı bir yaşam şekline ve beslenme stratejisine sahiptir. 

Dolayısıyla, bu gibi türler AF değerini azaltmak için kullanılabilirken diğer kabuklular 
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kullanılamayabilir. Toksisite testlerinde kullanılan yengeçlere örnek olarak  Cancer 

magister, Cancer pagurus (Pavurya) , Carcinus maenas (kıyı yengeci) ve Cancer 

anthonyiverilebilir. 

Tablo 26: Farklı veri kümeleri için PNECseawater değerini elde etmek 

için önerilen değerlendirme faktörleri 

 

Veri seti Değerlendir

me faktörü 

Üç trofik düzeyden üç taksonomik grubun (algler, kabuklular ve 

balıklar) tatlı su veya deniz suyu temsilcilerinden alınan en 

düşük kısa dönemli L(E)C50 değeri 

 

10,000
a)
 

Üç trofik düzeyden üç taksonomik grubun (algler, kabuklular ve 

balıklar) tatlı su veya deniz suyu temsilcilerinden + iki ilave 

denizel taksonomik gruptan (örn. derisi dikenliler, 

yumuşakçalar) alınan en düşük kısa dönemli L(E)C50 değeri 

 

1000 
b)

 

Bir uzun dönemli NOEC/EC10 değeri (tatlı su veya deniz suyu 

kabuklu üremesi veya balık gelişimi çalışmalarından) 
1000 

b)
 

İki trofik düzeyi temsil eden tatlı su veya deniz suyu türlerinden 

(algler ve/veya kabuklular ve/veya balıklar) elde edilen iki uzun 

dönemli NOEC/EC10 değeri 

 

500 c) 

Üç trofik düzeyi temsil eden üç tatlı su veya deniz suyunda 

yaşayan türden (normal olarak algler ve/veya kabuklular 

ve/veya balıklar) elde edilen en düşük uzun dönemli NOEC/EC10 

değerleri 

 

100 d) 

İki trofik düzeyi temsil eden tatlı su veya deniz suyu türlerinden 

(algler ve/veya kabuklular ve/veya balıklar) elde edilen iki uzun 

dönemli NOEC/EC10 değeri + ilave bir denizel taksonomik 

gruptan (örn. derisi dikenliler, yumuşakçalar) elde edilen bir 

uzun dönemli NOEC değeri 

 

50 

Üç trofik düzeyi temsil eden üç tatlı su veya deniz suyu 

türünden (normal olarak algler ve/veya kabuklular ve/veya 

balıklar) elde edilen en düşük uzun dönemli NOEC/EC10 

değerleri + ilave denizel taksonomik gruplardan (örn. derisi 

dikenliler, yumuşakçalar) elde edilen iki uzun dönemli 

NOEC/EC10 değeri 

 

 

10 
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Tablo 26'ya ilişkin Notlar: 

Değerlendirme faktörünün değiştirilmesinin kanıtları/gerekçesi, genel olarak,  alg, 

kabuklu ve balık türlerinin temsil ettiklerinin dışındaki diğer beslenme 

stratejilerini/yaşam şekillerini/taksonomik grupları kapsayan (derisi dikenliler veya 

yumuşakçalar gibi) daha geniş bir tür grubundan veri elde edilip edilemeyeceğinin 

değerlendirmesini içermelidir. Bu durum özellikle, deniz türlerini temsil eden ilave 

taksonomik gruplara ilişkin verilerin mevcut olduğu durumlarda söz konusudur. 

Eldeki veriler ve değerlendirme faktörünün büyüklüğü ve değiştirilmesi ile ilgili 

olarak dikkate alınması gereken hususlar bakımından daha spesifik öneriler aşağıda 

belirtilmiştir. 

Maddelerin memelilerin, kuşların, sucul veya diğer yaban hayatı türlerinin endokrin 

sistemini bozduğuna dair doğrulanmış kanıtlar olduğunda, değerlendirme faktörünün 

bu gibi bir etki şeklinin neden olacağı etkilere karşı korumak için yine yeterli olup 

olmayacağı, veya faktörün arttırılmasının uygun olup olmayacağı 

değerlendirilmelidir. 

a):Kısa dönemli toksisite verileri üzerinde 10,000 faktörünün kullanılması ihtiyatlı ve 

koruyucu bir faktördür ve olumsuz etkiye neden olma potansiyeli olan maddelerin 

etki değerlendirmesinde belirlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yukarıda 

açıklanan belirlenmiş her bir belirsizliğin genel belirsizliğe önemli bir katkıda 

bulunduğunu varsayar. 

Verili herhangi bir madde için bunun böyle olmadığına dair ya da belirsizliğin o 

belli bir bileşeninin bir diğerinden daha önemli olduğuna dair kanıtlar olabilir. Bu 

durumlarda bu faktörü değiştirmek gerekebilir. Bu değişiklik, eldeki kanıtlara 

bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük bir değerlendirme faktörüne yol 

açabilir. Aralıklı salımı olan maddeler hariç olmak üzere, kısım 2.3.3.4'te 

tanımlandığı üzere, hiçbir durumda kısa dönemli toksisite verilerinden bir 

PNECdenizsuyu elde etmek için 1000'den daha düşük bir faktör 

kullanılmamalıdır. 

Değerlendirme faktörünün değiştirilmesinin gerekçeleri arasında aşağıdakilerden 

biri veya birkaçı olabilir: 
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 yapısal olarak benzer bileşiklerden elde edilen ve daha yüksek 

veya daha düşük bir faktörün uygun olabileceğini gösteren 

kanıtlar; 

 bazı maddeler, yapıları gereği, belirli olmayan bir şekilde etkime 

özellikleriyle biliniyor olabileceğinden, etki şeklinin bilinmesi 

Dolayısıyla daha düşük bir faktör dikkate alnabilir. Aynı şekilde 

bilinen bir etki şekli daha yüksek bir faktöre neden olabilir; 

 en az üç trofik düzeyden taksonomik grupları kapsayan çeşitli 

türlerden elde edilecek verilerin olması. Böyle bir durumda, 

değerlendirme faktörleri, ancak en duyarlı taksonomik grup (bir 

başka ifadeyle diğer gruplardan 10 kattan daha fazla düşük akut 

toksisite gösteren grup) için çoklu veri noktalarının mevcut olması 

halinde azaltılabilir 

10000 düzeyindeki değerlendirme faktörünün değiştirilmesi ilgili 

gerekçelerle/kanıtlarla birlikte tam olarak raporlanmalıdır. 

b) : 1000 değerlendirme faktörü, alg, kabuklu ve balık türlerinin 

temsil ettiklerinin dışındaki ilave taksonomik grupları (derisi 

dikenliler veya yumuşakçalar gibi) kapsayan daha geniş bir tür 

seçiminden elde edilen veriler olduğunda; en azından deniz 

türlerini temsil eden iki ilave taksonomik gruba ilişkin veriler 

mevcutsa, uygulanır. 

1000 değerlendirme faktörü tek bir uzun dönemli NOEC değeri için 

(tatlı su veya deniz suyu kabuklusu veya balığı), bu NOEC değeri 

kısa dönemli alg, kabuklu ve balık testlerinde en düşük L(E)C50 

değerini gösteren taksonomik grup için üretilmişse, uygulanır. 
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Mevcut olan tek uzun dönemli NOEC/EC10 değeri , kısa dönemli testlerde 

en düşük L(E)C50 değerini almamış olan bir türden elde edilmişse, bu, 

mevcut değerlendirme faktörlerini kullanan diğer daha hassas türler için 

koruyucu olarak görülemez.  Bu nedenle, etki değerlendirmesi, 

değerlendirme faktörü 1000 olan kısa dönemli verilere dayanır. Bununla 

birlikte, normal şartlarda en düşük PNEC değeri geçerli olacaktır. 

1000 değerlendirme faktörü aynı zamanda, iki trofik düzeyi kapsayan (tatlı su 

veya deniz suyu algleri ve/veya kabuklular ve/veya balıklar) iki uzun dönemli 

NOEC/EC10 değerinden en düşük olanına da uygulanır ancak bu durum NOEC 

değerlerinin kısa dönemli testlerde en düşük L(E)C50 değerini gösteren tür için 

üretilmemiş olduğu durumlarda geçerlidir. 

Bu, akut olarak en duyarlı türün, en düşük NOEC/EC10 değerinden daha düşük 

bir L(E)C50 değerine sahip olduğu durumlarda uygulanmamalıdır. Bu gibi 

durumlarda PNEC, kısa dönemli testlerin en düşük L(E)C50 değerine 1000 

değerlendirme faktörü uygulanarak elde edilebilir. 

c) :İki trofik düzeyi kapsayan (tatlı su veya deniz suyu algleri ve/veya 

kabuklular ve/veya balıklar) iki NOEC/EC10 değerinden en düşük olanına 

500 değerlendirme faktörü uygulanır ancak bu durum bu NOEC değerleri 

bu türlerle yapılan kısa dönemli testlerde en düşük L(E)C50 değerini 

gösteren trofik düzeyler kapsama alınarak üretilmiş olduğunda 

geçerlidir. Aşağıdaki durumlarda bu faktörün azaltılmasına önem 

gösterilebilir: 

 Balıkları, kabukluları ve algleri kapsayan en duyarlı türlerin incelenmiş 

olduğunu, üçüncü bir taksonomik gruptan alınacak daha başka daha uzun 

dönemli bir NOEC/EC10 değerinin halihazırda elde olan verilerden daha 

düşük olmayacağını yüksek olasılıkla belirlemek bazen mümkün olabilir. 

Bu gibi durumlarda, 100 değerlendirme faktörünün 

gerekçelendirilecektir; 

 sadece iki türden elde edilmiş en düşük NOEC/EC10 değerine uygulanan 

düşürülmüş bir değerlendirme faktörü (deniz türlerine ilişkin sadece bir 

kısa dönemli test varsa 100'e, iki kısa dönemli test varsa 50'ye) aşağıdaki 

durumlarda uygun olabilir: 
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o denizel taksonomik grupları (örneğin derisi dikenliler veya yumuşakçalar) 

temsil eden ilave türlere ilişkin kısa dönemli testler yapılmıştır ve bunların 

en duyarlı grup olmadığını göstermiştir, ve;  

o bu denizel gruplar için üretilen uzun dönemli NOEC/EC10 değerlerinin 

halihazırda elde edilmiş olanlardan daha düşük olmayacağı yüksek 

olasılıkla belirlenmiştir. Bu özellikle maddenin biyobirikim gösterme 

potansiyeli yoksa önemlidir. 

500 düzeyindeki değerlendirme faktörü üç trofik düzeyi kapsayan üç 

NOEC değerinden en düşük olanına uygulanır, şu şartla ki bu NOEC 

değerleri kısa dönemli testlerde en düşük L(E)C50 değerini gösteren 

taksonomik gruptan üretilmemiş olsun. Bu, yine de, akut olarak en 

duyarlı türün, en düşük NOEC/EC10 değerinden daha düşük bir L(E)C50 

değerine sahip olduğu durumlarda uygulanmamalıdır. Bu gibi 

durumlarda PNEC, kısa dönemli testlerdeki en düşük L(E)C50 değerine 

1000 değerlendirme faktörü uygulanarak elde edilebilir. 

 

d) :100 düzeyindeki bir değerlendirme faktörü, daha uzun dönemli 

toksisite NOEC/EC10 değerlerinin üç trofik düzeyden üç tatlı su veya 

deniz suyu türünden (algler, kabuklular ve balıklar) elde edilebildiği 

durumlarda uygulanacaktır.  

Değerlendirme faktörü aşağıdaki durumlarda minimum 10'a indirilebilir: 

 denizel taksonomik grupları (örneğin derisi dikenliler veya 

yumuşakçalar) temsil eden ilave türlere ilişkin kısa dönemli testlerin 

yapılmış olduğu ve bu testlerin bunların en duyarlı grup olmadığını 

gösterdiği durumlarda, ve bu türler için türetilen uzun dönemli 

NOEC/EC10 değerlerinin halihazırda elde edilmiş olanlardan daha 

düşük olmayacağının yüksek olasılıkla belirlenmiş olduğu durumlarda; 

 ilave taksonomik gruplara (örneğin derisi dikenliler ve yumuşakçalar) 

ilişkin kısa dönemli testlerin bunlardan birisinin akut olarak en duyarlı 

grup olduğunu gösterdiği ve bu tür için uzun dönemli bir test yapılmış 

olduğu durumlarda. Bu, sadece, diğer taksonlardan üretilen ilave 

NOEC değerlerinin halihazırda elde bulunan NOEC değerlerinden daha 

düşük olmayacağının yüksek olasılıkla belirlenebildiği durumlarda 
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geçerli olacaktır. 

10 düzeyindeki bir faktör sadece laboratuvar çalışmalarına dayanılarak 

azaltılamaz. Örneğin, önerilen maruziyet kalıbını yansıtan mezokozm 

çalışmalarının veya (yarı-) saha verilerinin olması 10 faktörünü 

azaltmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, verilerin durum bazında 

gözden geçirilmesi gerekir. 

Deniz organizmalarına ilişkin PNEC değerinin hesaplanmasına yönelik istatistiksel 

ekstrapolasyon yöntemleri yeterli veri olduğunda kullanılabilir. Bu yöntemlerle 

ilgili daha fazla bilgi ve bunların risk değerlendirmesi amacıyla kullanılması için 

gerekli olan ön şartlar bu kılavuzda kısım 3.3.1.2'de bulunabilir. 

 

Bilgi Kutusu 16: Denizel PNEC değerine ilişkin değerlendirme faktörüne 

karar verilirken Americamysis ilave özel deniz türü olarak 

değerlendirilmeyecektir  

Su piresi ve Americamysis aynı taksonomik gruba ait olup her ikisi de 

kabuklulardandır. Ayrıca farklı beslenme stratejileri ve/veya yaşam şekilleri 

yoktur. Americamysis bu nedenle ilave tipik denizel canlı türü olarak 

sayılmayacaktır. 
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3.9.2 Denizel sediment kompartmanına ilişkin etki değerlendirmesi 

3.9.2.1 Giriş 

Yüksek hidrofobiklik özelliği olan maddeler pelajik fauna için düşük riskli olarak 

değerlendirilebilirler ancak sedimentlerde önemli toksik etkiler gösterebilecekleri 

konsantrasyonlara kadar birikebilirler (SETAC, 1993). Bu durum denizel çevre için 

özellikle önem arz edebilir; denizel çevrede sediment, geniş ölçüde birikim 

gösterebilecek yüksek hidrofobiklik özelliği olan maddeler için, daimi bir birikme yeri 

olabilir. Deniz suyu sedimenti denizel ekosistemlerin önemli bir bölümü olduğundan, 

bu maddeler için deniz suyu sedimenti kompartmanına ilişkin bir etki değerlendirmesi 

yapmak önemli olabilir. 

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde sedimentle ilgili çeşitli test yöntemleri geliştirilmiştir ve 

kullanılmaktadır. Testlerin çoğu sediment yönetimi amacıyla kullanılmaktadır; sadece 

birkaç test maddelerin risk değerlendirmesi için yapılmaktadır. Deniz dibinde taranan 

materyalin ve sedimentlerin değerlendirilmesi için deniz organizmalarıyla yapılan 

testlerin bir envanteri Almanya Federal Çevre Ajansı, UBA tarafından çıkarılmıştır 

(Herbst ve Nendza, 2000). Bu envanter farklı trofik düzeylerden çeşitli türlerdeki 

deniz organizmalarıyla tam sediment, gözenek suyu veya sediment ekstraktları 

üzerine yapılan biyotestlerden oluşur. Ayrıca, OECD, deniz suyu sedimenti test 

yöntemlerinin de aralarında bulunduğu sucul ekotoksisite testleri hakkında ayrıntılı 

bir inceleme belgesi hazırlamıştır (OECD, 1998a). Sadece infaunal ve epibentik 

organizmalarla yapılan tam sediment testleri deniz suyu sediment kompartmanının 

risk değerlendirmesinde kullanılmak için uygun kabul edilmektedir. UBA ve OECD 

envanterlerinin incelenmesinden, şu an için tam sedimente ilişkin olarak tamamen 

uluslararası olarak kabul edilmiş, standart hale getirilmiş test yöntemlerinin olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Mevcut tam sediment testlerinin çoğu akut toksisiteyi ölçerken, sadece birkaçı uzun 

dönemli, subletal sonlanma noktalarını ölçmektedir. Denizel risk değerlendirmesi için, 

bentik organizmaların sedimente bağlı maddelere saha koşulları altında görülen uzun 

dönem maruziyeti nedeniyle, sadece son söylenen testlerin uygulanabilir olduğu 

kabul edilmektedir. 

Bu kılavuzda yer alan kısım 3.9.1.2'de tatlı su toksisite verileri deniz ve nehir ağızlarına 

ilişkin verilerle karşılaştırılmıştır. Tatlı su akut etki verilerinin deniz suyu etki verileri 

yerine veya onlarla birlikte kullanılmasının, risk değerlendirmesi amaçları bakımından 
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kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun deniz ve tatlı su sediment verilerine 

de uygulanabileceği konusunda emin olunmamakla birlikte, yine de sediment 

kompartmanına ilişkin etki değerlendirmesi için bir havuzda toplanan deniz ve tatlı su 

sediment toksisite verilerinin kullanılması önerilmektedir. Bununla birlikte, ekolojik 

olarak uygun deniz suyu türlerine ilişkin yeterli veriler olduğunda, daha düşük 

değerlendirme faktörleri uygulanabilir. 

3.9.2.2 Sediment organizmalarına ilişkin etki değerlendirmesi stratejisi 

Kural olarak, deniz suyu sedimenti etki değerlendirmesi için tatlı su sedimenti için 

uygulanan stratejinin aynısı tavsiye edilmektedir (bkz. bu kılavuz 3.5). Sedimentlere 

önemli ölçüde birikme veya sedimentlerce sorbe edilme potansiyeli olan maddelerin 

sedimentlerde yaşayan organizmalara olan toksisite bakımından değerlendirilmesi 

gerekir. Ayrıca, deniz suyu sediment etki değerlendirmesi, deniz suyunda kalıcı olduğu 

bilinen ve zaman içerisinde sedimentlerde birikebilecek olan maddeler için gereklidir. 

Sediment risk değerlendirmesine ilişkin maruziyetle ilgili tetikleyiciler hakkında daha 

fazla bilgi kısım 2.3.7.4 ve Bilgi Kutusu 10'da sunulmuştur. 

Çoğu madde için bentik ve sediment organizmalarına ilişkin toksisite verileri sınırlı 

olacaktır. PECseased değeri maddenin Koc değerinden bağımsız olan sudaki ölçülmüş 

konsantrasyonuna dayalı olarak belirlenebiliyorsa, toksisite verilerindeki eksikliği 

telafi etmek için bir tarama yaklaşımı olarak denge yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem 

kullanılarak belirlenen PEC/PNEC değeri > 1 ise, zenginleştirilmiş sediment 

kullanılarak bentik organizmalarla test yapma ihtiyacı değerlendirilebilir. 

Bir maruziyet modelinin uygulanmasından elde edilen beklenen çevresel 

konsantrasyonlara parçalanma dengesi yönteminin uygulanması, bahsedilen modelde, 

PNECseased değerinin tahmin edilmesi için kullanılan Koc veya log Kow değerinin 

aynısının kullanılmış olması halinde, gerekli değildir. Bunun nedeni sediment için ortaya 

çıkacak PEC/PNEC oranının su kompartmanı için söz konusu olan oranla aynı değere 

sahip olacak olmasıdır. 

Bu durumda deniz suyu sedimenti için herhangi bir kantitatif risk karakterizasyonu 

yapılmamalıdır. Bu koşullar altında sucul kompartman için yapılan değerlendirme, log 

Kow değeri 5'e kadar olan kimyasallar için sediment kompartmanını da kapsayacaktır. 

Diğer taraftan, log Kow>5 olan (veya buna karşılık gelen Koc) maddeler için, sucul 

kompartmana ilişkin PEC/PNEC oranı 10 kat/10 faktörü ile arttırılır. Arttırılan faktöre 

gerekçe olarak parçalanma dengesi yönteminin sadece su fazı yoluyla maruziyeti 
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dikkate aldığı ve sedimentte yaşayan belirli omurgasız türleri için oral olarak sediment 

alımı yoluyla olası ilave birikim görülebileceğini içermediği gerçeği gösterilir. 

PNECsed türetmek için dört farklı durum söz konusudur: 

1. sadece bentik tatlı su organizmalarıyla yapılan akut testlerin sonuçlarının 

mevcut olduğu (en az bir tane) durumlarda risk değerlendirmesi hem 

testlere hem de parçalanma dengesi yöntemine dayanılarak yapılır. Daha 

sonra en düşük PNECsed risk karakterizasyonu için kullanılır. 

2. tatlı su bentik organizmalarıyla yapılan testlerin yanında, tercihen tatlı su 

testlerinde en duyarlı olduğuna karar verilen taksonla aynı taksonu temsil 

eden bir denizel bentik organizmasıyla akut toksisite testinin yapıldığı 

durumlar. Bu koşullar altında değerlendirme faktörü olarak 1000 

uygulanabilir. Değerlendirme faktörünün düşürülmesi ancak sedimentte 

yaşayan organizmalarla yapılan yeterli sayıda uzun dönemli test olması 

halinde ve, mümkünse, diğer kanıtların bu testlerin duyarlı taksonomik 

grupları içerdiğini gösterdiği durumlarda haklı görülebilir. Ayrıca bu 

durumda tarama yaklaşımı ile bir mukayese yapılması ve risk 

karakterizasyonu için en düşük PNECseased değerinin kullanılması gerekir. 

3. bentik tatlı su organizmalarına ilişkin uzun dönemli toksisite verileri mevcut 

olduğu durumlar. Bu koşul altında PNECseased uzun dönemli testlere ilişkin 

değerlendirme faktörleri kullanılarak hesaplanır. Bu yaklaşım bu kılavuzda 

kısım 3.9.2.4'te açıklanmıştır. 

4. bentik tatlı su ve minimum iki deniz organizmasına ilişkin uzun dönemli  

toksisite verilerinin mevcut olduğu durumlar. Bu koşullar altında PNECseased 

uzun dönemli testlerden elde edilen verilerle ilişkili daha düşük 

değerlendirme faktörleri kullanılarak hesaplanır. Bir PNECseased değeri bu 

kılavuz kısım 3.9.2.4'te elde edilmiştir. 

Bu kılavuzda kısım 3.5.2'de yer alan Tablo 21'de farklı veri konfigürasyonlarına 

genel bir bakış sunulmuş ve bunların sedimente ilişkin risk karakterizasyonu için nasıl 

kullanılacağı açıklanmıştır. Kirleticilerin çok sıklıkla tam sedimentte değil de 

sedimentin belirli bir parçasında, örneğin < 63 µm olan partiküllerin olduğu sediment 

fraksiyonu, analiz edildiği hususuna dikkat edilmelidir. Bu fraksiyonun organik karbon 

içeriği  deniz suyu sedimenti için genellikle % 15-30 iken tam deniz suyu sedimentleri 

için genellikle % 2'den azdır. PEC ve PNEC değerlerinin karşılaştırılabilirliği açısından,  
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toksisite testleri için kullanılan sedimentin organik karbon içeriğinin gerçek deniz suyu 

sedimentlerinin içerikleriyle karşılaştırılabilir olması önemlidir. Ölçülen PNEC 

değerlerinin maruziyet modellerinin standart organik karbon içeriğine normalize 

edilmesine yönelik metodoloji Bilgi Kutusu 9'da sunulmuştur. Değilse maddenin 

farklı sedimentlerdeki göreceli biyoyararlanımıyla ilgili endişeler olması olasıdır. 

3.9.2.3 Parçalanma dengesi kullanılarak deniz suyu sedimentine ilişkin PNEC değerinin 

hesaplanması 

Sedimentte yaşayan organizmalara ilişkin ekotoksikolojik verilerin yokluğunda fakat 

PECseased değerini tahmin etmek için ölçülmüş veriler olduğunda, PNECseased 

parçalanma dengesi yöntemi kullanılarak geçici olarak hesaplanabilir. Bu yöntemde 

sucul organizmalara ilişkin PNECseawater ve denizel asılı madde/su partisyon katsayısı 

kullanılır. Bu yöntemin varsayımları bu kılavuzda  kısım2.5.3'te açıklanmıştır. 

Parçalanma dengesine dayalı olarak aşağıdaki denklem uygulanır: 

 

PNECseased  Ksusp water  PNEC denizsuyu1000 

RHOsusp
 

 

 

Denklem 105 

Sembollerin açıklaması 

 

PNECseawate

r 

Deniz suyu sedimentinde beklenen 

etki gözlemlenmeyen 

konsantrasyon denizsuyu 

[mg.l
-1

]  

RHOsusp asılı maddenin yığın yoğunluğu [kg.m
-3

] Denklem 20 

Ksusp water partisyon katsayısı asılı madde su  [m
3
.m

-3
] Denklem 27 

PNECseased Deniz suyu sedimentinde beklenen 

etki gözlemlenmeyen 

konsantrasyon. 

[mg.kg
-1 ]  

Bu kılavuzda kısım 3.5.2'de PNECseased değerinin parçalanma dengesi yöntemi 

kullanılarak hesaplanmasıyla ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. Parçalanma dengesi 

yöntemi su fazı yoluyla alımı esas alırken alım sedimentin oral yoldan alınması veya 

sedimentle doğrudan temas gibi başka maruziyet yollarıyla da söz konusu olabilir. Bu 

konu, özellikle, sediment organik maddesine adsorbe olma eğilimi olan maddeler için, 

önemli olabilir. Deniz suyu sedimentinden doğrudan alım denizel bentik organizmalarla 

yapılan çalışmalarda da gözlemlenmektedir ve PAH'ler gibi organik kirleticilerin alımına 
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önemli ölçüde katkıda bulunabilir (Kaag, 1998). Bununla birlikte toprak ve deniz suyu 

sedimentinde yapılan çalışmalardan elde edilen ve sediment partiküllerinin alınması 

suretiyle alınan toplam dozun oranının log Kow değeri 5'e kadar olan kimyasallar için 

düşük kaldığını gösteren kanıtlar vardır. Diğer çalışmalardan da açıkça anlaşılmaktadır ki 

beslenme şekli de maddelerin alınımını etkilemektedir (su yoluyla veya sedimentin oral 

yoldan alınmasıyla). 

Ayrıca, kirleticilerin gastrointestinal kanalda absorbsiyonunun, çevredeki sudan 

absorbsiyona kıyasla, arttığı tespit edilmiştir (Mayer ve diğerleri, 1996; Voparil ve 

Mayer, 2000). Bununla birlikte, bu çalışmalardan maddelerin sedimentten alınımına 

ilişkin kantitatif sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. 

Log Kow değeri 5'ten büyük (veya buna karşılık gelen bir Kp,sed değeri) olan 

maddeler için, parçalanma dengesi modeli sedimentin oral olarak alınma olasılığını 

dikkate almak üzere değişik bir şekilde kullanılmaktadır. Böylelikle sonuçta ortaya 

çıkan PEC/PNEC oranı bu bileşikler için 10 kat arttırılır. Bu yaklaşımın sedimentte 

yaşayan organizmalar için söz konusu olan riskin tarama düzeyinde bir 

değerlendirmesi olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu yöntemle ibr PEC/PNEC > 1 

değeri türetilecek olursa, sediment kompartmanına uygun gerçekçi bir risk 

değerlendirmesi yapılması amacıyla, zenginleştirilmiş sediment kullanılarak bentik 

organizmalarla testler, tercihen uzun dönemli testler, yapılması gerekir. 

 

3.9.2.3 Değerlendirme faktörleri kullanılarak deniz suyu sedimentine ilişkin PNEC 

değeri hesaplanması. 

Bentik organizmalarla yapılan tam sediment testlerinden elde edilen sonuçlar mevcutsa, 

PNECseased değerinin değerlendirme faktörleri kullanılarak türetilmesi gerekir. 

Değerlendirme faktörlerinin büyüklüğü tespit edilirken, bazı belirsizliklerin ele alınması 

gerekir (karş. bu kılavuz kısım 3.2). Tablo 27'de sadece kısa dönemli sediment 

toksisite testlerinin mevcut olduğu durumlarda deniz suyu sediment tehlike 

değerlendirmesine ilişkin değerlendirme faktörleri açıklanmıştır ve bu tabloda en az bir 

uzun dönemli sediment toksisite testi mevcut olduğu durumdaki değerlendirme 

faktörleri tanımlanmıştır.  

Bentik organizmaların sedimente bağlı maddelere genellikle görülen uzun dönemli 

maruziyeti nedeniyle, üreme, büyüme, ortaya çıkma, sediment önleme ve kazma faaliyeti 

gibi subletal sonlanma noktalarıyla yapılan uzun dönemli testler en uygun olarak kabul 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 322  

edilir. 

Pelajik denizel kompartmana uygulanan konseptin aksine, 10000 değerlendirme 

faktörünün uygulanması için sadece bir akut sediment testinden alınan sonuçlara sahip 

olmak gerekir. 

Ayrıca sadece tatlı suda sedimentte yaşayan organizmalarla yapılan kısa dönemli 

testlerden elde edilen sonuçlar varsa (en az bir tane), 10,000 değerlendirme faktörü en 

düşük değere de uygulanır. PNECseased parçalanma dengesi yöntemi kullanılarak 

PNECdenizsuyu değerinden de hesaplanmalıdır. 

Tatlı su bentik organizmalarıyla yapılan testlerin sonuçlarına ilave olarak, bir deniz 

bentik organizmasıyla (tercihen sucul tatlı su veya deniz suyu testlerinde en duyarlı 

olan taksonun aynısını temsil eden) yapılan bir akut toksisite testinden elde edilmiş 

bir sonuç varsa, 1000 değerlendirme faktörü uygulanabilir. Yine PNECseased 

parçalanma dengesi yöntemi kullanılarak PNECdenizsuyu değerinden de 

hesaplanmalıdır. Değerlendirme faktörünün azaltılmasına ancak sedimentte yaşayan 

organizmalarla yapılan uzun dönemli testlerden elde edilen sonuçlar varsa izin verilir. 

Bir PNECseased değeri akut testlerden elde edilen en düşük LC50 değerine aşağıdaki 

değerlendirme faktörlerinin uygulanmasıyla türetilir: 

 

Tablo 27: Kısa dönemli sediment toksisite testlerinden PNECseased 

türetilmesine ilişkin değerlendirme faktörleri 

 

Mevcut test sonuçları Değerlen-

dirme 

faktörü 

PNECseased 

Bir akut tatlı su veya deniz suyu 

testi 

10,000 En düşük LC 50 

/10,000 ve 

parçalanma dengesi 

yöntemi 

Duyarlı bir taksona ait bir 

organizma ile yapılmış 

minimum bir tane deniz suyu 

testi içeren iki akut test 

1000 En düşük LC50/1000 

ve parçalanma 

dengesi yöntemi 
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Bir PNECseased değeri uzun dönemli testlerden elde edilen en düşük NOEC/EC10 

değerine aşağıdaki değerlendirme faktörlerinin uygulanması ile türetilir. 

 

Tablo 28: Uzun dönemli sediment toksisite testlerinden PNECseased 

türetilmesine ilişkin değerlendirme faktörleri 

 

Mevcut test sonuçları Değerlen-

dirme 

faktörü a) 

Bir uzun dönemli tatlı su sediment testi 1000 

Farklı yaşam ve beslenme koşullarını temsil eden 

türlerle yapılmış iki tane uzun dönemli tatlı su 

sediment testi 

500 
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Farklı yaşam ve beslenme koşullarını temsil eden bir 

tane uzun dönemli tatlı su ve bir tane deniz suyu 

sediment testi 

100 

Farklı yaşam ve beslenme koşullarını temsil eden 

türlerle yapılmış üç uzun dönemli sediment testi 

50 

Minimum iki tanesi denizde yaşayan türlerle yapılmış, 

farklı yaşam ve beslenme koşullarını temsil eden 

türlerle yapılmış üç uzun dönemli test 

10 

a) Sucul organizmalara ilişkin verilere uygulanan not (c) ve (d)'deki genel 

ilkeler sediment verilerine de uygulanmalıdır. Buna ek olarak, deniz 

organizmalarının duyarlılığının tatlı su türlerinden elde edilenlerce 

yeterince kapsandığına dair ikna edici kanıtların olduğu durumlarda, tatlı 

su sediment verileri için kullanılan değerlendirme faktörleri uygulanabilir. 

Bu kanıtlar arasında tatlı su ve deniz sucul organizmalarının uzun dönemli 

test edilmelerinden elde edilen veriler olabilir ve bu kanıtlar spesifik deniz 

taksonlarına ilişkin veriler içermelidir. 

Sediment organizmalarıyla yapılan uzun dönemli testlerden elde edilmiş herhangi bir 

sonuç bulunmuyorsa ve kısa dönemli sediment testlerinin sonuçlarından ya da 

parçalanma dengesi yöntemi ile türetilmiş PEC/PNEC değeri bir endişe nedeni ise bu 

durumda sediment organizmalarıyla uzun dönemli test yapılması değerlendirilmelidir. 

Uluslararası kabul görmüş kronik deniz suyu sediment test yöntemleri mevcut 

olmadığından herhangi bir testten alınan sonuçlar dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Test sonuçlarındaki değişikliklere çeşitli faktörler katkıda 

bulunabilir. Sediment testleri için başlıca önemli hususlardan biri sediment tane 

büyüklüğünün ve sediment organik karbon içeriğinin maddenin biyoyararlanımı 

üzerindeki etkileridir. Sediment tane büyüklüğü başka sebeplerle de testler için 

önemli bir faktör olabilir. Örneğin, bakterilerin sedimente ne ölçüde adsorbe 

edilebileceği partikül büyüklüğüne göre değişir. Benzer şekilde, farklı amfipot türleri 

farklı partikül büyüklüğü dağılımı olan sedimentleri tercih eder. Bu nedenle, hangi 

referans sedimentin uygun kabul edilmesi gerektiği sorusuna şu an için yeterli bir 

cevap bulunamamıştır. Dolayısıyla, söz konusu sedimentlerin tane büyüklüğü 

dağılımına ilişkin olarak verili bir türün toleransı dikkate alınmalıdır. Ayrıca, su 
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genellikle sediment zenginleştirildikten sonra zenginleştirildiğinden, zenginleştirme 

tekniklerinin de optimize edilmesi gerekir. Buna ek olarak, sedimente bağlı 

kirleticilerin organizmalara alınım yolu iyice anlaşılmalıdır (maruziyet 

değerlendirmesi). 

Standardizasyon ve test yönergelerinin yanında, testlerin duyarlılığını, tekrarlanabilirliğini 

ve laboratuvarlar arası değişkenliğini daha da araştırmak gerekir. Bu hususlara ilişkin 

olarak en çok bulunan veriler zenginleştirilmiş sedimentlerle değil, saha sedimentleri 

üzerinde uygulanan testlerle ilgilidir. 

Tam sedimentle yapılan subkronik ve kronik toksisite testlerinin örnekleri Tablo 29'da 

verilmiştir. Testlerin çoğu amfipotlar ve su kurtları (deniz halkalı solucanları) için 

geliştirilmiştir ve bunlardan bazıları OECD (1998a) tarafından tavsiye edilmiştir. 

Yumuşakçalar için kronik testlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Su fazlarının test 

edilmesi için midyeler ve istiridyelerle yapılan erken yaşam evresi testleri mevcuttur 

ancak tüm deniz suyu sediment örneklerinin test edilmesine yönelik standart hale 

getirilmiş bir test bulunmamaktadır. Topluluk yapısı üzerindeki etkileri ölçen kronik 

testler de mevcuttur fakat bu testler oldukça duyarsız görünmektedir. Fonksiyonel 

sonlanma noktası testleri, örneğin besin maddesi salım oranları, kontamine olmuş 

sedimentlerin etkilerini değerlendirmek için kullanılmıştır (Dahllöff ve diğerleri, 1999). 

Göz önünde bulundurulması gereken son bir nokta ise tek bir türe ilişkin toksisite 

testlerinin sedimentte yaşayan fauna ile kimyasal maddelerin akibeti veya davranışı 

arasındaki, örneğin biyotürbasyonun neden olduğu, etkileşimleri dikkate 

almamasıdır (Ciarelli ve diğerleri, 1999; 2000). 

Bu gibi etkileşimlerin büyüklüğünü/önemini değerlendirmeye yönelik herhangi bir 

prosedür şu an için mevcut değildir ancak bunların, özellikle bir sediment kirleticinin 

biyoyararlanımı açısından, potansiyel önemde olabileceği açıktır. 
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Tablo 29: Akut ve kronik tüm sediment toksisite testleri 

 

Test 
organizması 

Akut veya 
kronik 

test 

Süre 
[gün] 

Sonlanma 
Noktaları 

Referans  

  AMFİPODLAR   

 

 
 

 
 

 
 

 
Corophium 

sp. (C. 
volutator 

(çamur 

karidesi) 
veya 

C. 
arenarium) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

kronik 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

28 

 

 
 

 
 

 
 

 
hayatta 

kalma, 
büyme ve 

üreme 

 

 
 

 
 

 
ASTM 

(1993), 
Çevre 

Kanada 
(Burton, 

1992), 

(OECD, 
1998a 

önerilen) 

Bozundurucu.  
 
Organizmalar 

sahadan toplanmış 
olabilir.  

Toprağın 
işlenmesi/yetiştiricil
ik orta düzeyden 

yüksek düzeye 
kadar giderlere yol 

açar. 
 
Organizma iri taneli 

sedimenti sevmez. 
 

Hayvan refahı 
bakımından düşük 
kaygı. 

 
Ekolojik olarak 

önemli 
organizmaların 
maruz bırakılan 

ekosistemler için 
uygunluğu 

yüksektir. 
Sahadan toplanan 

organizmalarla 

SOP
1)
 mevcut. 

 

Halka deneyi 
yapılmıştır 
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Leptocheirus 

plumulosus 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

kronik 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

28 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
hayatta 

kalma, 
büyüme ve 

üreme 

 

ASTM 
(1993), 

Çevre 
Kanada 

(Burton, 

1992), 
US EPA 

(1996) 
 

 
EPA 600-

R-01- 020 
(2001) 

Deniz ve 
Nehir Ağzı 

Sedimentl
e ilişkili 

Amphipod 
Leptochei

rus 

plumulosu
su olan 

Kontamin
antların 

Kronik 
Toksisitesi

ni 
Değerlend

irme 
Yöntemi 

Bozundurucu. 

 
Tane 

büyüklüğünün 
hayatta kalma, 

büyüme ve üreme 

üzerinde önemli 
bir etkisi vardır.  

 
Hayatta kalma 

%25 kil ile  
% 75 kum 

arasında en 

yüksektir. 
 

Hayvan refahı 
bakımından düşük 

kaygı. 
 

Ekolojik olarak 
önemli 

organizmaların 
maruz bırakılan 

ekosistemler için 
uygunluğu çok 

yüksek. 
  

SOP 1) sahadan 

toplanan 
organizmalarla 

mevcut. 

 
Halka deneyi 
yapılmıştır. 

SU KURTLARI 

 
 

Nereis/Nean
the s sp 

Neanthes 
arenaceoden

tat akan 
yetiştirilmiş 

 
 

 
subakut/kro

nik 

 
 

 
12 - 28 

 
 

varlığını 
sürdürme - 

varlığını 
sürdürme/

büyüme 

 
 

 
ASTM 

(1994) 

Bütün dünyada 
geniş ölçüde 

dağılmıştır. 
Laboratuvarda 

yetiştirilebilir; 
bozundurucu. 

Hayvan refahı 
bakımından  

düşük kaygı. 
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Test 

organizması 

Akut veya 

kronik 

test 

Süre 

[gün] 

Sonlanma 

Noktaları 

Referans 
 

     Maruz bırakılan 

ekosistemler için 

uygunluk çok 

yüksek. 

SOP 1) mevcut, 

ekipmanlar ve 

test türleri ticari 

olarak ulaşılabilir.  

Halka deneyi 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Arenicola 

marina 

 

 

 

 

 

 

 

kronik 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

Varlığını 

sürdürme 

 

 

 

 

 

 

ASTM 

(1994) 

(OEC D, 

1998a 

önerilen) 

Bozundurucu, 

sediment tane 

büyüklüğünün 

geniş toleransı. 

Organizma geniş 

ölçüde OSPAR ve 

Helsinki 

anlaşmalarının 

üzerinde 

bulunmuştur; 

yetiştirme zordur. 

Hayvan refahı 

bakımından 

düşük kaygı 

maruz bırakılan 

ekosistemler için 

uygunluk çok 

yüksek. 

SOP
1)

 mevcut, 
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ekipmanlar ve 

test türleri ticari 

olarak ulaşılabilir.  

Halka deneyi 

yapılmıştır 

 

 

 

 

Arenicola 

marina 

 

 

 

 

 

subakut 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Döküm hızı 

 

 

 

Thain ve 

Bifield 

(2001) 

Yukarıdaki sıraya 

bakınız. 

Beslenme 

hızındaki 

değişikliklerin 

sediment 

toplulukları 

açısından 

sonuçları vardır. 

SOP
1)

 mevcut, 

ekipmanlar ve 

test türleri ticari 

olarak ulaşılabilir.  

OSPAR halka 

deneyi yapılmış 

DERİSİ DİKENLİLER 

 

 

Echinocardiu

m cordatum 

 

 

akut/subkr

onik 

 

 

14 

 

 

Varlığını 

sürdürme 

Stronkhor

st (OECD, 

1998a 

önerilen) 

Bozundurucu, 

SOP
1)  

sahadan toplanan 

organizmalarla 

mevcut. 

Halka deneyi 

yapılmıştır. 
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MİKROKOZM 

 

 

Nematodlar 

 

kronik 

 

60 

 

topluluk 

yapısı 

(Austen 

ve 

Somerfiel

d, 1997) 

 

1) Standart çalışma prosedürü 

 

3.9.3 İkincil zehirlenmenin değerlendirilmesi 

 

3.9.3.1 Giriş 

Maddelerin en üstteki yırtıcılar üzerindeki potansiyel etkisinin değerlendirmesi, 

kural olarak, tatlı su senaryosunda kullanılan metodoloji ile aynı temele 

dayandırılabilir. Tatlı su ekosistemlerinde olduğu gibi denizel besin zincirleri yoluyla 

hidrofobik kimyasalların birikimi farklı trofik düzeyler boyunca farklı yollar 

izleyebilir. 

Bu birikim kimyasalı ihtiva eden sucul biyotayı yutan yırtıcı kuşlarda veya 

memelilerde toksik konsantrasyonlara neden olabilir. Bu etki ikincil zehirlenme olarak 

adlandırılır ve kural olarak en üstteki yırtıcıların dokularındaki ve organlarındaki 

ölçülen veya tahmin edilen konsantrasyonları, bu yırtıcılara ilişkin dahili doz olarak 

ifade edilen etki gözlemlenmeyen konsantrasyonlar ile karşılaştırmak suretiyle 

değerlendirilmelidir. Uygulamada, bununla birlikte, vahşi hayvanlardaki iç 

konsantrasyonlara ilişkin veriler neredeyse hiç yoktur ve çoğu etki gözlemlenmeyen 

seviye organizmaların tükettiği besinlerin konsantrasyonu cinsinden ifade 

edilmektedir (yani mg.kg
-1
besin). Bu nedenle, gerçek değerlendirme normal şartlarda 

en üstteki yırtıcının besinindeki (beklenen) konsantrasyon ile laboratuvar 

hayvanlarıyla yapılan çalışmalara dayanan (beklenen) etki gözlemlenmeyen 

konsantrasyonun karşılaştırılmasına dayanır. Etkiler doğrudan biyokonsantrasyonla 

(su yoluyla doğrudan alım) ilişkilendirilebilecek maddelerin etkilerini değerlendirmede 

kullanılan metodoloji ile besin yoluyla dolaylı alımın da biyobirikime katkıda 

bulunabileceği maddelerin etkilerini değerlendirmede kullanılan metodoloji arasında 

bir ayrım yapılmaktadır. 

Yüksek biyobirikim gösterme özelliği olan maddelerin hem çok yüksek biyokonsantrasyon 

potansiyeli vardır (log Kow genellikle > 4.5 veya BCF > 500) ve hem de hayvanlardaki 
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biyodönüşüme dayanıklıdırlar. 

Bu gibi kimyasalların biyomagnifikasyonu (artan besin zinciri birikimi) besin ağlarının en 

üst yırtıcıları için büyük bir risktir, çünkü kirletilmiş besinin tüketilmesi yırtıcı deniz kuşları 

ve memelilerindeki kirleticilerin başlıca kaynaklarından biridir. Bunun aksine, maddelerin 

çevreden (yani sudan ve sedimentten) doğrudan alınımının uygunluğu çok azdır (Biddinger 

ve Gloss, 1984; Opperhuizen, 1991). Bu çok hidrofobik maddeleri denizel çevre için özel 

önem arz eder hale getiren etmenler arasında daha uzun besin zincirleri, özellikle deniz 

türlerinin yavrularının yüksek maruziyetini olası hale getirebilecek göç ve çoğalmayla ilgili 

hususlar, deniz yırtıcılarının uzun ömrü ve daha yüksek yağ içeriği sayılabilir. 

Bununla birlikte, kuşlarda kararlı durum seviyelerine kimyasalın biyolojik yarılanma 

ömrüne bağlı olarak haftalar içerisinde ulaşılabilirken (Pearce ve diğerleri, 1989), 

memelilerdeki kontaminasyon seviyeleri yaş ile birlikte sürekli olarak artabilir, ve 

ancak yıllar sonra bir plato düzeyi görülebilir (Thompson, 1990; Teigen ve diğerleri, 

1993). 

Yırtıcılar besini yerel ve bölgesel deniz senaryolarına yayılmış bulunan kaynakların yanı 

sıra açık denizden aldıklarından, değerlendirme yaklaşımındaki mekansal ölçekler 

arasında etkili bir ayrım yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, değerlendirmede 

yerel durumun değerlendirilmesi için yerel ve bölgesel konsantrasyonların ortalamasına 

dayalı bir PECdenizsuyu kullanılması, ve bölgesel durum için mekansal olarak daha geniş 

bir ölçek uygulanması önerilmektedir. Deniz yırtıcılarının daha geniş bir yiyecek arama 

aralığı olabileceği ve bölgesel deniz konsantrasyonlarının normal olarak daha düşük 

olacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu makul bir en kötü durum varsayımı olarak 

değerlendirilir. 

Metalik türlerin biyobirikimi bu kısımda açık bir şekilde ele alınmamıştır. 

 

3.9.3.2 Biyobirikimin ve ikincil zehirlenmenin değerlendirilmesi 

Değerlendirme planı 

İkincil zehirlenme değerlendirmesine ilişkin başlıca sonlanma noktaları, denizel su 

fazı ile doğrudan temas halinde olan organizmaları avlayarak yiyen ve maddeleri 

bu kaynaktan alan yırtıcılar ve en üstteki yırtıcılardır. Deniz suyu fazı, denizel besin, 

deniz balıkları ve iki ayrı yırtıcı düzeyinden oluşan, görece daha basit bir besin 

zinciri modellenmiştir. Bu besin zinciri Şekil 16'da görsel olarak sunulmuştur. Bu 

plandan görülebileceği üzere üç farklı trofik düzeye ilişkin risklerin değerlendirilmesi 
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gerekir: 

1. deniz balıkları için söz konusu olan riskler:Bu konu sucul organizmalara ilişkin 

risk değerlendirmesi kapsamında olduğundan, deniz balıkları için söz konusu olan riskin 

tahmin edilmesi için spesifik bir hesaplama yapılmasına gerek yoktur. 

 

2. deniz yırtıcıları için söz konusu olan riskler: Deniz yırtıcıları için söz konusu 

olan risk, bunların besinlerindeki (deniz balıkları) konsantrasyon ile oral yoldan alıma 

ilişkin etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNECoral, predator) arasındaki oran 

olarak hesaplanır. Deniz balıklarındaki konsantrasyon (Cfish) su fazından gelen 

maddenin biyokonsantrasyonundan ve (çok hidrofobik maddeler için) balıkların 

tükettiği (farklı sucul organizmalardan oluşan) besinlerden olan biyobirikimin bir 

sonucu olarak elde edilir. Dolayısıyla, Cfish değerini hesaplamak için hem 

biyokonsantrasyon faktörü (BCF) hem de biyomagnifikasyon faktörü (BMF1) 

kullanılır.  BCFfish için midyeler gibi başka organizmalara ilişkin bilgilerin de 

değerlendirilebileceği dikkate alınmalıdır. 

3. denizdeki en üst yırtıcılar için söz konusu olan riskler: Denizlerde en üstte 

bulunan yırtıcılar için söz konusu olan risk, bunların besinlerindeki konsantrasyon 

(deniz yırtıcıları) ile oral alıma ilişkin etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNECoral, 

top predator) arasındaki oran olarak hesaplanır. Çok hidrofobik olan maddeler 

yırtıcının dokularında ve organlarında biyomagnifikasyon gösterdiklerinden, yırtıcının 

iç konsantrasyonunun hesaplanması için ilave bir biyomagnifikasyon faktörü (BMF2) 

uygulanmalıdır. En üstteki yırtıcının kendisi için herhangi bir ilave BMF faktörü 

gerekmediği dikkate alınmalıdır bunun nedeni PECoral ve PNECoral arasındaki 

karşılaştırmanın iç konsantrasyonlara değil alım hızlarına/oranlarına dayanıyor 

olmasıdır. 

Şekil 16: İkincil zehirlenme besin zinciri. 

Denizel çevrenin besin zincirlerinin çok uzun ve karmaşık olabileceği ve 5 veya daha 

fazla trofik seviyeden oluşabileceği anlaşılmaktadır. Yukarıdaki üç veya dört trofik 

düzeyden daha fazla trofik düzeyi olan denizel besin zincirlerinde biyobirikimin ne ölçüde 

olabileceği, değerlendirme için gerekli girdi verileri varsa, daha kısa besin zincirine ilişkin 

ilkeler kullanılarak, durum bazında değerlendirilmelidir. Ayrıca daha fazla bilgi mevcutsa, 

farklı trofik düzeylere ilişkin örneğin alınım hızı ve metabolik hızlardaki farklılıkları 

En üstteki 
yırtıcı 

Yırtıcı 
Cfish ve BMF2’den 
gelen Cpredator 

Balık 
BCF ve BMF1’den 

gelen Cfish 

 

Deniz Suyu 

 
Deniz Besini 
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dikkate alan daha gelişmiş modeller kullanılarak, denizel besin zincirleri yoluyla ikincil 

zehirlenmenin değerlendirmesini iyileştirmek mümkün olabilir. 

Yukarıda verilen görece daha basit besin zincirinde, balıktaki konsantrasyonun (bir 

başka ifadeyle balık yiyenlerin besini) ideal olarak tüm olası maruziyet yollarını dikkate 

alması gerekir, fakat çoğu durumda bu mümkün olmayacaktır çünkü her bir potansiyel 

maruziyet yolunun balık türlerinde bir kirleticinin toplam vücut yüküne ne kadar katkı 

yaptığı belli değildir. 

Bu nedenle, çok hidrofobik maddeler için, su fazı yoluyla biyokonsantrasyonun 

yanında biyomagnifikasyon için basit bir düzeltme faktörü uygulanır. 

Yırtıcıların besinlerindeki PEC değerinin hesaplanması 

Yırtıcıların ve en üstteki yırtıcıların besinlerindeki bir kimyasalın konsantrasyonunun 

fiilen hesaplanması aşağıdaki adımları içerecektir: 

 

PEC
oral,toppredator

 PEC
oral, predator

 BMF2   PEC
water BCFfish  BMF1  BMF2 Denklem 106 

 

 

PECoral, predator  PECseawater  BCFfish  BMF1 Denklem 107 

 

Sembollerin açıklaması 

Kullanılan BMF değerinin, ideal durum olarak, ölçülmüş değerlere dayalı olması 

gerekir. BMF değerleri trofik magnifikasyon çalışmalarından türetilebilir. Su Çerçeve 

    

PECoral, predator yırtıcının besinindeki 

konsantrasyon. 

[mg.kg
-1
]  

PECoral, top 

predator 

en üstteki yırtıcının besinindeki 

konsantrasyon. 

[mg.kg
-1
]  

PECseawater deniz suyundaki konsantrasyon [mg.l
-1

]  

BCFfish biyokonsantrasyon faktörü [l.kg
-1

] Denklem 92 

BMF1 balıklarda biyomagnifikasyon 

faktörü 

[-] Tablo 30 

BMF2 yırtıcıda biyomagnifikasyon faktörü [-] Tablo 30 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 334 

 

Direktifi Çevresel Kalite Standartların Türetilmesi Hakkında Teknik Kılavuz'da ilave 

bilgiler bulunabilir. Bununla birlikte, bu gibi verilerin kısıtlı ölçüde bulunabilir olması 

çoğu durumda aşağıda belirtilen varsayılan değerlerin kullanılması gerekebileceği 

anlamına gelir. Varsayılan bir değerin kullanılması, kendileri için biyomagnifikasyon 

faktörüne ilişkin daha detaylı bilgilerin elde edilmesinin gerekli olabileceği 

maddeleri tanımlamak üzere tasarlanmış olan bir tarama yaklaşımını temsil eder. 

Tanımlanan koşullar altında BMF değerinin büyüklüğü ile maddenin log Kow değeri 

arasında ilişki olabilirse de, mevcut veriler kesin değildir. Değerlendirmesi yapılan 

türlerin yanı sıra maddelerin lipofilisiteden (log Kow) daha karmaşık diğer yapısal 

özelliklerinin de önemli olduğu görünmektedir (örneğin alımla ilgili biyolojisi, 

metabolizması vb.). Bununla birlikte, basit bir tarama yaklaşımı olarak, log Kow değeri 

4.5'e kadar olan organik maddeler için biyomagnifikasyonun genellikle düşük olduğunu 

ve dolayısıyla BMF=1 olduğunu varsaymak makul gibi görünmektedir. Daha yüksek log 

Kow değerleri için biyomagnifikasyon yaklaşık log Kow 7 değerine kadar çıkar ve daha 

sonra log Kow 9 civarında düşük değer almak üzere tekrar azalır (Fisk ve diğerleri, 

1998). Rasmussen ve diğerleri, (1990), Clark ve Mackay (1991), Evans ve diğerleri, 

(1991) ve Fisk ve diğerleri, (1998) tarafından yayımlanan verilere dayanılarak, Tablo 

30'da verilen varsayılan değerler önerilmiştir. Balıklara ilişkin bir BCF değeri mevcutsa, 

bu değeri log Kow yerine tetikleyici olarak kullanmak mümkündür. Önerilen BCF 

tetikleyicileri log Kow tetikleyicilerinden daha ihtiyatlıdır çünkü biyotadaki (yani 

balıklardaki) metabolizma potansiyelini daha gerçekçi olarak dikkate alırlar. Bu artan 

uygunluğa bağlı olarak, BCF değerinin tetikleyici olarak kullanılmasının log Kow değerine 

dayanan bir tetikleyiciye göre önceliği olacaktır. 
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Tablo 30: Balıklarda farklı log Kow veya BCF değerine sahip organik maddelere 

ilişkin varsayılan BMF değerleri 

 

log Kow BCF (balık) BMF1 BMF2 

< 4.5 < 2,000 1 1 

4.5 - < 5 2,000-5,000 2 2 

5 – 8 > 5,000 10 10 

> 8 – 9 2,000-5,000 3 3 

> 9 < 2,000 1 1 

 

Uygun varsayılan BMF değerlerinin türetilmesi, bu aşamada, daha fazla 

detaylı inceleme gerektirenleri belirlemeye yönelik olarak kimyasalların 

taramasında kullanılmak için sadece başlangıç olarak değerlendirilebilir. 

Herhangi bir değerlendirmede uygulanan BMF değerlerinin uygunluğu 

incelenirken, log Kow ve BCF dışındaki faktörlerin de dikkate alınması 

gerektiği bilinmelidir. Bu faktörler arasında maddenin metabolize olma 

potansiyelini gösterebilecek mevcut kanıtlara veya düşük 

biyomagnifikasyon potansiyeline işaret eden diğer kanıtlara yer 

verilmelidir. Önemli ölçüde bir metabolizma potansiyelinin kanıtları 

arasında şunlar olabilir: 

 in vitro metabolizma çalışmalarından elde edilen veriler; 

 memelilere ilişkin metabolizma çalışmalarından elde edilen veriler; 

 yapısal olarak benzer bileşiklerden metabolizma kanıtları; 

 metabolizma olasılığını gösteren, log Kow'den beklenenden önemli ölçüde 

daha düşük ölçülen BMF değeri. 

Bu gibi bir metabolizmanın görülebileceğini ileri süren kanıtların olması halinde, 

yukarıda ayrıntıları verilen BMF değeri düşürülebilir. Bu gibi düşürmelerin önerildiği 

durumlarda, ayrıntılı bir gerekçe sunulmalıdır. 

Farklı mekansal ölçeklerin uygulanması 

En üstteki yırtıcılar için söz konusu olan risklerin değerlendirilmesi için ilave bir 

biyomagnifikasyon faktörünün kullanıldığı gerçeğinin dışında, değerlendirme, farklı 
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yırtıcıların besinlerinde konsantrasyonlara yol açan  deniz suyu konsantrasyonları için 

kullanılan girdi değerleri bakımından da farklılık göstermektedir. Yırtıcıların ilk 

tabakası (veya trofik düzeyi) açısından söz konusu olan bir en kötü durum varsayımı, 

avlarını sırasıyla yerel ve bölgesel alandan eşit olarak almalarıdır. Bu durum, benzer 

bir seçimin yapıldığı tatlı su ve kara organizmalarına ilişkin değerlendirmeyle 

bağdaşmaktadır. Yırtıcılara ilişkin PECoral değerinin hesaplanması açısından bu şu 

anlama gelir: 

PEC denizsuyu 0.5PEClocal seawater,ann  PECregional denizsuyu 

   

Denklem 108 

 

 

PECseawater Denklem 89'da yerine koyulduğunda aşağıdaki denklem elde edilir: 

 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

PECoral, predator yırtıcının besinindeki 

konsantrasyon. 

[mg.kg
-1
]  

PECseawater deniz suyundaki 

konsantrasyon 

[mg.l
-1

]  

BCFfish biyokonsantrasyon faktörü [l.kg
-1

] Denklem 

90 

BMF1 balıklarda biyomagnifikasyon 

faktörü 

[-] Tablo 30 

PECregional,seawater bölgede beklenen çevresel  

konsantrasyon 

[mg.l
-1

]  

PEClocal, 

seawater,ann 

yıllık ortalama beklenen 

çevresel konsantrasyon 

[mg.l
-1

]  

 

 

 

 

 

PEC oral, predator PEClocal seawater,ann PECregional denizsuyu 0.5  BCF balık BMF1 

 

Denklem 109 
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Organizmaların ikinci tabakası, en üstteki yırtıcılar, açısından şu varsayım 

yapılabilir; avlarını/yemlerini temel olarak noktasal kaynaklardan yapılan 

bırakımlardan daha sınırlı bir ölçüde etkilenen daha geniş ölçekli bölgesel deniz 

çevresinden elde ederler.  Bununla birlikte, belirli en üst yırtıcıların besinlerini 

nispeten küçük alanlardan alan organizmaları avlayarak yem temin ettikleri göz ardı 

edilemeyeceğinden, gerçeğe uygun bir en kötü durum olarak, bölgesel ve yerel 

besin alımı arasında 90/10 oranının kabul edilmesi önerilir. En üstteki yırtıcılara 

ilişkin oral alım oranının (PECoral, top predator) hesaplanması bakımından bu şu 

anlama gelir: 

PEC oral,top predator 0.1 PEClocal seawater,ann 0.9  PECregional denizsuyu 

BCF balık BMF1 BMF2 

 

Denklem 110 

PECwater Denklem 90'da yerine koyulursa, aşağıdaki denklem elde edilir:  

 

PECwater  0.1 PEClocalseawater,ann  0.9 PECregionalseawater Denklem 111 

 

PNECoral değerlerinin türetilmesi 

PNECoral değerlerinin türetilmesinde, ikincil zehirlenme yolu özellikle kimyasalların 

besin zinciri yoluyla alınmasına atıfta bulunduğundan, sadece besinsel ve ağız yoluyla 

maruziyet üzerine rapor sunulan toksisite çalışmaları uygundur. Bununla birlikte, yırtıcı 

deniz kuşları (martılar ve penguenler gibi) ve memelilerine (foklar, yunuslar, balinalar 

ve kutup ayıları gibi) ilişkin güvenilir toksisite verileri oldukça sınırlıdır (Nendza ve 

diğerleri, 1997). Ayrıca bu gibi türlerin test edilmesi etik olarak doğru olmayacak ve 

hayvan refahına aykırı olacaktır. Bu nedenle, laboratuvar kuş türleri ile denizel yırtıcı kuş 

türleri, ve laboratuvar memelileri (örn. sıçanlar) ile önemli ölçüde daha büyük denizel 

yırtıcı memelileri arasında türler arası ilişkiler olduğu varsayılarak, kara türlerinden 

hareketle deniz türlerine ilişkin eşik düzeyleri için ekstrapolasyon yapılması gerekir. Bu 

prosedür diğer ortamlar için uygulanan prosedürle tamamen aynıdır (bkz. bu kılavuz 

kısım 3.8.3.5). 

3.9.3.3 Test stratejisi 

Varsayılan BMF değerlerinin kullanımına dayalı PEC/PNEC oranı herhangi bir trofik 

düzeyde potansiyel problemlere işaret ediyorsa, ilk olarak PEC değerlendirmesinin 

düzeltilmesinin mümkün olup olmadığına bakılır, bir başka ifadeyle, log Kow veya BCF 
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değerinin belirlenmesi gibi akibetle ilgili parametreler dahil olmak üzere, salım ve 

maruziyet değerlendirmesi. Özel durumlarda, biyokonsantrasyon faktörünü tahmin 

etmeden veya belirlemeden önce, asimilasyon katsayısını ve maddenin biyolojik 

yarılanma ömrünü (yani BMF1 değerini) belirlemek için balıklardaki biyobirikim 

çalışmalarıyla başlanması bile düşünülebilir. Ayrıca PNECoral değerinin iyileştirilmesi, bir 

başka ifadeyle, daha gerçekçi bir NOECoral değeri elde etmek için laboratuvar 

memelileri veya kuşlarla uzun dönemli beslenme çalışması istenmesi de 

değerlendirilebilir. Mevcut test yöntemlerine göre böyle bir çalışma yapılırken, 

spesifik durumlarda, bu çalışmaların, maruziyet sırasında maddenin hayvanlardaki 

konsantrasyonunun belirlenmesi (yani BMF 2 değerlerinin ölçülmesi) için uydu gruplar 

içerecek şekilde, genişletilmesi değerlendirilebilir. Fiilen yapılan teste alternatif veya 

tamamlayıcı olarak, biyotanın - ki bu biyota için değerlendirme kapsamında olan 

çevrede yaşadıkları açık olmalıdır - izlenmesi düşünülebilir.  Elbette (en üst) 

yırtıcıların aktif örneklemesi yapılmamalıdır, fakat örneğin ölmüş olduğu tespit edilen 

hayvanlar vahşi hayattaki olası biyomagnifikasyon faktörleri hakkında bir belirti elde 

etmek üzere kullanılabilirler. Ayrıca deniz kuşlarının veya memelilerinin 

yumurtalarından veya cilt biyopsilerinden ya da (balık) yağından da faydalı bilgiler 

elde edilebilir. 

3.10 Hızla bozunan maddelere ilişkin etki değerlendirmesi 

3.10.1 Giriş 

Bu ana bölüm, test konsantrasyonlarının test süresince sürdürülemediği su ve toprak 

çalışmalarındaki etki verileri sonlanma noktalarını tanımlamaya yönelik zaman 

ağırlıklı ortalama (TWA) ile mevcut diğer yaklaşımların kullanımının uyumlaştırılması 

için bir öneri olarak sunulmuştu. 

Çevresel test, maruziyet ve risk değerlendirmesi stratejileri ile ilgili rehber 

dokümanların çoğu kalıcılık üzerine odaklanır ve hızla bozunan maddeler konusu 

üzerinde yeterince durmaz. Bu durum, risk değerlendiriciler ve deney yapanlar için, 

sürekli akış veya statik yenileme gibi yöntem değişikliklerinin pratik olmadığı 

testlerde, yani algler, sediment ve toprakla yapılan ekotoksikolojik testler, kalıcı 

olmayan veya hızla bozunan maddelerin etkilerini test ederken, ayrı bir önem arz 

eder. Ayrıca, çeşitli biyosidal kullanımlar bu kalıcı olmayan maddelerin sürekli veya 

yarı-sürekli uzun dönemli emisyonuna neden olur. Bu nedenle, konsantrasyonların 

testin maruziyet süresi boyunca sürdürülemediği su ve toprak çalışmalarındaki 
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maddeler için etki gözlemlenmeyen konsantrasyonun nasıl ve ne zaman 

değerlendirileceğine ilişkin ilave bilgiler istenir. 

Bu gibi hızla bozunan maddelerin değerlendirilmesinde, bu hızlı bozunmanın dengeli 

bir risk karakterizasyonu için yeterince değerlendirilmesi konusunda özel dikkat 

gösterilmelidir. Bir madde hızlı bozunma gösteriyorsa, bu normal şartlarda maruziyet 

tahmini için zaten dikkate alınır ve buna bağlı olarak daha düşük bir PEC değerine yol 

açar. Etki tarafında (ortalama) ölçülen konsantrasyonların yerine nominal veya 

başlangıçta ölçülen konsantrasyonların kullanılması çevreye ilişkin riskin olduğundan 

daha düşük tahmin edilmesine yol açacaktır. . 

Bu, aşağıdaki yaklaşım kullanılarak bozunabilir maddelerin hiçbir dezavantajı olmadığı 

ancak dengeli bir risk değerlendirmesi sağladığı anlamına gelir. Bununla birlikte, tersi 

durum karasal kompartmana ilişkin risk değerlendirmesinde sıklıkla görülür. 

PNECsoil genellikle başlangıç toprak konsantrasyonlarıyla yapılan çalışmalara 

dayanır, bir başka ifadeyle testlerdeki maruziyet bozunma için düzeltilmez. Bu 

nedenle, toprak kompartmanı açısından PECsoil bozunma için düzeltilmemelidir, 

PECsoil değerinin düzeltildiği ancak test toprak konsantrasyonlarının düzeltilmediği 

dikkate alınacak olursa, bu olduğundan düşük tahmin edilen bir risk 

oranına/bölümüne yol açacaktır (PECsoil/PNECsoil). 

3.10.2 Uyumlaştırılmış değerlendirme önerisi 

Aşağıdaki öneriler, test sisteminde çabuk bozunan aktif maddelere ilişkin 

ekotoksikolojik sonlanma noktalarının değerlendirilmesine yönelik tutarlı/kalıcı bir 

yaklaşım için temel teşkil eder. Bu öneriler, sadece, standart yönergelere göre 

yapılan, test edilen maddelerin test süresince yarı-statik veya sürekli akış teknikleri 

kullanılarak dahi muhafaza edilemediği, güçlü testler için geçerlidir. Bu kurallar 

kabul edilemez veya zayıf kalite çalışmalarından türetilecek sonlanma noktaları için 

uygulanamaz türetilecek sonlanma noktaları için uygulanamaz. 

Bu öneriler, biyosidal ürünlere ilişkin potansiyel maruziyet şekillerine ayrıca önem 

verilmekle birlikte, zor maddelerin ve karışımların sucul toksisite testi hakkında 

OECD Rehber Dokümanı No. 23 (2000)'e dayanmaktadır. Bu yaklaşımlar, bir 

maddenin bir testin süresi boyunca önemli ölçüde bozunmaya uğradığının (bildirilen 

nominal değerin % 80'inden küçük) gösterilebildiği akut veya kronik testlerdeki 

ortalama maruziyet konsantrasyonunun belirlenmesi için kullanılır. 

Aşağıdaki seçenekler söz konusudur: 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 340 

 

a) Testin başında ve sonunda ölçülen konsantrasyonlar test edilen tüm 

konsantrasyon seviyeleri için ya da türetilen etki değerine yakın konsantrasyon 

seviyeleri için mevcutsa, her bir işlem için testin başında ve sonunda ölçülen 

konsantrasyonların geometrik ortalaması gerçek maruziyetin bir tahmini olarak 

hesaplanabilir.  

b) Bir test sırasında ikiden fazla durumla ilgili konsantrasyon belirlenmişse, zaman 

ağırlıklı konsantrasyon OECD Rehber Dokümanı 23 (OECD, 2000) Ek 2'ye göre 

hesaplanabilir: 

 

 

Denklem 112 

 

Sembollerin açıklaması 

 

Ctwa zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon 

tn -t1 ağırlıklı konsantrasyonun hesaplandığı toplam zaman dilimi 

C1 başlangıç konsantrasyonu 

Ci i zaman noktasındaki konsantrasyon 

Ci+1 i'den sonraki zaman noktasındaki konsantrasyon 

n konsantrasyon ölçümünün mümkün olduğu en son zaman noktası 

Konsantrasyonların doğal logaritmasının log 10 değerleri ve 10 tabanı yerine e tabanı 

ile kullanıldığı durumda aynı sonuçların elde edildiği görülmektedir. 

Sadece testin başındaki ve sonundaki konsantrasyonlar varsa, bu denklem 

matematiksel olarak geometrik ortalamanın hesaplanmasına eşit olacaktır (bkz. seçenek 

a). 

OECD 211 yönergesinin (OECD, 2012) test maddesinin konsantrasyonlarının ortam 

yenilemeleri arasındaki süre boyunca azaldığı testlere ilişkin ağırlıklı ortalama 

konsantrasyonun hesaplanmasına yönelik alternatif bir denklem sunduğu dikkat 

çekmektedir. Tavsiye Denklemlerin sonucu, ~ 2 gün ve daha yüksek DT50 değerleri 

bakımından OECD GD 23 belgesinin sonucuna benzerdir (fark DT50 2 günde 1.02 

kattır). 
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OECD GD 23 belgesinin ve OECD yönergesi 211'in sonuçlarındaki fark aşağıda 

açıklanmıştır. Birinci derece kinetiğini takip eden bir konsantrasyon azalışı 

varsayımndan ayrılarak, OECD GD 23 logaritması alınmış konsantrasyonları kullanır 

ve sonuçta ortaya çıkan bozunma şablonu bir düz çizgidir. OECD yönergesi  211’de 

birinci derece kinetik varsayımından ayrılır fakat dönüştürülmemiş, lineer bir 

konsantrasyon ekseni kullanır. OECD Kılavuzu 211'e göre bir yenileme testi 

yapılacak olursa, bu yönergenin hesaplama yöntemi uygulanır. 

c) maruziyet süresinin sonunda ölçülmüş bir konsantrasyonun olmadığı 

durumlarda veya maddenin tespit edilmediğinin gösterildiği durumlarda, ilk 

önce testin geçerliliği teyit edilmelidir. Analiz verileri maddenin: 

i. çalışma sonuna kadar tespit edilemediğini gösterirse, nihai konsantrasyon 

tespit sınır değeri (LOD) olarak alınabilir ve ortalama (geometrik) ölçülen 

konsantrasyonlar (a)'daki gibi hesaplanabilir.  

ii. çalışma sonuna kadar miktarının belirlenemediğini gösterirse, nihai 

konsantrasyon yönteme ilişkin miktar tayin sınırının yarısı (LOQ/2) olarak 

alınabilir ve ortalama (geometrik) ölçülen konsantrasyonlar (a)'daki gibi 

hesaplanabilir. 

Yukarıdaki parametreleri belirlemek için çeşitli yöntemler olabileceğinden, ortalama 

ölçülen konsantrasyonları belirlemek için seçilen yöntem test sonuçları raporunda 

açık hale getirilmelidir. Bunun konsantrasyonun ölçülemeyebilir olmasıdır. 

Yukarıda belirtilen seçenekler doğrudan Zor Maddeler Hakkında OECD GD'den 

alınmıştır ve algler de dahil olmak üzere esas olarak suyla ilgili çalışmalarda 

uygulanır. Hızla bozunan maddelere ilişkin olarak herhangi bir analitik izleme 

olmaksızın yapılan sucul çalışmaların, nominal konsantrasyondan % 20'nin 

üzerinde bir sapma beklendiğinden, geçersiz sayılması gerekir. Bu, analitik 

izlemenin seçili (hepsine değil) test edilen konsantrasyonlarda yapıldığı ve analiz 

edilen konsantrasyonların etki seviyesini (EC50, EC10 ve NOEC) içermediği 

çalışmalar için de geçerlidir. Sadece azalmanın konsantrasyona bağlı olmadığının 

açık olduğu durumlarda, analiz edilen test seviyelerinde gözlemlenen bozunma 

oranları diğer seviyelere ekstrapole edilebilir. 

Toprak ve sediment çalışmaları 

Statik toprağa (veya sedimente) ilişkin zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon 
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hesaplaması, sadece test sisteminde çok hızlı bozunmayan maddeler için kullanılır 

çünkü bu gerçekçi olmayan düşük etki değerlerine neden olacaktır. Aşağıdaki 

durumlar önerilir: 

1) Beklenen bozunma yarılanma ömrü < 2 gün olan maddeler: 

Zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon kullanılması gerçekçi olmayacak şekilde düşük 

etki değerlerine yol açacağından, statik toprak veya sediment çalışmasından (test süresi 

normalde 14 - 21 gün aralığında) duyarlı bir sonlanma noktası türetilmesi olası 

değildir. Bu gibi maddeler bakımından, testlerde gözlemlenen herhangi bir toksisiteye 

ağırlıklı olarak bir veya daha fazla bozunma ürünü/ürünleri neden olmuş olabilir. Bu 

testlerden türetilen PNEC değeri başlangıç PEC değeri ile bozunma dikkate 

alınmaksızın karşılaştırılırsa, biyosidal kullanımına bağlı gerçek maruziyet şekli etki 

test yöntemininkine benzer ise, nominal konsantrasyonun veya başlangıç ölçülen 

konsantrasyonunun kullanılması yine de haklı görülür. Buna ek olarak, ilgili 

metabolitlere ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılması gerekecektir. Çevresel 

maruziyet yarı-sürekli bir şekilde oluyorsa, maruziyet değerlendirmesinde, aktif 

maddenin PEC değeri ile metabolit(ler)in PEC değerinin toplanması önerilir, daha 

sonra bu PEC değeri nominal veya başlangıç ölçülen konsantrasyonlara dayalı PNEC 

değeri ile karşılaştırılacaktır. 

2) Beklenen bozunma yarılanma ömrü ≥ 2 gün olan maddeler: 

Yukarıda belirtildiği gibi, biyosidal kullanım nedeniyle olan maruziyet kalıbı karasal 

ekotoksisite testininki ile benzerse, nominal veya başlangıç ölçülen konsantrasyona 

dayalı PNEC değerini başlangıç PEC değeri ile karşılaştırmak doğru olur. Bununla 

birlikte, beklenen çevresel konsantrasyon (PEC) zamana göre ortalaması alınmış 

konsantrasyon olarak ifade edildiğinde, toprak/sediment çalışmalarına ilişkin PNEC 

değeri zamana göre ortalama alma yöntemi kullanılarak türetilir. Risk 

değerlendirmesinde ilgili metabolit(ler) de dikkate alınmalıdır. 

Bu yaklaşım yarılanma ömrü < 2 gün olan maddeler - ki bu maddeler için sürekli 

salım veya tekrarlanan emisyonlar toprakta sürekli veya artan maruziyete neden olur 

- için de uygulanabilir. Kısım 2.3.5.7'de belirtildiği gibi, risk değerlendirmesinin 

koruyucu olmasını sağlamak için, başlangıç veya zamana göre ortalaması alınmış PEC 

ve PNECtoprak seçimi konusunda durum bazında karar verilmelidir. 

Toprak çalışmalarında analitik izleme de yapılmışsa, yukarıda a) - c) maddelerinde 

verilen yaklaşımlar bu çalışmalar için de uygulanabilir. Bununla birlikte, çoğu toprak 
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çalışmasında, analitik izleme yoktur ve ortalama maruziyet konsantrasyonu Bitki 

Koruma Ürünleri için ayrıntıları verilen TWA yaklaşımına göre hesaplanabilir (bkz. örn. 

EFSA 2009, Ek H; FOCUS, 2014, kısım 11.4.1).) 

 

 

Denklem 113 

 

 

Sembollerin açıklaması 

 

C0 Karasal toksisite testinde başlangıç 

konsantrasyonu (testin başında) 

k aerobik toprak bozunma çalışmasından elde 

edilen bozunma hızı sabiti = ln2/DT50 

t Karasal toksisite testinin test süresi 

 

k değerinin tahmini için kullanılacak yarılanma ömrü uzman görüşüne dayalı olarak 

deneysel toprak bozunma çalışmalarından seçilmelidir. Ekotoksisite testinin 

standart test sıcaklığına getirilmelidir. Bununla birlikte, zamana göre ortalaması 

alınmış konsantrasyon hesaplaması ancak bozunma kalıbının birinci derece kinetiği 

izlediği durumlarda geçerlidir. Doğal toprak için türetilen yarılanma ömürlerinin suni 

toprak ile yapılan ekotoksikolojik çalışmalara uygulanmasının bir en kötü durum halini 

temsil ettiği varsayılır, çünkü suni topraktaki test maddesinin bozunmasının daha 

düşük mikrobiyal aktiviteye bağlı olarak doğal topraklardan daha düşük olması 

muhtemeldir. Bununla birlikte, normal olarak deneysel toprakta bozunmaya ilişkin 

başka bilgi olmadığından, ilk yaklaşım olarak bu yarılanma ömrü değerlerinin 

kullanılması tavsiye edilir. Toprak bozunma çalışmalarına dayalı olarak bir risk 

belirlenecek olursa, test sisteminde test maddesi konsantrasyonunun kimyasal analizi 

ile en azından testin başında ve sonunda yeni bir etki testi yapılabilir; uzun dönemli 

testler için ya da çabuk bozunma bekleniyorsa testin başı ile sonu arasında (ayrı analiz 

kanallarında) ilave ölçümler yapılması önerilir. 

Test süresince farklı zaman aralıklarında biyolojik gözlemlerin olmaması maruziyet 

ve etkiler arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine egel olur. 

Ekotoksisite testindeki etkilere ilişkin zamanla ilgili her türlü bilgi TWA-
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konsantrasyon elde etmeye yönelik uygun ortalama süresine karar vermek için 

kullanılmalıdır. Bir maddeye ilişkin etki şekli hakkında bilgi varsa ve bu bilgilerden 

etkilerin sadece akut olmasının beklendiği sonucu çıkarılabiliyorsa (örneğin 

oksitleyici maddeler), başlangıç konsantrasyonları etki değerlendirmesi için 

kullanılabilir ve risk karakterizasyonu için başlangıç PEC değeri ile karşılaştırılabilir. 

Bu gibi maddelere örnek olarak hidrojen peroksit veya hipoklorit verilebilir. Bununla 

birlikte, çoğu biyosidal aktif madde için bu bilgiler mevcut değildir. Etki şekline ilişkin 

olarak etkililik testlerinden sağlanan bilgilerin otomatik olarak ekotoksisite 

testlerindeki etki şekli hakkında bir sonuca varmak için kullanılamayacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır, çünkü bir madde farklı etki şekilleriyle hareket edebilir (örneğin 

otları ve böcekleri öldürücü aktivite) ya da mevcut bilgiler akuta karşılık kronik etkiler 

hakkında bir hükme varmaya izin vermeyebilir. 

3.11 Dışlama kriterlerinin değerlendirilmesi 

Aktif maddeler BPR Madde 5(1)'e göre dışlama kriterlerini karşılıyorlarsa 

onaylanamazlar: 

1. 1A veya 1B kategorisi karsinojenlerse, 1A veya 1B kategorisi mutajenlerse, veya 

1A veya 1B kategorisi üreme için toksiklerse,  

2. endokrin bozucu özellikleri varsa, veya 

3. kalıcı, biyobirikim gösteren ve toksik (PBT) nitelikteyseler veya çok kalıcı ve çok 

biyobirikim gösteren nitelikteyseler (vPvB) 

Risk ihmal edilebilir ise, madde insan veya hayvan sağlığı veya çevre için ciddi bir 

tehlikenin önlenmesi için hayati önemde ise, veya onaylanmama durumunda toplum 

için orantısız olumsuz etki söz konusu olacaksa BPR Madde 5(2)'ye göre 

derogasyonlar uygulanır. 

Ad 2): Endokrin bozucu özelliklerin değerlendirilmesi bakımından, halen  

kılavuzun  hazırlanmasına devam edilmektedir. 

Ad 3): PBT maddeler kalıcı, biyobirikim gösteren ve toksik maddelerdir, buna 

karşılık vPvB maddeler yüksek biyobirikim eğilimiyle birlikte özellikle yüksek kalıcılık 

ile karakterize edilirler ancak toksisitelerinin kanıtlanmış olması şart değildir. Bu 

özellikler REACH Ek XIII Kısım 1'de sayılan kriterlerle tanımlanmıştır (Kalıcı, 

Biyobirikim Gösteren ve Toksik Maddeler, ve Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikim Gösteren 

Maddelerin Tanımlanmasına İlişkin Kriterler, buradan itibaren "PBT ve vPvB 
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kriterleri"). 

PBT/vPvB maddeler ile yaşanan deneyimler, bu maddelerin spesifik kaygılara neden 

olabileceğini göstermiştir, şöyle ki, bu maddelerin çevrenin ve/veya biyotanın 

bölümlerinde birikim gösterme potansiyelleri ve bu birikimin etkilerinin uzun 

dönemde öngörülemez olması nedeniyle; bu birikimi tersine çevirmek pratik olarak 

zordur çünkü emisyonun kesilmesi maddelerin konsantrasyonunda bir azalmayı da 

beraberinde getirmek zorunda değildir. 

Ayrıca, PBT veya vPvB maddelerin insan aktivitesinin neden olduğu tehlikeli maddelerle 

daha fazla kirlenmeden korunması gereken uzak alanları kirletme potansiyelleri de 

vardır, el değmemiş çevrelerin içsel değerlerinin korunması gerekir. 

Bu spesifik kaygılar, özellikle, uzun süreler boyunca kalıcı olduğu ve biyotada 

biyobirikim gösterdiği ortaya konulabilen ve bu özellikleri taşımayan kimyasallara 

göre daha uzun zaman sonra ve daha geniş bir mekansal ölçekte toksik etkilere yol 

açabilen maddelerle görülmektedir. Normal olarak düşük konsantrasyon 

düzeylerindeki uzun dönemli maruziyetler ve besin zincirinin en üstündeki türlerin 

uzun yaşam döngüleri nedeniyle, bu etkileri erken evrede tespit etmek zor olabilir. 

VPvB kimyasallarla ilgili olarak, laboratuvar testlerinde hiç toksisite gösterilmese 

bile, insanlarda ve çevrede yüksek ve öngörülemeyen düzeylere genişletilmiş 

zaman dilimlerinde ulaşılabileceğinden, uzun dönemli etkilerin mümkün 

olabileceğine dair bir endişe vardır. 

PBT değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair bilgiler ve ayrıca tarama kriterleri ve 

maddeler üzerinde PBT/vPvB özelliklerinin belirlenmesi hakkında yol gösterici bilgiler 

Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi Ana Bölüm R.11: REACH Ek XIII'te 

belirtilen kriterlere göre PBT Değerlendirmesi'nde bulunabilir. Bununla birlikte, BPR'ye 

ilişkin bilgi gereksinimi REACH için gerekli olandan farklılık gösterebilir. 

Ayrıca, BPR Madde 2(3)'te BPR'nin de uygulanması gereken Direktifler ve 

Yönetmelikler ana hatlarıyla verilmiştir. Bu Direktifler ve Yönetmelikler kapsamındaki 

maddeye ilişkin hükümler aynı zamanda biyosidal aktif maddelerin dışlama 

kriterlerinin değerlendirilmesi bakımından göz önünde bulundurulmalıdır 

3.12 Uzak mesafeli çevresel taşınımın değerlendirilmesi 

BPR Madde 19(1)(b)'de belirlenen kriterler doğrultusunda, biyosidal ürün, ' kendisinin, 

veya kalıntılarının bir sonucu olarak, yeryüzü sularının (nehir ağızları ve deniz suyu 

dahil), yeraltı sularının ve içme suyunun, havanın ve toprağın kirletilmesi özellikle göz 
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önünde tutularak, uzak mesafeli çevresel taşınımın ardından kullanımından uzaktaki 

yerler dikkate alınarak, çevre için hiçbir kabul edilemez etkisi yoktur' ibaresine sahip 

olması kaydıyla, ruhsatlandırılabilir. 

Dolayısıyla aktif maddenin 850/2004 (EC) sayılı Yönetmelik çerçevesinde kalıcı 

organik kirletici (POP) olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi 

gerekir.  Bu değerlendirmenin içerisine, aktif maddenin veya onun bozunma 

ürününün 850/2004 (EC) sayılı Yönetmelik EK I'de sayılıp sayılmadığına bakılması ve 

maddenin Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stokholm Anlaşması Ek D Paragraf 1'de 

belirlenen kriterlere uygun olarak kalıcı organik kirletici özelliklerini gösterip 

göstermediğinin değerlendirilmesi girer.  Bu değerlendirmede, kalıcı organik 

kirleticilere ilişkin aşağıdaki özelliklerin karşılandığının belirtilmesi gerekir: 

– Uzak mesafeli taşınım potansiyelinin değerlendirilmesi (LRTAP): 

 Buhar basıncı <1000 Pa ve  

 havadaki yarılanma ömrü > 2 gün veya  

 Maddenin uzak bölgelerde bulunduğunu gösteren uzak alan izleme verileri 

ya da  

 Çoklu ortam modellemesinin sonucu. 

– Aktif madde veya bozunma ürünü vP/vB veya T'dir. 

4. Risk karakterizasyonu 

BPR Ek VI'ya göre, çevreye ilişkin risk karakterizasyonu biyosidal üründe bulunan 

herhangi bir aktif maddeye veya şüpheli maddeye fiili veya beklenen maruziyet 

nedeniyle çevresel kompartmanlarda görülmesi muhtemel olumsuz etkilerin görülme 

sıklığının ve şiddetinin tahmin edilmesini göz önünde bulundurur. 

Herhangi bir çevresel kompartman için, risk karakterizasyonu, mümkün olduğunca, 

PEC değerinin PNEC değeri ile karşılaştırılmasını zorunlu kılmalıdır öyle ki bir 

PEC/PNEC oranı türetilebilsin. PEC/PNEC oranı türetmek mümkün olmamışsa, risk 

karakterizasyonu, mevcut maruziyet koşulları altında bir etki görülmesi veya 

beklenen maruziyet koşulları altında ileride etki görülmesi olasılığının kantitatif bir 

değerlendirmesini şart koşmalıdır. 

4.1 Giriş 

Tüm çevresel kompartmanlar maruziyet değerlendirmesi ve doz (konsantrasyon) - tepki 

(etki) değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ya kantitatif risk karakterizasyonu ya da 
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kalitatif risk karakterizasyonu yapılır. 

Kantitatif risk karakterizasyonu PEC değerinin PNEC değeri ile karşılaştırılması 

suretiyle yapılır. Bu, kısım 1.1'de ve Tablo 1'de ve  

Tablo 2: doğrudan insan maruziyetine ilişkin olarak kullanılan maruziyet 

seviyeleri'nde tanımlanan her bir çevresel kompartman için ayrı ayrı yapılır. İç çevresel 

kompartmanlar: 

 sucul ekosistem (sediment dahil): 

 karasal ekosistem; 

 atmosfer; 

 en üstteki yırtıcılar; 

 atık su arıtma tesislerindeki mikroorganizmalar; Denizel çevre kompartmanları: 

 sucul ekosistem (deniz suyu sedimenti dahil); 

 en üstteki yırtıcılar. 

İç ve denizel çevre kompartmanları için dikkate alınması gereken farklı PEC/PNEC 

oranlarının listesi sırasıyla  Tablo 31 ve 32'de verilmiştir. 

Tablo 31: Tatlı-/yüzey suyu risk değerlendirmesinde dikkate alınan PEC/PNEC 

oranlarına genel bakış* 

Yerel Bölgesel 

PECyerel, su/PNECsu PECbölgesel, su/PNECsu 

PECyerel, sed/PNECsed PECbölgesel, sed/PNECsed 

PECyerel, toprak/PNECtoprak PECbölgesel, tarımtoprak/PNECtoprak 

PECstp/PNECstp 
 

(0.5 . PECyerel, oral, fish + 0.5 . PECbölgesel, oral, fish)/PNECoral 

(0.5 . PECyerel, oral, worm + 0.5 . PECbölgesel, oral, worm)/PNECoral 

* Bu oranların bir bileşiğin yaşam döngüsünün tüm evreleri için türetilmesi 

gerektiği not edilmelidir. 
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Tablo 32: Denizel risk değerlendirmesinde dikkate alınan PEC/PNEC 

oranlarına genel bakış* 

Yerel Bölgesel 

PECyerel, denizsuyu/PNEC denizsuyu PECbölgesel, denizsuyu /PNEC denizsuyu 

PECyerel, seased/PNECseased PECbölgesel, seased/PNECseased 

[(PECyerel, denizsuyu,yıllık + PECbölgesel, denizsuyu) · 0.5 · BCFfish · BMF1]/PNECoral, 

predator 

[(0.1 · PECyerel, denizsuyu,yıllık + 0.9 · PECbölgesel, denizsuyu) · BCFfish · BMF1 · 

BMF2]/PNECoral, top predator- 

* Bu oranların bir bileşiğin yaşam döngüsünün tüm evreleri için türetilmesi 

gerektiği not edilmelidir. 

Kantitatif risk karakterizasyonunun yapılamadığı durumlarda, örneğin uzak denizel 

alanlar için ya da PEC veya PNEC değerlerinden birinin doğru bir şekilde türetilemediği 

durumlarda, kalitatif risk karakterizasyonu yapılmalıdır. Bu husus bu kılavuz kısım 

4.4'te açıklanmıştır. 

4.2 Risk karakterizasyonuna ilişkin genel önermeler 

Genel olarak, risk karakterizasyonu aşaması aşağıdaki adımlarla yürütülür: 

 ilgili farklı çevresel kompartmanlar için PEC/PNEC oranlarının belirlenmesi 

PEC ve PNEC değerlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde ifade edilmiş olmasına dikkat 

edilmelidir. Örneğin, sediment kompartmanı için maruziyet ve etki 

konsantrasyonlarının her ikisinin de kuru ağırlık olarak ifade edilmesi, uygunsa, % 2 

organik karbonlu sedimente normalize edilmelidir (daha fazla ayrıntı için bkz. Bilgi 

Kutusu 9). 

Bu PEC/PNEC oranlarına bağlı olarak: 

 daha fazla bilginin/testin bu oranların revize edilmesine yol açıp açmayacağının 

değerlendirilmesi; 

 uygun durumlarda daha fazla bilgi/test istenmesi; 

 PEC/PNEC oranının düzeltilmesi. 

Bu tekrarlı süreç çevresel risklere ilişkin nihai bir sonuca ulaşılana kadar devam 

ettirilmelidir. Risk karakterizasyonunda varsayımlar ve belirsizlikler şeffaf bir şekilde 

açıklanmalıdır. 
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Sucul ve karasal ekosistemlere ilişkin risk karakterizasyonu bakımından, ikincil 

zehirlenme dahil, ilgili verilerin mevcut olduğu farz edilerek, PEC ve PNEC 

değerlerinin doğrudan bir karşılaştırması yapılır. PEC/PNEC oranı birden büyükse 

madde "şüpheli niteliktedir" ve daha ileri adımların atılması gerekir. 

Hava kompartmanı için genellikle sadece abiyotik etkilere ilişkin bir kalitatif 

değerlendirme yapılır. Verilen bir madde için bu etkilerden bir veya birkaçının 

görüldüğüne dair belirtiler varsa, uzman görüşüne başvurulmalı ya da madde ilgili 

uluslararası gruba, örneğin ozon tüketen maddelerle ilgili Birleşmiş Milletler Çevre 

Programında (UNEP) bulunan sorumlu organa, teslim edilmelidir. Bazı durumlarda 

bitkilere olan biyotik etkilerin değerlendirmesi de yapılabilir. 

En üstteki yırtıcılara ilişkin risk karakterizasyonu, kısım 3.8 ve 3.9.3'te açıklanan 

prosedüre uygun olarak PECoral değerinin PNECoral değeri ile karşılaştırılması 

suretiyle yapılır. PECoral/PNECoral oranı birden büyükse ve PECoral veya PNECoral 

değerinin düzeltilmesi mümkün veya makul değilse, risk azaltım önlemleri göz 

önüne alınmalıdır. 

Atık su arıtma tesislerindeki mikroorganizmalara ilişkin risk karakterizasyonu PECstp 

değerinin PNECstp değeri ile karşılaştırılmasıyla yapılır. Bu iki değerin oranı birden 

büyükse, bu durum maddenin STP'nin fonksiyonu üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini 

ve dolayısıyla "şüpheli" nitelikte olduğunu gösterir. 

Birden büyük PEC/PNEC oranları hesaplandığında, yetkili kurum, değerlendirmeyi 

daha iyi hale getirebilmek amacıyla maruziyete ve/veya ekotoksisiteye ilişkin ilave 

bilgilerin elde edilip edilemeyeceğini görmek için sektöre başvurmalıdır. 
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Şekil 17: Çevresel risk değerlendirmesine ilişkin genel prosedür 

PEC/PNEC oranının değerine bağlı olarak, daha fazla 

düzeltilemeyecek/iyileştirilemeyecek gerçeğe uygun PEC değerleri kabul edilerek (örn. 

temsili izleme verileri) daha düşük değerlendirme faktörlerinin kullanıldığı daha ileri 

testlerin PEC/PNEC oranını birin altına düşüremediği durumlar olabilir. Bu durumda, 

daha fazla istenmemelidir ve madde için risk azaltma ve hafifletme önlemleri gerekir. 

Risk karakterizasyonunun iyileştirilmesi mümkünse fakat gerekli veriler yoksa, daha 

fazla bilginin ve/veya testin istenmesi gerekir. Durum bazında olmak üzere, PEC ve 

PNEC değerlerinden her ikisinin mi yoksa sadece birisinin mi revize edileceğine karar 

verilmelidir.  Daha fazla test yapmanın sonucunda hangi parametrelerin revizyona en 

çok duyarlı olacağı üzerinde durulmalıdır. Yetkili kurum tarafından verilecek ilave bilgi 

istenmesine ilişkin karar şeffaf ve gerekçeli olmalı ve en düşük maliyet ve çaba, en 

yüksek seviyede bilgi elde etme ve hayvanlar üzerinde gereksiz testlerden kaçınma 

ilkelerini esas almalıdır. Veri boşlukları en kötü durum varsayımları veya yüksek 

değerlendirme faktörleri ile doldurulduğundan, bu tekrarlı yaklaşımın önlemsel 

yönleri vardır.  (Q)SAR modellerinin daha fazla testin gerekli olup olmadığını açıklığa 

kavuşturmak amacıyla nasıl kullanılacağına, ve bu (Q)SAR modellerinin test 

stratejisine karar vermede nasıl yardımcı olabileceğine dair ayrıntılı bilgiler, gerekli 

Tehlike tanımlaması 

PEC değerinin 
belirlenmesi PNEC değerinin 

belirlenmesi 

 

Trofik 

düzeylerden 

türlerle uzun 

dönemli testler 

veya  

biyobirikim testi, 

resp. testleri henüz 

test edilmedi 

 

Maruziyet, 

emisyonlar, akibet 

parametreleri, 

ölçülmüş 

konsantrasyonlarla 

ilgili ilave bilgi 

edinilmesi 

Çevresel 

konsantrasyo

nları 

değerlendirme

k için izleme 

programlarını

n başlatılması 

Risk azaltım 

önlemleri 

Şu anda daha fazla 

teste veya risk azaltma 

önlemlerine ihtiyaç 

yoktur 

hayır 

hayır 

PEC/PNEC>1 

evet 

PEC/PNEC>1 

Daha fazla bilgi/ 

daha fazla test PEC 

PNEC 

 

evet 

hayır 
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bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuzda verilmiştir. Gerekli 

bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine ilişkin kılavuz Ana Bölüm R.6: QSAR'lar 

ve kimyasalların gruplandırılması. 

Ayrıca, beklenen kullanım alanındaki veya bu alandan gelen yeryüzü suyunun içme 

suyu çıkarma amaçlı olduğu durumlarda, yeraltı suları ve yeryüzü sularına ilişkin PEC 

değeri, yeraltı sularına ilişkin 98/83/EC sayılı Direktif ile 2000/60/EC ve 98/83/EC sayılı 

Direktif ile belirlenen maksimum izin verilebilir konsantrasyonlar ile karşılaştırılmalıdır 

(bkz. BPR Ek VI, 67 - 69 sayılı noktalar). 

 

4.3 Biyosidal ürünlere ilişkin risk karakterizasyonu için spesifik önermeler 

BPR Ek VI bağlamında biyosidal aktif maddelere ilişkin çevresel risk 

karakterizasyonu, diğerlerinin yanında, ilgili çevresel kompartmanlara ve yanı sıra 

hedef dışı organizmalara ilişkin PEC ve PNEC değerlerinin karşılaştırılmasını içerir. 

Risk değerlendirmesinin olası sonuçları şunlardır: 

 daha fazla bilgi ve/veya test ihtiyacı vardır; 

 maddenin çevre üzerinde kabul edilemez etkileri vardır ve sonuç olarak 

Yönetmeliğin Ruhsat Verilen Aktif Maddeler Toplu Listesine (aşağıda 

Toplu Liste olarak ifade edilmiştir) dahil edilemez; 

 madde Toplu Listeye dahil edilme bakımından değerlendirilebilir. 
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BPR'nin Toplu Listesine alma kararı aynı zamanda diğer kabul edilemez etkiler ve 

etkililik gibi başka kriterlere de bağlıdır  (karş. 528/2012 sayılı Yönetmelik ve Aktif 

Maddelerle ilgili uygulamaya dönük rehber bölümler). Listeye dahil etme, gerekli 

durumlarda, belirli gereksinimlere ve kullanım koşullarına tabi olabilir. 

Bu ana sonuçlara ek olarak, Toplu Listede bulunan bazı maddeler ikame edilmeye 

aday olabilirler (BPR Yönetmeliği Madde 10). Ayrıca bakınız bu kılavuz kısım 4.7. 

PEC/PNEC oranı > 1 ise yetkili kurum, bu oranın büyüklüğüne ve ilgili diğer faktörlere 

dayanarak, kaygıyı gidermek için daha fazla bilgi ve/veya teste gerek olup olmadığına, 

risk azaltma önlemlerinin gerekli olup olmadığına ya da maddenin hiçbir şekilde Toplu 

Listeye alınamayacağına dair karar vermek zorundadır. 

Son olarak, kantitatif risk karakterizasyonu yapılamıyorsa, kalitatif risk 

karakterizasyonu yapılmalıdır, aşağıdakilerle karşılaştırınız. Yerinde (in-situ) üretilen 

aktif maddeler bakımından, risk değerlendirmesi prekürsör(ler)den kaynaklanan olası 

riskleri de kapsar. 

Bilgi kutusu 17: Kademeli yaklaşım 

Çevresel kompartmana ilişkin risk genel olarak kademeli bir yaklaşım 

izler. İlk kademe maddenin çevredeki davranışının ve toksisitesinin 

ihtiyatlı genel bir değerlendirmesidir. Genellikle maruziyet, laboratuvar 

toksikoloji çalışmaları ve örneğin belirli PNEC türetimlerine ilişkin 

parçalanma dengesi ile ilgili model verilerine dayanır. 

Değerlendirmenin ilk kademesinin tetikleyici değerleri karşılanmamışsa, 

başvuru sahibine düzeltilmiş bir risk değerlendirmesi yapılması için ilave veri 

sunma fırsatı verilir (daha yüksek kademe). Genel olarak buna ilave kronik 

çalışmalar (suyla ve toprakla ilgili) ve/veya daha gerçekçi maruziyet verileri 

girer. Alternatif olarak, başvuru sahibi risk azaltma önlemlerini seçebilir, 

ancak başvuru sahibinin bu önlemlerin uygulamada gerçekçi, etkili ve 

risk(ler)i kabul edilebilir seviyelere düşürebilecek nitelikte olduğunu 

kanıtlamak zorundadır. 
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4.4 Kalitatif risk karakterizasyonu 

Çevresel risk değerlendirmesi yapılmasında kantitatif PEC/PNEC oranlarının 

kullanılması tercih edilen prosedür olsa da, kantitatif risk karakterizasyonunun 

yapılamayacağı durumlar da olabilir. Bunun söz konusu olacağı durumlar arasında 

şunlar yer alır: uzak denizel alanlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, PEC veya PNEC 

değerlerinden birinin doğru bir şekilde hesaplanamadığı maddeler, veya uzman 

görüşünde belirli moleküllerin kullanılmasının ihmal edilebilir emisyonlara neden 

olacağının ileri sürüldüğü durumlar (örn. yüzeyler üzerinde etanol, hidrojen peroksit 

veya perasetik asit kullanılması).  

Bilgi Kutusu 18: Arılar ve faydalı eklem bacaklılara ilişkin risk 

değerlendirmesi ve gerekli bilgiler 

Şu an için biyosidal ürünler bakımından arılar ve hedef dışı eklem 

bacaklılara ilişkin risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair hiçbir 

yöntem bulunmamaktadır. Pestisitlere ilişkin AB çerçevesi kapsamında 

uygulanan yöntemler doğrudan uygulanabilir değildir. Bununla birlikte, 

arılar veya hedef dışı eklem bacaklılar üzerinde testler yapılmışsa veya 

mevcutsa, bunlar, maruziyet kalıbı benzer/karşılaştırılabilir ise, 

kalitatif risk değerlendirmesi için kullanılabilir.  Bu testlerin 

sonuçlarına bağlı olarak risk azaltma önlemleri değerlendirilebilir. 

Hedef dışı eklem bacaklılar üzerinde test yapılması gerekiyorsa, yay 

kuyruklular gibi toprakta yaşayan organizmalar üzerindeki testler tecih 

edilir. 

Arılara ve hedef dışı eklem bacaklılara (NTA) ilişkin veri gereksinimi 

bakımından, testler sadece sislendirme gibi büyük ölçekli dış mekan 

başvuruları söz konusu olduğunda gereklidir (örn. insan sağlığı 

nedenleriyle sivrisineklere karşı ürünler). 

İlave olarak, neonikotinoid maddeler veya arılar için yüksek toksisiteye 

neden olan diğer insektisit maddeler için, arılara maruziyetin de 

kantitatif olarak ifadesi gerekir. Veri bulunmadığında kalitatif bir 

değerlendirme yapılmalıdır. 
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Bu durumlarda, risk karakterizasyonu, beklenen maruziyet koşulları altında bir etki 

görülmesi olasılığının kalitatif bir değerlendirmesini şart koşmalıdır. 

Bazı maddeler için, PNECsu değerinin hesaplanamamasından dolayı, PECsu/PNECsu 

oranı kullanılarak tam bir kantitatif risk değerlendirmesi yapılması mümkün 

olmayabilir. Bu durum kısa dönemli testlerde etki gözlemlenmediğinde söz konusu 

olur. Bununla birlikte, kısa dönemli toksisitenin olmaması, maddenin, özellikle 

düşük suda çözünürlüğe ve/veya yüksek hidrofobikliğe sahip olduğunda, uzun 

dönemli toksisitesinin de olmadığı anlamına gelmez. Bu gibi maddeler bakımından, 

sudaki konsantrasyon (çözünürlük sınır değerinde) kısa dönemli etkiler doğurmak 

için yeterli olmayabilir çünkü organizma ve su arasında kararlı duruma ulaşma 

süresi test süresinden daha uzundur. 

Bu maddeler için, dolayısıyla, daha fazla uzun dönemli testin gerekli olup 

olmadığına karar vermek için kalitatif bir risk değerlendirmesi yapılması tavsiye 

edilir. Böyle bir değerlendirmede maruziyet derecesinin yanı sıra kısa dönem etkler 

olmamasına rağmen uzun dönemli etkilerin görülebileceği ihtimali bütünüyle 

dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, özellikle biyobirikim potansiyeli olan (log Kow > 3) 

polar olmayan maddeler için, uzun dönemli test ihtiyacı daha zorlayıcı bir nitelik 

arz eder. İyonize maddeler veya yüzey aktif maddeler için, diğer fiziko-kimyasal 

özelliklere dayalı bir tetikleyici değerin belirlenmesi, örneğin Kd, uzun dönemli 

testler istemek için yeterli olmalıdır. Tüm bunlar dikkate alındığında, uzun dönemli 

toksisite testleri, log Kow > 3 (veya BCF > 100) değerine sahip ve PECyerel veya 

PECbölgesel değeri > suda çözünürlüğün 1/100'ü olan maddeler için ivedilikle talep 

edilmelidir.  

Suda çözünürlük, mümkün olan durumlarda, distile sudan ziyade sucul toksisite 

testi suyundaki çözünürlüğe dayalı olmalıdır (bu çözünürlüğün test solüsyonunun 

filtrasyonundan (0.45 m) sonra veya santrifügasyondan sonra ölçüldüğü 

varsayımıyla). Log Kow değerinin biyokonsantrasyonun iyi bir göstergesi olmadığı 

durumlarda veya biyokonsantrasyon potansiyelinin başka göstergelerinin olduğu 

durumlarda (bkz. bu kılavuz kısım 3.8), tahmin edilebilir uzun dönemli etkilere 

ilişkin olarak durum bazında değerlendirme yapılması gerekecektir. 
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4.5 Spesifik madde gruplarına ilişkin risk karakterizasyonu 

4.5.1 Metaller ve metal bileşiklerine ilişkin risk karakterizasyonu 

 

4.5.1.1 Giriş 

Bu kısımda başlangıç noktası olarak aktif maddelerin risk değerlendirmesi için mevcut 

olan yöntemler kullanılarak metallere ilişkin risk değerlendirmelerinin nasıl 

yapılacağının genel bir özeti sunulmaktadır. Metaller ve organik kimyasallar arasında 

insanlara ve çevreye olan riskler değerlendirilirken dikkate alınması gereken birtakım 

temel farklılıklar söz konusudur, örneğin:  

 çoğu organik kimyasaldan farklı olarak, metaller ve metil cıva ve metil kalay 

gibi sınırlı sayıda organometal bileşikler doğal kaynaklı bir kimyasal 

grubudur. Sonuç olarak doğal temel konsantrasyonlar ve bu temel 

konsantrasyonlara bağlı maruziyet risk değerlendirmesi sırasında dikkate 

alınmalıdır; 

 saha koşulları altında organizmalar tarafından alınımı yapılacak 

metallerin bulunabilirliği sınırlıdır, yerden yere göre değişecektir ve 

yüksek oranda metalin türleşmesine bağlı olacaktır. Bu nedenle, PEC ve 

PNEC değerlerinin her ikisinin de, türleşmenin dikkate alındığı, gerek 

maruziyet gerek etki değerlendirmesinde benzer bulunabilirlik 

seviyelerine sahip olması son derece önemlidir; 

 aynı toksik form çeşitli farklı maddelerden kaynaklanabilir, örneğin 

ZnSO4'ten Zn
2+

, ZnCl2. Dolayısıyla, genel olarak, çevreye salınan ve 

sonunda toksik form konsantrasyonlarına neden olan tüm metal 

türlerinin dikkate alınması gerekir. 

Metal iyonlarının akibet ve toksisitesi ile ilgili önemli düzeyde bilgi mevcuttur ve bu 

bilgiler değerlendirme sürecinin geliştirilmesi için incelenecektir. Bununla birlikte, 

spesifik akibet ve toksisite ekstrapolasyonlarının birçoğunun ya uygun olmadığı ya da 

değiştirilmesi gerektiği bilinmektedir. Gerek sucul gerekse toprak kompartmanında 

metal iyonların ortamla etkileşimi, pratik bir değerlendirme için gerekli olan toksik 

türlerin gerçek biyoyararlanım seviyeleriyle ilgili yüksek bir belirsizlik düzeyine neden 

olabilir. 

Organometalik bileşikler, kendilerinin bozunma ürünleri aracılığıyla toksik metal 
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iyonunun önemli kaynakları olarak hareket etmedikçe, bu prosedür kapsamında açıkça 

olmayacaktır. . 

Bu organometalik bileşiklerin genellikle bu kılavuzda kısım 3'te belirtilen 

prosedürlere uygun olarak ayrı maddeler olarak değerlendirildikleri dikkate 

alınmaktadır. Bu maddelerin emisyonlarının yerel veya bölgesel çevredeki toksik 

metal iyonu konsantrasyonuna başlıca katkı veren unsurlar olması durumunda, 

bunlar bu belgede belirlenen prosedürlere göre daha ileri boyutta değerlendirilecektir. 

Metallerin risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken konular açıklanırken, 

bazı anahtar terimlerin tanımları konusunda çoğu zaman bir yanlış anlama söz konusu 

olmaktadır. 

Bu anahtar terimler için aşağıdaki tanımlar kullanılacaktır: 

Genel: 

 bir metalin toplam konsantrasyonu: karasal sistemler açısından, mineral 

matrisinin tamamen yok edilmesinden sonra belirlenen metal 

konsantrasyonu. Sucul sistemler bakımından, partiküllere ve çözünen 

organik maddeye sorbe olan bölümü ve mineral matrisindeki bölümü dahil 

olmak üzere, mevcut metalin toplam miktarı; 

 elverişli bölüm: metalin, substrattan kimyasal (örn. nötr tuz, su çıkartma) 

veya fiziksel yollarla (çalkalama, gözenek suyu toplanması) çıkarılabilir olan 

ve genellikle organizmalar için potansiyel olarak bulunan bölümü için toplam 

konsantrasyondan daha iyi bir tahmin olduğu kabul edilen bölümü; 

 biyolojik olarak kullanılabilir bölüm: spesifik bir organizma tarafından 

alınım için uygun olan bölüm. Tek bir substratın olası fiziko-kimyasal çıkartım 

prosedürlerinin her biri için bir 'biyoyararlılığı' vardır. Biyoyararlılık, bununla 

birlikte, her bir biyolojik tür için farklılık gösterir. Dolayısıyla, toprak örnek 

olarak alındığında, örneğin belirli bir topraktaki solucanlar için biyoyararlanım 

yüksek olabilirken (bu durumda alımı belirleyen gözenek suyundaki 

konsantrasyondur), aynı topraktaki eklem bacaklılar için biyoyararlanım 

düşük olabilir (besin yoluyla alım bu organizmalar için baskın olan alım 

yoludur); 

 doğal arka plan konsantrasyon: sadece doğal nedenlere bağlı olarak var 

olan konsantrasyon; 
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 ortam arka plan konsantrasyonu: doğal temel artı insan kökenli yaygın 

kaynaklardan çıkan metallerin imisyonu nedeniyle var olan konsantrasyon
28

.  

Topraklar veya sedimentler için: 

 su ile çıkartılabilir bölüm veya konsantrasyon: metalin, sulu 

solüsyondaki (genellikle distile su) substratın çalkalanmasından sonra 

çıkarılan bölümü veya konsantrasyonu; 

 nötr tuz solüsyonu ile çıkartılabilir bölüm veya konsantrasyon: 

metalin, nötr tuz solüsyonundaki substratın çalkalanmasından sonra 

çıkarılan bölümü veya konsantrasyonu; 

 gözenek suyu konsantrasyonu: metalin, substrattan toplanan gözenek 

suyundaki konsantrasyonu; 

 gözenek suyu aktivitesi: metalin, potansiyel olarak biyolojik olarak aktif 

sucul bölümdeki konsantrasyonu (genellikle organizmalar tarafından 

alınabilecek metal iyonlarının konsantrasyonu olarak değerlendirilir). 

 

4.5.1.2 Maruziyet değerlendirmesi 

Metallerin değerlendirilmesi için genellikle, çevreye salınan tüm metal türlerinin - ki 

bunlar en sonunda etkilere neden olabilecek biyo-yararlı türlerin 

konsantrasyonlarına yol açar - dikkate alınması gerekir. Uygulamada, sınırlı sayıda 

başlıca emisyonlar veya kullanımlar ağır basmaktadır ve ilk olarak bunların 

tanımlanması gerekir. Değerlendirme normal olarak bu emisyonların etkisi üzerine 

yoğunlaşacaktır çünkü bunlar bölgesel yüke katkı veren başlıca unsurlar olacaktır, 

ancak spesifik maddelerin yerel emisyonlarının etkisine gerekli dikkat gösterilmelidir. 

İlgili tüm emisyon kaynaklarının bir envanteri hazırlanmalı ve hem yerel hem bölgesel 

etkinin değerlendirilmesi için spesifik endüstri ve kullanım kategorileri 

tanımlanmalıdır. 

İki tür emisyon tanımlanabilir: yayılan emisyonlar ve noktasal kaynaklı 

emisyonlar. Bazı metal bileşikleri için, tarım, ulaşım, korozyon vb.'den 

kaynaklanan emisyonlar gibi yayılan kaynaklar tüm düzeylere önemli katkılarda 

bulunabilir. Birçok madde için, bununla birlikte, noktasal kaynaklardan yerel 

emisyonların yanı sıra bölgesel yüke olan daha geniş çaplı katkı değerlendirilmelidir. 

 
28

Toprak durumunda, tüm metaller için, Hollanda'da bulunan bir dizi uzak kırsal yerlerde ölçülen ortam temel 
konsantrasyonları (toprak matrisindeki toplam konsantrasyonlar) lutum yüzdesi (% L) ile bu toprakların organik madde 
içeriği (% H) ilişkilendirilerek referans çizgiler türetilmiştir (Ministry of VROM, 1994). Aynı yaklaşım Flandre, Belçika'da 
izlenmiştir (Ontwerp uitvoeringsbesluit, 1995). Bu amaçla, ölçülen ortam temel konsantrasyonlarının yüzde doksanlık 
dilimi kullanılmıştır. Regresyon denklemlerinin metale özgü parametreleri, farklı metallerin farklı kil ve humus içeriğine 
sahip topraklara bağlanma gücünü temsil eder.  Referans çizgiler sadece verili yerlerdeki ortam temel 
konsantrasyonlarını ölçmek için değil aynı zamanda laboratuvar toksisite verilerinden standar t toprak koşullarına 
ekstrapolasyon yapabilmek amacıyla da kullanılırlar. Hollanda'da türetilen referans çizgilerin bazı tipik örnekleri ([ ] = 
ortam temel konsantrasyonu mg/kg toprak cinsinden, L = % lutum, H = % organik madde): [Cu] = 15 + 0.6 . (L + 
H) ; [Zn] = 50 + 1.5 . (2L + H) or [Ni] = 10 + L. 
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Yerel maruziyet değerlendirmesi 

Organik bileşiklerde olduğu gibi, maddenin tüm yaşam döngüsü için kesin 

emisyonların tanımlanması ve miktarının belirlenmesi gerekecektir. Emisyon 

faktörleri öncelikli olarak değerlendirilen maddeye dayanmalıdır. Maddenin suda 

çözünebilir olup olmadığınının veya çözünebilir bir şekle dönüştürülüp 

dönüştürülemeyeceğinin bilinmesi önemlidir. Dolayısıyla, ilgili maddenin kimyası ve 

alıcı ortamla olan etkileşimi hakkında bir miktar bilgi sahibi olunması önemlidir. Metal 

bileşiğin çözünebilir olduğu veya çözünebilir hale dönüştürülebildiği durumlarda, 

çevresel konsantrasyonun, PECyerel değerinin tahmin edilmesi ilgili çözünebilir metal 

iyonuna dayandırılabilir. Ölçülmüş Kp değerlerinin kullanılması gerekecek olsa da, 

maddenin bir atık su arıtma tesisindeki davranışı SimpleTreat kullanılarak 

modellenebilir (kısım 2.3.7). Metal iyonunun gerçek biyoyararlanımı alıcı ortamın 

özellikleri tarafından belirleneceğinden, pH ve su sertliği gibi, bu alıcı ortamın belirgin 

fiziko-kimyasal özellikleri tanımlanmalıdır. Genel olarak, toksik türlerin 

biyoyararlanımını optimize edecek şekilde tanımlanacaktır. Çözünebilir bölümü 

belirlemek için kullanılabilecek türleşme modelleri vardır. Maddenin 

çamura/sedimente/toprağa partisyon davranışı çözünebilir iyona ilişkin uygun Kp 

değerlerine dayandırılabilir. 

Bazı durumlarda, metal bileşiğin çözünürlüğü çok zayıf olacak ve suda çözünebilir bir 

şekle hızlıca dönüşmeme konusunda yeterince kararlı olacaktır. Bu durumlarda, 

maddenin spesifik partisyon özellikleri dikkate alınarak maddenin kendisi 

değerlendirilmelidir. Sucul çevre bakımından, ilk tahmin olarak, maddenin suda 

çözünebilirlik sınır değerine kadar çözüneceği, ve bu bölümün biyoyararlı hal olacağı 

varsayılabilir. 

Değerlendirmenin düzeltilmesinde çözünmenin kinetiği dikkate alınmalıdır. 

Bölgesel maruziyet değerlendirmesi 

Organik maddeler için olduğu gibi, hem noktasal hem yayınık kaynaklardan gelen 

tüm emisyonların bölgesel konsantrasyona, PECbölgesel, katkıda bulunduğu kabul 

edilir. Dönüşüm süreçlerinin geniş bir aralıkta olması ve daha uzun zaman 

ölçeklerinden dolayı, tüm ayrı metal bileşiklerinin iyonik türlere dönüştüğü varsayılır. 

Mümkün olan durumlarda, dönüşüm süreçlerinin kinetiği ile ilgili bilgiler dikkate 

alınmalıdır. 

Biyoyararlanım çevrenin çeşitli fiziko-kimyasal özelliklerinden etkilendiğinden, 
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özellikle bölgesel değerlendirme için, 'standart bir çevre' tanımlamak önemlidir. 

Bölgesel değerlendirmenin doğal çevrede bulunan pH, su sertliği vb. aralıklar 

bakımından biyoyararlanımı optimize eden koşullar altında yapılması önerilir. Bu 

çevre muhtemelen değerlendirilen her bir metal için farklı olacaktır. 

İnsanların ve ekosistemlerin metallere bölgesel ölçekte maruziyetini ölçmek için çoklu 

ortamlı akibet modelleri kullanılabilir. Çoklu ortamlı akibet modelleri uygulanırken, tüm 

emisyonların, noktasal kaynaklar dahil, yayınık olduğu varsayılır. 

Metallerin su fazı ile toprak/sediment/asılı madde arasında taşınımı, genellikle organik 

kimyasallar için yapıldığı gibi, örneğin oktanol-su partisyon katsayılarına dayalı 

yaygın matematiksel ilişkiler kullanmak yerine, ölçülen toprak/su, sediment/su ve 

asılı madde/su parçalanma dengesi katsayılarına (Kp) dayandırılarak açıklanmalıdır 

(bkz. bu kılavuz kısım 2.3.4). Aynı durum gerekli biyokonsantrasyon faktörleri için 

de geçerlidir: sadece deneysel olarak belirlenmiş değerler kullanılmalıdır. Topraklar 

bakımından, kullanılacak Kp değerleri, mümkün olduğunca ilgili toprak türü için 

türetilmiş olmalıdır. En uygun Kp değerleri açısından önemli olabileceğinden dolayı, 

toprağın kullanımı da dikkate alınmalıdır (örneğin işlenmiş toprağa karşı işlenmemiş 

toprak). Genellikle volatilizasyon (uçuculuk) ihmal edilecektir. Bu gibi durumlarda, 

atmosferde bulunan metalin çoğu ağırlıklı olarak aerosollere bağlıdır ve bunun anlamı 

şudur; atmosferik aerosollerin kuru ve yaş birikme hızları (süpürme oranı ile birlikte) 

atmosferden taşınımın miktarını belirlemek için yeterli olacaktır. Biyodönüşüm 

görülürse bunun dikkate alınması gerekir. 

Bölgesel akibet modellerinin kullanımıyla ilgili daha spesifik bilgiler Şekil 18'de 

verilmiştir. 

Genel olarak, çoklu ortamlı akibet modellerinde kullanılan akibet süreçlerinin 

matematiksel açıklaması yerel modellere de uygulanabilir. 

Temel konsantrasyonlar 

İnsanların ve ekosistemlerin metallere maruziyeti değerlendirilirken çevreye yapılan 

önceki salımların dikkate alınması gerekir. Biyoyararlanım konusundaki farklılıklar göz 

önüne alınınca, ortamsal temel konsantrasyonlar ile  doğal temel konsantrasyonlar 

arasında bir ayrım yapılması önemlidir. 

Bir çevresel kompartmandaki doğal temel konsantrasyonların yerden yere göre çeşitli 

büyüklük sıraları itibariyle değişebileceği bilinmelidir. Ayrıca, hava koşullarına bağlı 

aşınma gibi doğal dinamik süreçler nedeniyle, doğal temel konsantrasyonlar zaman 
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içerisinde değişebilir. Bu, tekil değerleri belirli bir kompartman içerisindeki spesifik 

metallerin doğal temel konsantrasyonlarına atfetmenin mümkün olmadığı anlamına 

gelir. Belirli bölgelerdeki doğal koşullar altında, açıkça yükseltilmiş doğal temel 

konsantrasyonlarla karşılaşılabileceği dikkate alınmalıdır. Belirli bir alanda doğal 

temel konsantrasyon değerlendirilirken, bu "uç değerler", durumu temsil edecek bir 

görüntü vermeyeceklerinden, kullanılmamalı veya standart temel konsantrasyonların 

hesaplamasına dahil edilmemelidir. 

Temel konsantrasyonları belirlemeye yönelik çeşitli yöntemler mevcuttur. İnsanların 

aktivitelerinden dolayı bozulmamış olduğu kabul edilen seçili yerlerde metal 

düzeylerinin ölçülmesi şeklindeki bilinen yöntemden başka, ilave yöntemler arasında 

şunlar yer alır: 

Jeokimyasal modelleme: hava koşulları nedeniyle aşınma süreçlerinin (erozyon) 

katkısına dayalı tahmin yöntemleri. Bu yöntemin sucul sistemlerde (nehirler) doğal 

temel konsantrasyonun değerlendirilmesinde  iyi bir şekilde uygulanabildiği ortaya 

konulmuştur. 

Daha derinlerdeki sediment tabakalarının, antropojenik katkılar ve bu tabakalara 

sızdırmalar dikkate alınarak, değerlendirilmesi. 

Kaynağında yeraltı suyu olan yeryüzü suları için: derinlerdeki yer altı suyundaki 

metal konsantrasyonlarının değerlendirilmesi. 

Topraklar için, ortamsal temel konsantrasyonlar yukarıda açıklandığı gibi 

hesaplanabilir (referans çizgiler). Bu prosedürle toprakların doğal bağlayıcı 

kapasitesi, metali katı fazda az ya da çok inert hale getirerek, yaklaşık olarak 

tahmin edilir. Bu prosedürün hem laboratuvar toksisite verilerine hem de sahadaki 

topraklara uygulanması mümkündür. 

Yeryüzü suları için, çoğu metal, Topluluğun sucul çevresine bırakılan belirli tehlikeli 

maddelerin neden olduğu kirlilik hakkında 15 Şubat 2006 tarihli 2006/11/EEC sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde I sayılı liste ("kara liste") veya II sayılı 

liste ("gri liste") maddeleri olarak değerlendirildiğinden, sucul çevredeki metallerin 

takip edilmesine ilişkin kapsamlı ulusal izleme programları mevcuttur. Bu verilerden 

temsili doğal temel konsantrasyonların çıkartılması mümkün olabilir. 

Bununla birlikte, bu izleme programları genellikle çözünmüş metal konsantrasyonları 

yerine toplam konsantrasyonları ölçer. 
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Şekil 18: Metaller için çoklu ortamlı akibet modellerinin kullanılması 

Parçalanma dengesi/biyoyararlanım 

Kp değerlerinin hem çevreye (yere) hem bileşiğe özel olduğu ve metalin hem katı fazda 

hem sıvı (gözenek suyu) fazdaki türleşmesine bağlı olduğu bilinmelidir. 

Metallerin türleşmesi örneğin sıcaklık, redoks koşulları, pH, ve sıvı ve katı fazlarının 

terkibi gibi çevresel faktörlerden güçlü bir şekilde etkilenir.  

 

 

Metallere maruziyeti tahmin etmek için çoklu ortamlı akibet modelleri 

kullanılabilir. Bununla birlikte, bu modellerin organik bileşikler için kullanımına 

kıyasla çeşitli farklılıklar vardır. Aşağıda bölgesel modellerin uygulanmasına 

ilişkin farklar açıklanmıştır. 

1. Fiziko-kimyasal özellikler (kısım 2.3.2) 

Genel olarak suda çözünürlük, kaynama noktası ve buhar basıncı 

kullanılamaz. Oktanol-su partisyon katsayısı uygun değildir ve bunun 

yerine ölçülen partisyon katsayıları Kp kullanılmalıdır. 

2. Partisyon katsayıları (kısım 2.3.5) 

Aerosol partiküllerine adsorbsiyon 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C  

Sürüm 2.0 Ekim 2017 
365 

 

 

 

Doğal bir toprak veya sediment sisteminde, metaller aşağıdaki bölümler boyunca 

dağılabilir: 

 gözenek suyunda çözünmüş olarak; 

 toprak veya sediment partiküllerine geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz 

şekilde bağlanmış olarak; 

Atmosferde bulunan metalin çoğu aerosollere bağlı olacaktır. Bu 

nedenle, formül 5'te buhar basıncı için aşırı düşük bir değer 

kullanılmalıdır, örn. 10-20 Pa. Bu Fass, aer için hemen hemen bire 

eşit bir değere neden olacaktır. Geçerli ölçülmüş bir değer varsa, bu 

değer kullanılabilir. 

Volatilizasyon  

Volatilizasyon, cıva bileşikleri ve çeşitli organometal bileşikleri 

dışında, metaller için ihmal edilebilir. Bu nedenle, Henry katsayısına 

çok düşük bir değer verilmelidir (formül 6). 

Adsorbsiyon/desorpsiyon 

Formül 8 ve 9 kullanılamaz. Yukarıda belirtildiği gibi, ölçülen Kp değerleri 

su-toprak, su-sediment ve su-asılı madde için kullanılmalıdır. 

3. Biyotik ve abiyotik bozunma oranları (2.3.6) 

Bölgesel modeller için önemli değildir. 

4. Çevreye salımdan önce eliminasyon süreçleri (kısım 2.3.7) 

Simple Treat gibi modeller uygulanırken su-çamur için bir 

partisyon katsayısı kullanılır. Metaller için ölçülmüş bir Kp değeri 

kullanılmalıdır. Bununla birlikte, Kp değerlerinin farklı metal 

türleri için farklı olduğu dikkate alınmalıdır. 

5. PECbölgesel değerinin hesaplanması (kısım 2.3.7.7) 

Bölgesel modele ilişkin model parametreleri için uygulanan değerler 

(Tablo 11), ortamlar arası kütle transfer katsayısı (Tablo 12) ve 

kıtasal konsantrasyona ilişkin model parametreleri (Tablo 13) 

kullanılabilir. 
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 organik ligantlara geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz şekilde bağlanmış 

olarak; 

 ikincil kil mineralleri ve metal (hidro) oksitler içerisinde;  

 birincil mineraller içerisinde. 

Çeşitli organizmalar için, biyota yoluyla doğrudan alınım için sadece sucul fazda 

(gözenek suyu) bulunan metal türlerinin potansiyel olarak elverişli olduğu ve dolayısıyla 

biyota üzerindeki etkilerden sorumlu olduğu bilinmektedir. Diğer alınım yolları da önemli 

olabilir, özellikle yüksek Kp değerine sahip metaller için, ancak şu an için bu süreçlerin 

risk değerlendirmesinde kantitatif olarak nasıl ele alınacağı konusunda çok az bilgi 

vardır. Metallerin sucul fazdan biyota yoluyla doğrudan alınım için elverişliliğini 

belirleyen süreçler arasında presipitasyon, çözünme, adsorbsiyon, desorbsiyon ve 

kompleks oluşturma yer alır. Belirtilen tüm süreçler sadece pH'ye (metal 

katyonlarının adsorbsiyonu örneğin pH ile artar) bağımlı değildir, aynı zamanda 

adsorbsiyon yerlerine ilişkin çekişmeden ve metalin çözünürlüğünü artırma ihtimali 

olan tüm kompleks oluşturma reaksiyonlarından güçlü bir şekilde etkilenir. 

Şu anda çoğu Kp değeri hem su hem katı fazda bulunan toplam konsantrasyonlar 

olarak ifade edilmektedir. Metaller için yukarıda belirtilen olası dağılım yerlerinden 

anlaşılabileceği gibi, metallerin biyota yoluyla alıma elverişliliği yerden yere göre 

farklılık gösterebilir ve diğerlerinin yanında hava koşullarına bağlı aşınma ve 

(de)sorpsiyon süreçleri nedeniyle zaman içerisinde değişebilir. Bu aşamada genel 

olarak metallerin test sistemlerindeki biyoyararlanımının (sistemde mevcut bulunan 

toplam metal miktarının bölümü olarak ifade edilir) saha koşulları altındaki 

biyoyararlanımdan daha yüksek olabileceğinin bilinmesi önemlidir. 

Risk değerlendirmesi yapılırken gerek PEC gerekse PNEC değerlerinin benzer 

elverişlilik düzeylerine dayanıyor olması son derece önemlidir. Gerekli olan şey; hem 

maruziyet hem etki değerlendirmesi için, Kp değerlerinin hem su fazında hem katı 

fazda biyota yoluyla alıma elverişli konsantrasyonlar olarak ifade edilmesidir. 
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KP = katı fazda toplam elverişli konsantrasyon 

 
fazındaki konsantrasyon 

 

Denklem 114 

 

 

111 sayılı Denklemin Kp değeri için yaygın olarak kullanılan ifadelerden, hem katı 

fazda hem su fazında toplam konsantrasyonlar yerine mevcut konsantrasyonların 

kullanılması bakımından, ayrıldığının bilinmesi önemlidir.  Bunun sebebi şudur; metalin 

katı fazda bulunan bölümü mineral bölümüne dahil edilmiş olabilir ve dolayısıyla elverişli 

değildir. Metallerin mevcut olan konsantrasyonlarını belirlemek için çeşitli deneysel 

çıkartma teknikleri geliştirilmiştir, böylece Kp değerlerinin Denklem 111'e göre 

hesaplanması mümkün olacaktır. Bununla birlikte, bugüne kadar elverişliliği temsil 

eden partisyon katsayılarına yönelik standartlaştırılmış bir yaklaşıma ilişkin altta 

yatan kavramlar üzerinde yeterince çalışma yapılmamıştır. 

Son olarak, metallerin elverişliliği bakımından, yukarıda belirtilen genel süreçler dışında, 

belirli çevresel koşullar altında ilave kompleks oluşturma ve presipitasyon süreçleri 

görülebilir ve bunlar sucul metal konsantrasyonlarını ciddi biçimde azaltabilir. 

Böyle bir sürece örnek olarak anaerobik koşullar altında, çözünebilir olmayan metal 

sülfür oluşumu verilebilir (Asit Uçucu Sülfür, veya AVS kavramı). 

Veri izleme 

Metaller, kendileri için tüm çevresel kompartmanlarda görece çok fazla güvenilir 

izleme verileri bulunan bir bileşik grubudur. Metal grubunun az sayıda bileşikle, ki bu 

bileşikler için genellikle yeterli izleme verileri vardır, sınırlı olduğu göz önüne 

alındığında, risk değerlendirmesi pekala izleme verilerine dayandırılabilir. Genelde 

izleme verileri model hesaplamalarına tercih edilir. Veriler yorumlanırken, doğal temel 

konsantrasyonlar, ortamsal temel konsantrasyonlar ve biyota yoluyla alıma 

elverişlilik dikkate alınmalıdır. 

Sucul çevre açısından metal konsantrasyonlarının bazen çözünmüş konsantrasyonlar 

ve bazen de toplam konsantrasyonlar olarak rapor edildiği bilinmelidir. Çözünmüş 

konsantrasyonlar, çözünmüş organik maddenin ve asılı partikül maddenin 

konsantrasyonları ve su ile organik veya partikül madde arasındaki partisyon 

katsayıları aracılığıyla elde edilebilir. Daha önce belirtildiği gibi, risk değerlendirmesi 

elverişlilik temelinde yapılacağından, tercihen çözünmüş konsantrasyonlar 

kullanılmalıdır çünkü bunlar sucul çevredeki biyolojik olarak kullanılabilir metal 
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bölümünü gösterir. 

Topraklar ve sedimentler için, izleme verilerinden biyo-yararlı metal bölümünü 

doğrudan belirlemeye yönelik yeterli bilgi nadiren alınabilir. Uygun Kp değerleri 

uygulanarak, elverişli metal konsantrasyonlarına  ilişkin tahminler elde edilebilir. 

Hesaplamalardan elde edilen PEC değerleri ile izleme verilerinden elde edilen PEC 

değerleri karşılaştırılabilir. Hesaplanan PEC değerlerinin ölçülen konsantrasyonlara 

dayalı PEC değerlerinden düşük olduğu durumlarda, doğal temel ve ortamsal temel 

konsantrasyonlar dikkate alınmalıdır. 

 

4.5.1.3 Etki değerlendirmesi 

Verilerin bulunabilirliği 

Çoğu metal için, az sayıda bileşik olduğundan, yeterli miktarda toksisite verileri 

mevcuttur,  

ve en azından çözünebilir metal tuzları için çeşitli toksisite verileri vardır. Metallerin 

sucul organizmalar üzerindeki etkilerine toksik etkilerine ilişkin çoğu veri 

bulunabilirken karasal ve sedimentte yaşayan organizmalara ilişkin olarak daha kısıtlı 

ölçüde veriler mevcuttur. Genellikle verilerin çoğu incelenen metallerin toplam 

konsantrasyonlarına dayanmaktadır. Ana metaller için eksik(lik) veriler(i) dikkate 

alınmalıdır. 

Hem kısa dönemli hem uzun dönemli testlere ilişkin veriler mevcuttur ve çeşitli 

trofik düzeylere ait türlere ilişkin veriler vardır.  Bu veriler bu kılavuzun 3.2 sayılı 

kısmında sunulan, verilerin yeterliliğinin değerlendirilmesine ilişkin prosedürler 

izlenerek tüm kompartmanlarda etki değerlendirmesi için  

kullanılabilir. Bununla birlikte, metallere özgü bazı kriterlerin dikkate alınması 

gerekir: 

 metal türleşmesini ve biyoyararlanımı tanımlayan fiziko-kimyasal test koşulları 

saha koşulları için uygun olmalıdır: su sertliği, pH, alkalinite, kompleks 

yapıcıların varlığı (hümik asitler ve EDTA); 

 özellikle sahadan ve doğal sulardan alınan topraklar için, test ortamında 

halihazırda bulunan metal içeriği. Metaller biyosferi oluşturan doğal bileşenler 

olduklarından, bu temel konsantrasyonlar test sonuçlarını etkileyebilir. 

Bununla birlikte, topraklara ilişkin temel konsantrasyonların biyoyararlılığı 

muhtemelen "ilave yapılmış" metalinkinden daha azdır. 
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 ana metaller bakımından verili bir yaşam ortamının organizmaları  

asli elementlere ilişkin doğal konsantrasyon aralığına şartlandırılırlar. Bu aralıkta, 

iç konsantrasyonlarını görece sabit tutacak şekilde (homeostazi) metal alımlarını 

düzenleyebilirler. Bu ise test edilen organizmaların bu optimal konsantrasyon 

aralığında doğmaları ve yetiştirilmeleri gerektiği anlamına gelir. 

PNEC değerinin türetilmesi 

PNEC değerleri, yukarıda verilen kriterlere göre değerlendirilen mevcut verilere 

dayanılarak değerlendirme faktörlerinin uygulanması suretiyle türetilir. Bunun için başka 

bir yerde (örneğin organik bileşikler için) uygulanan standart yöntemler kullanılabilir 

(bkz. Kısım 3.3 ve kısım 3.7). Bununla birlikte, bazı türler için metallerin sahip 

olabileceği spesifik etki şekli nedeniyle, kısım 3.3'teki standart değerlendirme 

faktörleri kullanılarak kısa dönem toksisite verilerinden hareketle PNEC değerine 

ekstrapolasyon yapılırken dikkatli olunmalıdır. Birçok metal için istatistiksel 

ekstrapolasyona imkan verecek sucul organizmalara ilişkin yeterli miktarda uzun 

dönemli toksisite verileri mevcut olabilir, ve bunun sonuçları değerlendirme 

faktörleri kullanılarak hesaplanan PNEC değerlerini destekleyebilir. 

Ana metaller için türetilen hesaplanan PNEC değerleri doğal temel 

konsantrasyolardan düşük olamaz. 

PNEC değeri türetmenin bir ön şartı maruziyet değerlendirmesindeki aynı elverişlilik 

düzeyine dayanılarak yapılmasıdır. 

Sucul toksisite testlerinden elde edilen sonuçlar genellikle toplam konsantrasyonlar 

olarak ifade edilir. İlk yaklaşım olarak toplam konsantrasyonların, partisyon 

katsayıları kullanılarak çözünmüş konsantrasyonlar olarak yeniden hesaplanması 

gerekir. Bu mümkün değilse, toplam konsantrasyon çözünmüş konsantrasyona eşit 

olarak belirlenebilir. Test sistemlerindeki farklılıklar, örneğin (yarı-)statik karşısında 

sürekli akış sistemleri ve doğal karşısında standart su göz önünde bulundurulmalıdır. 

Karasal kompartman için birçok veri mevcuttur ancak bunların çoğu sadece test 

ortamına ilave edilmiş toplam konsantrasyon olarak ifade edilir. Bu ilave edilen miktar 

su ve katı faz arasında ayrılacaktır. Topraktaki mevcut konsantrasyonu hesaplamak 

için partisyon katsayıları uygulanabilir. Toprak türleri arasındaki farklılıkları gidermek 

için referans çizgiler kullanılarak toprak türü düzeltmesi uygulanmalıdır (ayrıca bkz. 

Kısım 3.6.2). 
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Karasal kompartman için ileride yapılacak risk değerlendirmelerinde karada yaşayan 

türler arasındaki farklı maruziyet yollarının bilincinde olunmalıdır: su fazı yoluyla maruz 

kalmayan türler için (fiziko-kimyasal) olarak elverişli olan bölümün biyoyararlılık ile 

ilişkilendirilmesi gerekir. 

Bazı metaller ana metallerdir, düşük konsantrasyonlardaki biyolojik süreçlerde 

fonksiyonları vardır. Mikrobesinlerin eksikliği işlev bozukluğuna yol açabilir. Bu, kurguda 

eksiklik seviyeleriyle ilgili PNEC bilgilerinin dikkate alınması gerektiği anlamına gelir. 

Bununla birlikte, çeşitli türler için çeşitli türlere ilişkin eksiklik seviyeleri hakkında genellikle 

hiç bilgi olmadığı not edilmelidir. 

Bazı istisnalar olsa da, genelde iyonik metal türleri alınım yapılan baskın metal türü 

olarak kabul edilir ve dolayısıyla toksik etkiden sorumlu olan metal türü olarak 

değerlendirilir. Sucul ve karasal çevre sistemlerindeki iyonik türlerin 

konsantrasyonlarına ilişkin bilgiler kolayca bulunamamaktadır ve şimdilik risk 

değerlendirmesinde düzeli olarak kullanılamamaktadır. 

Ana metallerin biyobirikimi 

Metaller organizmalar tarafından alınırlar. Ana metaller bakımından, biyota bunların 

alınımlarını genel fizyolojik mekanizma olan homeostaz ile düzenler. Bu mekanizma 

ile organizmalar, bu ana elemente olan gereksinimlerini karşılamak amacıyla, belirli 

bir değişen dış konsantrasyon aralığında, hücre içi seviyelerini görece sabit tutarlar. 

Homeostaz, çevredeki konsantrasyonlar çok düşük ise, organizmaların ana 

elementleri bilinçli bir şekilde konsantre edebildiklerini gösterir. Bu yüksek BCF 

değerlerine yol açabilir. Diğer taraftan, homeostatik düzenleme kapasitesi, elementin 

o konsantrasyonun ötesinde birikim göstereceği ve toksik hale geleceği verili daha 

yüksek bir dış konsantrasyon seviyesinde aşılacaktır. Yukarıda söylenenlerden açıkça 

şu anlaşılmaktadır; klasik konseptleri (örn. BCF, BMF değerlerinin kullanılması) 

organik maddelere uygulandıkları gibi metallere uygulamak uygun değildir. Aynı 

zamanda, metallere ve diğer organik bileşiklere ilişkin Kp değerleri onların biyobirikim 

potansiyellerini tahmin etmek için uygulanabilir değildir ve bilimsel yorum ve/veya 

çalışmalar gerekir. 

 

4.5.1.4 Risk karakterizasyonu 

Metallerin risk karakterizasyonu temel olarak bu kılavuzda kısım 4.2'de belirlenen 

ilkeleri izler. Bununla birlikte, PEC ve PNEC değerlerinin her ikisinin de benzer 
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elverişlilik seviyelerine dayalı olmasının çok önemli olduğu bir kez daha ifade 

edilmelidir. Buna ek olarak, birden büyük PEC/PNEC oranları bulunduğunda, riskleri 

azaltmak için atılması gereken başka adımlara karar vermek için doğal ve/veya 

ortamsal temel konsantrasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. 

Çoğu metal için yeterli izleme verileri elde edilebileceğinden, risk değerlendirmesi, 

özellikle bölgesel bir değerlendirme, çoğunlukla hesaplanan yerine ölçülen çevresel 

konsantrasyonlara dayalı olacaktır. Genellikle çoğu izleme verileri toplam 

konsantrasyonlarla ilgilenir. Özellikle sucul sistemlerde ölçülen toplam 

konsantrasyonları çözünmüş konsantrasyonlara dönüştürmek genellikle mümkündür. 

Karasal sistemler için bu uygun Kp değerlerinin uygulanması ile mümkün olur. 

 

4.5.2 Petrol maddelerine ilişkin risk karakterizasyonu 

 

4.5.2.1 Giriş 

Bu kısımda, halen geliştirilmekte olan ve petrol maddelerinin çevresel risk 

değerlendirmesinde kullanılabilecek olan Hidrokarbon Blok Yöntemi (HBM) açıklanmıştır. 

Yöntem ilk olarak CONCAWE (Petrol Şirketlerinin Çevre ve Sağlığın Korunması için 

Avrupa Teşkilatı) tarafından tasarlanmış ve Aralık 1994'te Ispra'da düzenlenen bir 

çalıştayda tartışılmıştır (CONCAWE, 1995; EU, 1995). Yaklaşım henüz çok yakın 

zamanda geliştirilmiştir ve dolayısıyla uygulanmasına ilişkin deneyimler sınırlıdır. Genel 

yaklaşımı geçerli kılacak çalışmalar yapılmış olsa da, risk karakterizasyonunun sonuçları 

değerlendirilirken  dikkate alınması gereken bazı teknik detaylarla ilgili hala bazı 

belirsizliklerin olduğu bilinmelidir. 

 

4.5.2.2 Yöntemin Ana Hatları 

Tek bir EINECS numarası ile tarif edilmiş olmasına rağmen, değişen karmaşıklık 

derecelerine sahip hidrokarbon karışımlar olan birçok petrol kökenli madde 

bulunmaktadır (örneğin rafineri akıntıları ve solventler). Pek çok petrol hidrokarbon 

maddesinin karmaşık kompozisyonu, kompozisyonlarının ham petrolün kaynağına ve 

üretimlerinde kullanılan sürecin ayrıntılarına bağlı olarak değişeceği gerçeği ile 

artmaktadır. Bu karmaşık kompozisyon çevresel risk değerlendirmesi gerekli 

olduğunda belirli problemler teşkil eder. 

Petrol maddeleri için bir risk değerlendirmesinin zorlukları, bunların ayrı ayrı 
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bileşenlerinin spesifik ve farklı fiziko-kimyasal ve ekotoksikolojik özelliklere sahip 

olmalarından ve çevrede bozunma potansiyellerinden kaynaklanır. Her biri salım 

üzerine farklı dağılım ve akibet süreçlerine tabi olacaktır. Bu şu anlama gelir; çevreye 

salım üzerine, her bir bileşen bağımsız olarak hareket edecek ve her bir çevresel 

kompartmanda kendisinin konsantrasyonuna ulaşacaktır. Buradan ise tüm petrol 

maddesi için bir PEC değerinin olmadığı sonucu çıkar. Teorik olarak, bir petrol 

maddesinin her bir ayrı bileşenini tanımlamak ve daha sonra bunların her biri için bir 

PEC değeri belirlemek mümkün olabilir. Uygulamada ise bu yaklaşım çoğu petrol 

maddesi için elde edilebilir olmayan belli ölçüde analitik çözümleme gerektirir ve 

bunun mümkün olduğu durumlarda bile bu kadar büyük miktarda verilerle çalışmak 

pratik olmayacaktır. Bununla birlikte, benzer yapıdaki hidrokarbonlar benzer fiziko-

kimyasal özelliklere ve çevrede bozunma potansiyeline sahip olacağından, verili bir 

çevrede benzer dağılımlara ve akibetlere de sahip olacaklardır. Bu nedenle bu 

hidrokarbonları, benzer özellikleri olan bileşenlerin bir arada değerlendirilmesini 

sağlayacak şekilde, gruplandırmak veya blok haline getirmek mümkündür (bir bloğun 

tek bir bileşenden veya benzer akibet ve dağılım özellikleri olan çok sayıda bileşenden 

oluşabileceği bilinmelidir). Bir madde için bloklar tespit edildikten sonra, her bir 

çevresel kompartmana ilişkin her bir blok için PEC değerleri hesaplanabilir. PEC 

değerlerinin sadece tek bileşenler veya benzer bileşen grupları için elde edilebileceği 

göz önüne alındığında, buradan aynı tekil bileşen veya bileşen grupları için PNEC 

değerlerinin de hesaplanması gerektiği sonucu çıkar. 

Bu nedenle, maddenin tümü ile ilgili elde edilen ekotoksisite verileri, suda yerleşik 

fraksiyonlar (WAF) veya dağılımlar kullanılarak elde edilmiş olmasına bakılmaksızın, 

PNEC değerlerini tahmin etmek için kullanılamaz. PNEC değerleri ayrı ayrı blokların 

toksisitesine dayalı olmalıdır ki bu bloklar tek bileşenli veya birden fazla bileşenli 

bloklar olabilir. Bu bloklar benzer etki şekilleri sergilemelidir. 

Yukarıda bahsedilenlerden açık olarak anlaşılmaktadır ki tüm maddenin PEC/PNEC 

oranı doğrudan türetilemez, çünkü tüm maddeye ilişkin ne PEC ne de PNEC değeri 

elde olacaktır. Dolayısıyla PEC/PNEC oranı, her bir bloğun katkı maddesine oransal 

katkısına dayalı olarak, bileşen bloklarının PEC/PNEC oranlarından türetilecektir. 

 

   Denklem 115 
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burada: A, B, C vb. blokları temsil eder. 

Bu Hidrokarbon Blok Yöntemi (HBM) olarak adlandırılır. Lütfen genel karışım 

toksisitesi konularında daha yakın tarihli araştırmaları ve güncel yansımaları içeren 

Bölüm II Biyosidal Ürünler'e bakınız. 

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, petrol maddesinin kendisinin tek bir blok 

oluşturduğunun kabul edilmesine neden olacak kadar sınırlı bir karmaşıklığa sahip 

olduğu durumlarda (örneğin bazı dar-aralık hidrokarbon solventler), risk 

değerlendirmesinin basit bir tek bileşenli maddeninkiyle aynı olacağı dikkate alınmalıdır 

bir başka ifadeyle madde tek bir bloktur ve dolayısıyla petrol maddesine ve bloklara 

ilişkin PEc değeri aynıdır, PNEC değerini elde etmek için kullanılan ekotoksisite verileri 

tüm maddenin toksisitesine dayandırılabilir, ve PEC/PNEC oranı doğrudan elde 

edilebilir. 

Birçok petrol maddesinin karmaşıklığı ve dolayısıyla oluşturulacak blokların sayısı göz 

önüne alındığında, ve değerlendirme prosedürlerinde duyulan esneklik ihtiyacı ile birlikte, 

petrol maddelerine ilişkin risk değerlendirmesi için bu yöntemin kullanılmasının, 

uygulamada, bilgisayar tabanlı değerlendirme prosedürlerinin kullanılmasıyla 

mümkün olacağı değerlendirilmektedir. 

Belirli hidrokarbon bloklarının birden fazla petrol maddesinde mevcut olabileceği dikkate 

alınacak olursa, birden fazla petrol maddesinden toplam çevresel riske olacak katkının 

değerlendirilmesi gerekebilir. Kural olarak HBM spesifik durumlarda farklı petrol 

maddelerinin birleştirilmiş çevresel risklerinin hesaplanmasına veya birleştirilmiş PEC 

değerlerinin izleme verileriyle karşılaştırılmasına imkan verir. Bunun için, bırakılan farklı 

petrol maddelerinin PEC/PNEC değerleri (veya bunların spesifik bloklarına ilişkin 

değerler), etkilerin konsantrasyon ilavesi olacağı varsayımıyla, spesifik bir petrol 

maddesine ilişkin blokların birleştirilme şekliyle aynı şekilde birleştirilebilir 

HBM'nin uygulanmasının ana hatları 

Aşağıda HBM uygulamasının temel adımları ana hatlarıyla verilmiştir: 

 madde hakkında bileşenleri bloklara ayırmaya yetecek kompozisyon 

verilerinin toplanması; 

 bileşenlerin benzer yapısal ve/veya fiziko-kimyasal özellikler, bozunma 

parametreleri ve ekotoksikolojik özelliklere göre gruplandırılarak blokların 

tanımlanması. İstenirse, bloklar tek bileşenler olarak tanımlanabilir; 
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 üretim ve kullanım verilerinin elde edilmesi; 

 her bir blok için salım tahminlerinin tespit edilmesi. Bir petrol maddesi 

için tek bir salım tahmini her zaman yeterli olmayabilir: önemli ölçüde 

farklı fiziko-kimyasal özellikleri olan bloklar farklı salım tahminleri 

gerektirebilir; 

 fiziko-kimyasal özelliklere ilişkin temsili değerler, bozunma hızı sabitleri 

ve her blok için LC/EC50 ve NOEC değerleri tahsis edilmesi; 

 her blok için her bir kompartmana ilişkin PEC değeri belirlenmesi (yerel ve 

bölgesel); 

 her bir blok için PNEC değerinin belirlenmesi; 

 her bir blok için PEC/PNEC oranı hesaplanması ve oransal olarak 

toplanması. 

Özetlemek gerekirse, fiziko-kimyasal ve ekotoksikolojik özellikleriyle bloklar tanımlandıktan 

sonra, yukarıdaki kısımlarda sunulan yaklaşım ile HBM arasında hiçbir fark yoktur. Bu ise 

PEClyerel ve PECbölgesel değerleri kısım2'de açıklandığı gibi hesaplanabilir ve bir PNEC 

değeri kısım3'te açıklandığı gibi türetilebilir.  

HBM risk değerlendirmesi için kullanılırken özellikle dikkat edilmesi gereken 

noktalar 

HBM'nin uygulanmasına ilişkin belirli hususların daha ayrıntılı olarak açıklanması ki 

aşağıda yer almaktadır, büyük ölçüde HBM'nin sucul çevreye ilişkin risk 

değerlendirmesinde kullanılmasına dayanmaktadır. Bunun nedeni, çevresel risk 

değerlendirmesinin gelişiminin mevcut durumu, ve özellikle HBM'nin kullanım 

durumu göz önüne alındığında, HBM'nin ilkeleri, uygulanabilirliği ve HBM'nin 

kullanımı ve daha da geliştirilmesiyle ilgili hususlar bakımından en iyi örnekleri bu 

kompartmanın kullanılmasının sağlamasıdır. 

Petrol maddelerinin kompozisyonu 

Birçok petrol maddesinin kompozisyonu karmaşıktır, tek bir madde genellikle 

kimyasal türü, molekül ağırlığı ve izomerik yapı açısından değişiklik gösteren çok 

sayıda bileşen kimyasalı içerir. 

Bazı petrol maddeleri açısından farklı blokların fiziko-kimyasal özelliklerindeki 

farklılıklar öyle olacaktır ki maddeye ilişkin tek bir salım tahmini yeterli olmayabilir 
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ve bazı bloklar veya blok grupları için ayrı salım tahminleri gerekli olabilir. 

Bazı petrol maddelerinin karmaşıklığı, bunların kompozisyonlarının, üretildikleri 

ham petrolün kaynağına ve üretim yöntemlerine bağlı olarak değişebilir olmasından 

dolayı daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle, sadece kompozisyonla ilgili 

değil aynı zamanda, uygun olan durumlarda, kompozisyondaki değişikliklerle ilgili 

yeterli bilgilerin olması gerekir. Bu bilgiler kompozisyonda görülebilecek bu olası 

değişiklikler dikkate alınarak bir maddeye ilişkin çeşitli PEC/PNEC hesaplamaları 

yapılmasını sağlamak için kullanılabilir. Petrol maddeleri bakımından, kompozisyonla 

ilgili yeterli bilgi, madde gruplarının, örneğin naftaların veya kerosinlerin tüm 

gruplarının, risk değerlendirmesinin aynı zamanda üstlenilmesine imkan verir. 

Açıktır ki birçok petrol maddesi için kompozisyonun tam olarak belirlenmesi ne 

ulaşılabilir bir durumdur ne de bir risk değerlendirmesi yapmak için gereklidir. Ancak 

kompozisyonla ilgili verilerin, değişkenlikle ilgili bilgiler dahil, blokların risk 

değerlendirmesi amacı doğrultusunda doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlayacak 

ölçüde yeterli olması çok önemlidir. 

Unutulmamalıdır ki bazı petrol maddeleri görece daha dar bir bileşen aralığı içerecek ve 

kompozisyon açısından çok daha tutarlı olacaktır örneğin bazı dar-aralıklı hidrokarbon 

solventler. Bazı durumlarda bu gibi maddeleri tek bir blok gibi görmek uygun olabilir. 

Petrol maddelerinin bileşenlerinin birçoğu pek çok maddede bulunuyor olacaktır. 

Genel olarak, farklı petrol maddelerinde benzer bileşenlerin olduğu durumlarda 

"bloklara ayırma" ile aynı yaklaşımın kullanılmasının sağlanması istenir. Bu, çeşitli 

petrol maddelerine uygulanabilecek blok PEC/PNEC oranlarının geliştirilmesini 

sağlayacaktır (bu ortak bloklara ilişkin fiziko-kimyasal özellikler ve bozunma 

özellikleriyle ilgili verilerin ve toksisite değerlerinin sadece bir kere üretilmesi 

gerekecektir). 

Blokların tanımlanması 

Bloklar, temel olarak, bileşenlerinin dağılımının ve akibetinin belirlenmesinde kilit rol 

oynayan bu fiziko-kimyasal özellikler ve bozunma özellikleri esas alınarak 

tanımlanacaktır. Blokların, salım üzerine büyük ölçüde benzer akibet ve dağılıma sahip 

olmayacak bileşenleri kapsayacak kadar geniş olmamasına dikkat edilmelidir. Benzer 

şekilde, bloklar, mümkün olan durumlarda, benzer etki şekli ve dar bir toksisite aralığı 

olan maddeleri içermelidir. Blok tanımında yer alan akibet ve toksisite kriterlerinin her 

ikisinin de eş zamanlı olarak karşılanması gerekir. 
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Verburgh ve diğerleri (1995) HBM'yi kullanarak spesifik olmayan etki şekline sahip 500 

hidrokarbona ait verilere dayalı olarak, apolar narkotik toksisite QSAR modelleri 

kullanarak ve PECbölgesel hesaplaması için tanımlanan AB standart çevresinin Mackay 

seviye III modeli ile, "deneme hesaplamaları"  yapmıştır. Blokların tanımlanması 

bakımından log Kow değerinin temel parametre olduğu görülmüştür. Bu blokların eşit 

aralıklı log Kow değerleri üzerine tanımlanabileceği anlamına gelir: örneğin;<3.0; 3-

3.5; 3.5- 4.0 vb. 

HBM'nin uygulanması için böyle bir "blok tanımı" ile başlanması önerilir. Risk 

değerlendirmesinin sonuçlarına dayalı olarak bloklar daha da geliştirilebilir. 

Hidrokarbon olmayan bileşen esaslı veya hidrokarbon olmayan bileşen 

içeren bloklar  

Belirli petrol ürünleri hidrokarbon olmayan bileşenler içerir. Bu maddeler 

değerlendirilirken "bloklara ayırmanın" uygun olmasını ve özellikle bloktaki 

bileşenlerin toksisite aralıklarının küçük olmasını ve gerektiğinde etki şekillerindeki 

farklılıkların uygun şekilde hesaba katılmasını sağlamak üzere özel dikkat 

gösterilmelidir. 

Toksisitenin aditif niteliği 

Aynı etki şekline sahip kimyasallar için akut toksisitelerin aditif olarak 

değerlendirilebileceği genel olarak kabul edilmektedir (EIFAC, 1987). Bunun kronik 

toksisite için de geçerli olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır (Hermens, 1989). 

Lütfen genel karışım toksisitesi konularında daha yakın tarihli araştırmalar ve güncel 

yansımalar içeren Bölüm II Biyosidal Ürünlere bakınız. 

Bir kimyasalın veya ilgili kimyasallar grubunun polar olmayan narkoz ile hareket edip 

etmediği, test sonuçlarının temel toksisiteye ilişkin QSAR tahminleri ile 

karşılaştırılmasına dayandırılabilir. Çok sayıda organik kimyasalın bunların etki 

şekillerine göre sınıflandırılmasına imkan veren planlar mevcuttur (Verhaar ve 

diğerleri, 1992). 

Petrol hidrokarbonları temel olarak hidrokarbonlardan oluşur. Bunlar benzer bir toksik 

etki şekli, polar olmayan narkoz, ile hareket eder. Yukarıdaki bilgiler ışığında, petrol 

maddelerinin hidrokarbon bileşenleri açısından etkilerin basit konsantrasyon ilavesi 

olacağı varsayılabilir. 

Durum farklı etki şekilleri olan kimyasallar bakımından bu kadar açık değildir. 
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Spesifik etki şekilleri olan petrol hidrokarbonlarının bileşenleri, aynı etki şekline sahip 

olmaları şartıyla, muhtemelen birlikte bloğa ayrılır. İlk önce bu bloğun PEC/PNEC 

oranının toplam PEC/PNEC oranına eklenmesi gerekir. Buradan, bu bloğa ilişkin 

PEC/PNEC oranının spesifik petrol maddesi için herhangi bir çevresel risk potansiyelini 

etkileyip etkilemediği ortaya çıkacaktır. Etkiliyorsa, etki şekillerinin aditif olup 

olmadıklarına dair daha fazla araştırma yapılması gerekecektir. 

Petrol maddesinde bulunan, spesifik bir etki şekline sahip olabilecek kimyasallar metalik 

yapı taşları (örn. ham petrol, akaryakıtlar ve asfaltta bulunan vanadyum ve nikel) ve 

heterosiklik bileşikler (örn. parçalanmış yakıtlardaki karbazol bileşikleri) ve 

mutajenler/karsinojenler (örneğin benzo(a)piren gibi PAH'ler, 7,12- 

dimetilbenzo(a)antrasen). 

Bununla birlikte, spesifik olmayan şekilde hareket eden bileşenlere kıyasla düşük 

konsantrasyonlarda bulunurlar. 

Buna rağmen, bu spesifik hareket eden yapıtaşları çevresel risk değerlendirmesinde 

durum bazında, en azından kalitatif bir şekilde, dikkate alınmalıdır. 

QSAR Modelleri 

HBM uygulanırken blokların tanımlanması, ölçülmüş veriler olmadığında, fiziko-

kimyasal özelliklerin (örn. log Kow, suda çözünürlük, erime noktası ve buhar basıncı) 

ve bozunma oranlarının (örn. ışıl bozunma ve hidroliz oranları) tahminine bağlı 

olabilir. Bu verilerin mevcut veri tabanları veya QSAR modelleri kullanılarak 

üretilmesi için makul surette kabul görmüş yöntemler vardır.  Biyobozunma için geniş 

kabul görmüş QSAR modelleri mevcut değildir, ancak ilgili bloklar için deneysel olarak 

belirlenmiş hız sabitleri bulunmuyorsa, blok tanımlanması amacıyla QSAR 

tahminlerinin kullanılması, Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

hakkında kılavuz, Ana Bölüm R.6: QSAR modelleri ve kimyasalların 

gruplandırılmasında belirlenen ilkelere göre, en azından tarama için, yeterli kabul 

edilmektedir. 

QSAR modellerinin kullanılması basit hidrokarbonların akut toksisitesinin tahmin 

edilmesi için iyi yapılandırılmıştır, ve mevcut toksisite verilerini tamamlamak için 

kullanılabilir. Daha karmaşık hidrokarbonlar ve kronik toksisite açısından QSAR 

modellerinin doğruluğu üzerinde daha fazla durulması gerekmekle birlikte, deneysel 

verilerin mevcut olmadığı durumlarda yeterli düzeyde varsayılan değer sağlarlar 

(özellikle değerlerin risk değerlendirmesinin sonucu bakımından kilit nitelikte 
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olmadığının tespit edildiği durumlarda). 

Her bir öncelikli petrol maddesine ilişkin mevcut minimum veri seti HBM kullanılarak 

risk değerlendirmesi yapılması için genellikle yeterli olmaz, çünkü bu küme 

genellikle tüm petrol maddesiyle yapılan testleri içerecektir. HBM sürecinde ayrı 

hidrokarbonlar çevresel akibetlerine ve ekotoksikolojik özelliklerine göre birlikte 

bloklara ayrıldıklarından, bu hidrokarbonlarla ilgili ilave veriler de gereklidir. Bunlar 

ölçülmüş veriler olabilir, ancak QSAR modellerinden türetilen verilerin blokların 

oluşturulmasında veri boşluklarının doldurulması için faydalı olacağı öngörülmektedir. 

Petrol maddesine ilişkin genel risk değerlendirmesi yapıldığında (bloklar için 

hesaplanan ve toplanan PEC/PNEC oranları ile), genel PEC/PNEC oranına en çok 

katkıda bulunan bloklar tanımlanabilir. Genel PEC/PNEC oranı bire yakın veya birden 

büyük olduğunda risk değerlendirmesinin nihai sonucu hakkında verilecek kararın 

ölçülmüş verilere (QSAR'dan ziyade) dayanması gerekeceği dikkate alınmalıdır.  Bu 

nedenle, her bir blok için (belirli bir bloğun katkısı risk değerlendirmesinin sonucu ile 

ilgisiz bulunmadıkça) temsili ölçülmüş temel veriler mevcut olmalıdır. Bu veriler 

bloğun herhangi bir bileşeni ile ilgili olabilir, çünkü tanım gereği, bloklar benzer akibet 

ve ekotoksikolojik özelliklere sahip hidrokarbonlardan oluşur. IUCLID veri tabanının 

gösterdiği üzere bu amaca uygun bazı ayrık hidrokarbonlarla ilgili veriler halihazırda 

mevcuttur. 

Blok tanımlaması için, kısa (su yosunu, su piresi ve balıklar) ve uzun dönem (su 

piresi ve balıklar) toksisiteye ilişkin QSAR (Kantitatif Yapı-Faaliyet İlişkisi) 

modelleri, QSAR modellerinin kullanımına ilişkin TGD (2003) Bölüm 4'te verilmiştir. 

Bu QSAR modelleri spesifik olmayan etki şekline sahip kimyasallar için bir başka 

ifadeyle çoğu petrol maddesi bileşenleri için kullanılabilir. Sunulan değerlendirme 

faktörleri dikkate alınarak (bkz. Kısım 3.3.1) QSAR ile türetilen NOEC değeri 

üzerinde 10 düzeyinde bir faktör önerilir. 

 

Akut toksisite göstermeyen bloklar 

Suda çözünürlük sınır değerinde kendileri için hiç akut toksisite gösterilmeyen 

birtakım bloklar olacaktır. Adema (1986, 1991) n-dekan ya da daha yüksek homolog 

için ve karbon sayısı 14'ten fazla olan alkilbenzenler için kısa dönem toksisite tespit 

edememiştir. Bu, bu blokların kronik toksik etkilere katkıda bulunmayacağı anlamına 

gelmez.  . 
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Ölçülmüş uzun dönemli toksisite verileri hiç yoksa, bu kimyasallar için kronik 

toksisiteyi tahmin etmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar olabilir: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında Kılavuz Ana 

Bölüm R.6: QSAR modelleri ve kimyasalların gruplandırılması belgesinde 

sunulan uzun dönemli toksisiteye ilişkin QSAR modelinin kullanılması 

(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and- chemical-safety-assessment). Bununla birlikte, bu QSAR 

modelleri sadece yaklaşık 2-6 aralığındaki log Kow değerleri için kullanılabilir. 

Daha yüksek log Kow değerine sahip kimyasallar için sonuçta bulunan NOEC 

değeri genellikle suda çözünürlükten yüksektir; 

 suda çözünürlük seviyelerinde veya bu seviyelerinin altında akut toksisite 

göstermeyen bloklar için, QSAR modelleri (sonucun suda çözünürlük düzeyini 

geçebileceğine bakılmaksızın) uygun bir değerlendirme faktörü uygulanarak 

PNEC için bir temel olarak kullanılabilir. Hesaplanan bu değer, kendisi suda 

çözünürlükten daha büyük olmadıkça, bloğun PNEC değerini temsil etmek 

üzere alınır. Bu durumda suda çözünürlük PNEC olarak ikame edilmelidir. Çok 

yüksek log Kow değerleri için, bunun gerçeğe uygun olmayan PNEC 

değerlerine neden olacağı dikkate alınmalıdır; 

 log Kow 6'nın üzerinde bir gösterge olarak, balıklar için BCF değerini türetmeye 

yönelik parabolik bir denklem (bkz. Kısım 3.8.3.2) kritik vücut yükü (CBB) 

kavramıyla (McCarty & Mackay, 1982) birlikte, kronik toksisite testini 

hesaplamak için kullanılabilir. Bu kritik vücut yükü kavramı uzun dönem kritik 

vücut yükünün NOEC değeri ile BCF değerinin çarpımına eşit olduğunu gösterir 

(CBB = BCF∙NOEC) (Sijm ve diğerleri, 1992; ECETOC, 1995). Bir risk 

değerlendirmesi yapabilmek için, bu QSAR tahminin desteklemek üzere 

ölçülmüş kronik veriler geliştirme gereği doğabilir. 

 

Çözünmemiş materyal 

Petrol maddeleri (veya bileşenleri) sucul çevreye ya çözelti halinde ya da deniz 

yüzeyindeki petrol tabakasındaki veya dispersiyonlardaki çözünmemiş materyal 

halinde girebilir. Çözünmemiş haldeki hidrokarbonların doğrudan yerel etkileri 

olabilir. Çözünmemiş hidrokarbonların bölgesel seviyede bulunmayacağı 

değerlendirilir ancak her durumda bunun PECbölgesel hesaplanarak teyit edilmesi 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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gerekecektir. 

Veri izleme 

Sadece tek bir bileşenden oluşan maddeler için çeşitli kompartmanlara ilişkin 

sağlıklı ve uygun izleme verileri olabilir. Petrol maddeleri bakımından spesifik önem 

verilmesi gereken izleme verilerinin kullanılmasıyla ilgili bazı zorluklar söz 

konusudur. 

Çoğu zaman, farklı  petrol maddelerinden gelmiş olabilecek toplam hidrokarbonların 

veya belirli hidrokarbon bileşenlerinin ölçümleri olacaktır. 

Bu gibi salım veya izleme verileri, salımın tamamının belirli petrol maddesine 

atfedilebileceği varsayımıyla, tarama amacıyla bir bloğun konsantrasyonuna ilişkin en 

kötü durum tahmini sağlamak için kullanılabilir. Bununla birlikte, ölçülmüş 

konsantrasyonların bir bloğun tüm kaynaklarının toplamını temsil ederken spesifik bir 

bloğa ilişkin hesaplanmış konsantrasyonların yalnızca bu bloğun çevredeki toplam 

konsantrasyonunun üzerinde çalışılan spesifik petrol maddesi ile ilgili bölümünü 

temsil ettiği dikkate alınmalıdır. 

Bu nedenle, izleme verileri, bunlar organizmaların çevrede maruz kaldıkları gerçek 

konsantrasyonu temsil ettiklerinden, en çok ilgili tüm kaynaklarla ilgili belirli bir 

bloğun değerlendirilmesi için uygundur. 

Sucul kompartman dışındaki kompartmanlar 

HBM'nin petrol maddelerinin risk değerlendirilmesi için kullanımıyla ilgili olarak 

yukarıda yapılan açıklamalar sucul çevre üzerine odaklanmıştır. Bunun nedeni şu 

anda sadece bu çevresel kompartman için tam bir risk değerlendirmesi yaklaşımına 

imkan verecek yeterli veri ve deneyimlerin olmasıdır. Bununla birlikte, HBM ilkeleri 

tüm çevresel kompartmanlara uygulanabilir ve yaklaşıma aşinalık arttıkça, bilgi 

düzeyinin artacağı ve bu yaklaşımın toprak ve hava kompartmanlarına 

uygulanmasının mümkün hale geleceği öngörülmektedir. Şu an için daha geniş 

çapta uygulanmasının önüne geçen belirli noksanlıklar kimyasalların, 

hidrokarbonlar dahil, karasal organizmalara olan toksisitesiyle ilgili veri eksikliği ve 

bunun sonucu olarak yeterli (Q)SAR modellerinin olmamasıdır. 

Bilgisayar tabanlı risk değerlendirmesinin HBM kullanımına katkısı 

Bilgisayar tabanlı risk değerlendirmesi kullanılması risk karakterizasyonunu birçok 

defa tekrarlama imkanı verir ve bunun sonucunda aşağıdaki işlemleri kolaylaştırır: 
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 kompozisyondaki değişimlerin etkilerinin incelenmesi; 

 alternatif "bloklara ayırma" planlarının incelenmesi; 

 tüm maddeye ilişkin PEC/PNEC oranlarının başlıca katkı verenleri 

durumundaki blokların tanımlanması ve dolayısıyla verilerin, örneğin 

(Q)SAR tahminlerine karşı deneysel değerlerin üretilmesi yoluyla, en çok 

düzeltilmesinin en değerli olacağı durum; 

 bir petrol maddesinden daha fazla madde için ortak olan bloklarla ilgili 

bilgilerden oluşan veri tabanının muhafaza edilmesi. 

Test stratejileri 

Blokların tanımlanmasına, blok özelliklerinin tahminine ve maruziyet senaryoları ile 

birlikte kompozisyon bilgilerine dayalı olarak bir PEC/PNEC hesaplanır. Blokların 

özelliklerine ilişkin veri tahminlerini geliştirmek için PEC veya PNEC değerinin daha 

da iyileştirilmesi/düzeltilmesi gerekebilir.  

Belirli bir petrol maddesini temsil edecek blokların seçiminin teyit edilmesinde bir çeşit 

duyarlılık analizi faydalı olabilir; bu yaklaşım bloğun akibet ve etkilerinin 

tanımlanmasında önemli olan belirli parametrelerin belirlenmesinde de kullanılabilir. 

Bu yaklaşım risk değerlendirmesinin sonucunu etkileyecek en uygun ilave verilerin 

belirlenmesi için yararlı olabilir. 

Blok özelliklerine ilişkin veri tahminlerinin düzeltilmesi aşağıdaki durumlarda 

yapılmalıdır: 

1. spesifik blokların sahip olduğu PEC/PNEC değerleri > 1 olması veya; 

2. blokların genel toplamının PEC/PNEC oranı > 1 sonucunu vermesi. 

PEC/PENC oranı > 1 değerine sahip bloklar için, bir veya birkaç temsili bileşen 

seçilmelidir. Bu bileşen(ler) için TGD (2003)'teki ilkelere uyulur ve sonuçlar spesifik 

blok için temsili olarak kullanılabilir. Bileşikler hemen hemen aynı ekotoksikolojik 

profillere sahipse (örneğin, basit organik çözücülerin bir karışımı için beklenebilen), 

o zaman her iki denklemdeki risk bölümleri aynı hale gelir 

Ayrı ayrı PEC/PNEC < 1 değeri olan blokların birleştirilmesi PEC/PNEC > 1 değerini 

verirse, katkıda bulunan ana bloklar üzerinde durulması önerilir. İlgili blokar için yine 

temsili bileşenler seçilebilir ve genel test ilkeleri uygulanır. 
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Yöntemin diğer UVCB için uygulanması 

Bu yöntemin diğer UVCB maddelerine uygulanabilir olduğu açıktır, ancak bunun durum 

bazında tespit edilmesi gerekir. Daha geniş çapta uygulanabilirliğini, kabul edilebilir 

bloklar tanımlama ve bloklar ve bunların aditif niteliğine ilişkin PEC ve PNEC değerlerinin 

türetilmesine ki destek olacak gerekli verileri sağlama kabiliyeti, ki bu genel PEC/PNEC 

oranının türetilebilmesi için gereklidir, belirleyecektir. 

 

4.5.3 İyonlaşan maddelere ilişkin risk karakterizasyonu 

4.5.3.1 Giriş 

Bir organik asit veya bazın iyonlaşma derecesi bileşiğin akibetini ve toksisitesini 

büyük ölçüde etkiler. Suda çözünürlük, adsorbsiyon ve biyokonsantrasyonun yanı 

sıra bir maddenin iyonlaşmış halinin toksisitesi buna karşılık gelen nötr 

molekülününkinden dikkat çeken bir şekilde farklı olabilir. 

Bir maddenin dekompozisyon sabiti (pKa/pKb) bilindiğinde, bileşiğin ayrışmış ve nötr 

halinin yüzdesi belirlenebilir. Örneğin, pKa değeri 5.5 olan bir asit için, maddenin 

davranışının pH'ye bağımlılığı  

aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 pH 3.5 düzeyinde % 1 ayrışmış 

 pH 4.5 düzeyinde % 10 ayrışmış 

 pH 5.5 düzeyinde % 50 ayrışmış 

 pH 6.5 düzeyinde % 90 ayrışmış 

 pH 7.5 düzeyinde % 99 ayrışmış 

Dolayısıyla, ortamın pH değerindeki küçük değişiklikler bile maddenin çevrede var 

olduğu halini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum özellike pKa/pKb değerleri 

çevrenin pH değerleri civarında olan maddeler için söz konusudur (yani yüzey suyu 

için pH 4-9). İyonlaşmış maddelerin değerlendirmesinde, maddenin akibetinin ve 

etkilerinin ne kadarının çevrenin pH değeri tarafından etkilendiği konusuna gerekli 

dikkat gösterilmelidir. 

 

4.5.3.2 Maruziyet değerlendirmesi 

Organik asitlerin ve bazların suda çözünürlüğü pH değerine çok fazla bağımlıdır. 
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Ayrışmış bileşiğin suda çözünürlüğü nötr türlerden daha yüksek büyüklük sırası 

olabilir. Bu nedenle, suda çözünürlüğün pH değerine ne kadar bağımlı olduğu 

bilinmelidir. En azından test suyunun pH değerinin belirlenmesi gerekir. Bu log Kow 

için de geçerlidir. 

Maruziyet değerlendirmesinde kullanılan temel parametreler (log Kow, Henry yasası 

sabiti, adsorbsiyon/desorbsiyon katsayıları) maddenin sadece iyonlaşmamış haline 

uygulanır. Bu nedenle, bir maddenin su ve hava veya katılar arasında 

partisyonunun söz konusu olduğu her durumda, verili bir pH değerinde bileşiğin 

sadece ayrışmamış bölümünün dikkate alınması için bir düzeltme yapılması gerekir. 

Uygulamada, bu, Henry yasası sabitinin ve toprak, sediment ve asılı katılardaki Kp 

değerinin düzeltilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ise bir düzeltme faktörü 

kullanılarak yapılabilir (bkz. Denklem 1). 

Düzeltme sadece maddenin iyonlaşmamış haline işaret eden partisyon katsayıları 

için kullanılabilir. Bunun anlamı, tahmin edilen partisyon katsayıları bakımından, 

suda çözünürlüğün ve Kow değerinin nötr hal için belirlenmesi gerektiğidir. 

Hesaplamada kullanılacak ilgili pH değerlerinin seçiminde, ilgili bileşiğin pKa/pKb 

değeri ve maddenin gerçek toksik haliyle ilgili bilgiler esas alınmalıdır. Deneysel 

olarak belirlenen partisyon katsayıları için düzeltme ihtiyacı, testteki pH değerine 

bağlı olarak, durum bazında değerlendirilmelidir. 

Bu ilkeler maddenin atık su arıtma tesisindeki akibeti için de geçerlidir. Bununla 

birlikte, STP iyi bir şekilde tamponlanmış bir ortam olduğundan, hesaplamalarda 

varsayılan pH değeri olarak 7 kullanılabilir. pH değerinin biyokonsantrasyonun 

deneysel olarak belirlenmesindeki rolü de kabul edilmelidir. 

 

4.5.3.3 Etki değerlendirmesi 

İyonlaşma maddenin toksisitesini önemli ölçüde değiştirebilir. Normal şartlarda, buna 

ayrışmış ve nötr türlerin farklı biyoyararlanımı neden olur. Sonuç olarak, toksisite test 

edilirken, olası toksisite farklılıklarını tamamen karakterize edebilmek için testler 

tercihen pKa değerinin her iki tarafında da yapılmalıdır. Bu her durumda mümkün 

olamayacağından, pH değerinin rolü değerlendirmede en azından kantitatif olarak ele 

alınmalıdır. 

 

4.5.3.4 Risk karakterizasyonu 
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PEC ve PNEC değerlerinin risk karakterizasyonunda benzer koşulları temsil etmesine 

dikkat edilmelidir. PEC/PNEC karşılaştırmaları, çevresel olarak uygun pH aralığında, 

tercihen pKa değerlerinin her iki tarafında yapılmalıdır. Risk karakterizasyonunda, 

gerçeğe uygun en kötü durum yaklaşımı izlenerek, daha yüksek PEC/PNEC oranı 

kullanılmalıdır. Kantitatif bir analiz yapmak mümkün olmuyorsa, değerlendirmeci pH 

etkisini kalitatif olarak dikkate almalıdır. 

 

4.6 Maddelerin yaşam döngüsü kapsamında olmayan kaynakların risk 

değerlendirmesi 

4.6.1 Giriş 

Maruziyet, değerlendirmesi yapılan aktif maddenin yaşam döngüsü dışındaki diğer 

kaynaklardan görülebilir. Bu kaynaklar "istemsiz kaynaklar" olarak anılmaktadır. Örnek 

olarak doğal kaynaklı maddeler ve maddenin dolaylı emisyonları verilebilir, örneğin bir 

başka maddenin yan ürünü, kirleticisi veya bozunma ürünü. Bu durumlarda, 

değerlendirmesi yapılan maddenin yaşam döngüsü kapsamında olmayan emisyonlarla 

ilgili bilgiler gereklidir. 

İncelenen maddenin yaşam döngüsü kapsamında olmayan kaynakların ne ölçüde 

olduğuna dair bilgiler, aktif maddenin teşkil ettiği risklerin tam bir değerlendirmesi için 

gereklidir. Bilgiler örneğin ölçülen çevresel konsantrasyonların doğru bir şekilde 

yorumlanması için gereklidir. 

Bilgiler ayrıca incelenen maddenin emisyonlarının, maddenin tüm olası kaynaklar 

yoluyla teşkil ettiği tüm risklere göreceli katkısının değerlendirilmesi için gereklidir. 

Bu bilgiler en sonunda bir risk azaltma stratejisinin geliştirilmesi için uygun olabilir. 

Takip eden kısımlarda, bu gibi kaynakların ne şekilde ele alınması gerektiğine dair 

bazı tavsiyeler sunulmuştur. 

 

 

 

4.6.2 Yasal arka plan 

BPR aynı aktif maddeleri içeren biyosidal ürünlerden doğan kümülatif etkilerin, ilgili 

durumlarda, bir biyosidal aktif maddenin değerlendirilmesinde dikkate alınmasının 

şart olduğunu ifade eder. 
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Biyosidal ürünler bakımından, doğal kaynaklı maddeler içeren kaynaklar veya diğer 

biyosidal kullanımlardan olan salımlar risk değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. 

BPR kapsamı dışında da kullanılan (örneğin bitki koruma ürünlerinde) ve belki de bu 

kılavuzun hazırlandığı sırada bir başka Yönetmelik ile düzenlenmiş olan bir maddenin 

kümülatif etkileri söz konusu olduğunda, yine bu gibi durumların nasıl ele alınacağına 

dair ortak bir AB kararına ihtiyaç vadır. Sadece biyosidal kullanım dışındakilerin 

değerlendirme dışında bırakılması zorluklara neden olur, örneğin, izleme verileri 

kullanılırken veya ölçülen kalıntı verilerini Maksimum Kalıntı Sınır Değerleri ile 

kıyaslarken. 

 

4.7 Birleştirilmiş maruziyet değerlendirmesi 

Kılavuz şu an için geliştirilme aşamasındadır: ilerideki bir güncellemede eklenecektir. 

Aşağıdaki karar şeması ele alınmıştır: 

 

* a) zaman ve yerde bir çakışma olduğunda sadece kompartmanları birleştirin ve sadece PT'leri dikkate alın 

b) üretim veya formülasyon Avrupa içerisindeyse, ilgili çevresel maruziyetin kantitatif bir tarifini ekleyin örn. CAR'de 

 Birleştirilmiş 

maruziyet ktahmini gerekli 

değil a.m./b.p.* için 
§  Etkilenen tüm PT'ler için 

Bölüm 1 kontrol 

edilmelidir 

Farklı a.m. 
aynı  

ilgili metaboliti 
oluşturur 

Farklı 

kullanım/hizmet 
ömrü/atık 

senaryoları 

ve
ya hayır evet 

ve
ya 

a.s. 

başka a.s.'nin 

ilgili metabolitidir 

ve tam tersi 

Zaman ve 

yer 
çakışması 

var mı? 

Geniş yayılımlı 

kullanım 

 
veya 

 
Aynı amaç için 

çoklu b.p. 

ve
ya 

Farklı PT'lerde 

aynı a.s./b.p. ve
ya 

a.s.'nin ana bileşeni 

başka bir a.s.'nin 

parçası 

Etkilenen diğer a.s. >1 PT içerisinde 

a.s./b.p. 

kullanımları 
Farklı kullanıcı 

kategorileri 

Bölüm 
2 

1 PT içerisinde 

a.s./b.p. 

kullanımları 

Bölüm 
3 

Bölüm 
1§

 

eve
t 

hayır/ 
bilinmiyor 

ha
yır 

ha
yır 

Biyosidal 

spesifik emisyon 

kalıbı 

eve
t 

Aktarılan  

kullanımı 

toplamın % 

10'undan küçük 

mü? 

eve
t 

Diğer 

düzenleyi

ci alanlar 

Birleştirilmiş maruziyetin tahmini ihtiyacına yönelik karar ağacı 

    Biyosidal ürün 

kullanımı için a.s.'nin 

yıllık tonajı 

a.m./b.ü. için 

birleştirilmiş 

maruziyet 

tahmini gerekli 

değil 

Birleştirilmiş 
maruziyet tahmini 
gerekli a.m./b.p.* 
için 
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Ek 1. Organizmaların trofik düzeylere ayrılması 

 

Birincil üreticiler 

Birincil üreticiler inorganik prekürsörler kullanarak organik bileşikleri foto-/kemo-

ototrofik olarak sentezlerler. Bunlar arasında şunlar sayılmaktadır: 

– damarlı bitkilerin klorofil içeren türleri; 

– algler (örneğin yeşil algler:  Selenastrum, Scenedesmus, Chlorella; mavi-yeşil 

algler:  Microcystis ) 

– mor kükürt bakterileri, klorobakteriler; 

– kemoototrofik bakteriler (nitrifikasyon bakterileri, kükürt bakterileri). 

Birincil tüketiciler 

Temel olarak canlı veya ölü ototrofik organizmalar veya mikroorganizmalarla 

beslenirler. Bu trofik düzeyin temsilcileri özellikle bitki yiyen hayvanlardır (bir 

başka ifadeyle aşağıdaki taksonomik gruplardan etçil olmayan türlerdir): 

– Protozoonlar (örn. Uronema, Entosiphon, Tetrahymena); 

– Annelida (örn. Tubifex, Enchytraeus); 

– Kabuklular (örn. Artemia, Daphnia Spp., Copepoda, Gammarus, Asellus); 

– Yumuşakçalar (örn. Dreissena, Mytilus, Ostrea; çeşitli karındanbacaklılar: 

Patella, Viviparus); 

– Böcekler (etçil olmayan bazı böcek larvaları); 

– Nematoda (suda yaşayan türler). 

İkincil tüketiciler 

Temel olarak birincil tüketicilerle beslenirler. Bunlar arasında 

aşağıdakiler bulunur: 

– yırtıcı böcekler ve böceklerin larvaları (örn.  Chaoborus); 

– etçil protozoonlar; 

– Rotiferler; 

– Taraklılar 

– Sölenterler (örn. Hydra); 

– yırtıcı kopepodlar; balıklar (Gerçek kemikli balıklar: örn. Sazan, 

Zebra balığı, 

Lepistes, Japon pirinç balığı, Pimephales promelas, Lepomis 

macrochirus, Oncorhynchus mykiss(önceden: Salmo gairdneri, 

Leuciscus idus melanotus, Cyprinodon, Carassius); 

– Amfibiler (örn. Rana, Xenopus) 

Ayrıştırıcılar 

Bu trofik düzeydeki organizmalar ölü organik materyali inorganik 

bileşenlere ayırır. 
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Standart organizmalar vurgulanmıştır 

Ekotoksikolojik testlerde kullanılan organizmalar farklı trofik düzeylere, taksonomik 

gruplara, yaşam şekillerine (örneğin sesil, planktonik veya yüzen), ve beslenme 

stratejilerine ayrılabilir. 

(örn. ototrofik, etçil, otçul, detritivor, leşçil, omnivor (hem etçil hem otçul), tortu 

yiyenler veya süzücüler). Bu ayrımlar morfoloji, davranış ve fizyoloji, kimyasalları 

alma, metabolize etme ve çıkarma kabiliyetleri gibi, farklılıkları ile ilgilidir. 

Ayrıca, bu ayrımlar belli ölçüde organizmaların maruziyet olasıklarını, derecesini ve 

yolunu da belirler. Birlikte ele alındığında belirtilen farklılıklar, iki organizma arasındaki 

hangi farklılıkların bu organizmaların belirli bir toksik kimyasala karşı duyarlılıklarının 

gerçek nedeni olduğunu belirlemek zor veya imkansız olsa da, organizmalar arasında 

kimyasalların toksisitesine olan duyarlılıklarıyla ilgili olarak gözlemlenen değişkenliği 

açıklayabilir. 

Standart testlerde genellikle kullanılan standart organizmalar (plankton 

mikroalgler, Daphnia (su piresi) ve balıklar) üç trofik düzeyi (birincil üreticiler, 

birincil tüketiciler ve ikincil tüketiciler), üç taksonomik grubu (yeşil algler, 

kabuklular ve kemikli balıklar), iki yaşam şeklini (plankton veya nekton) ve üç 

beslenme stratejisini (fotosentez şeklinde, otçul süzerek beslenme ve etçil 

beslenme) temsil ederler. 

Buna göre, standart olmayan organizmalar denk trofik düzeylere, taksonomik 

gruplara vb. verilebilirler. 

Bir organizmanın bir trofik düzeye ayrılması ilgili ekosistemin enerji dengesine 

dayanır ve öncelikli olarak türlere bağlı değildir. Bu nedenle, verili bir popülasyon 

türlere ilişkin spektruma ve beslenme miktarına bağlı olarak birden fazla trofik 

düzeyi temsil edebilir. Ek olarak, aynı türün daha erken yaşam evrelerinde yetişkin 

evrelere göre tamamen farklı bir beslenme görülebilir. 

 

Ek 2. Balıkla beslenen kuşlar ve memelilere ilişkin toksisite verileri 

Testlerin sonlanma noktaları yiyecekteki bir konsantrasyon olarak ifade edilmelidir 

(mg test maddesi/kg besin). Genellikle kuşlar ve memelilere ilişkin test sonuçları 

mg/kg vücut ağırlığı/gün cinsinden ifade edilir.  Bu verilerin yiyecekteki 

konsantrasyona (mg/kg) dönüştürülmesi gerekir. . 
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Dönüştürme için vücut ağırlığı ve test süresince günlük besin alımı verilerinin 

bilinmesi gerekir. Bu dönüştürme yalnızca kuşlara ve memelilere ilişkin başka 

toksisite verilerinin olmadığı durumlarda önerilir. Bu bilgiler test raporundan elde 

edilemezse, vücut ağırlığı, günlük besin alımı ve günlük su alımına ilişkin olarak 

tabloda verilen değerler dönüştürme için kullanılabilir. Vücut ağırlığı veya su alımı 

olarak ifade edilen toksisite verilerinin besin alımına dönüştürülmesi için, toksisite 

verilerinin dönüştürme faktörü (BW/DFI veya DWI/DFI) ile çarpılması gerekir. 

Tablo 33: Toksisite verileri için dönüştürme faktörleri (Sax, 1989; Romijn ve 

diğerleri, 1993) 

 BW DFI DWI BW/DFI DWI/

DFI 

Canis domesticus (Köpek) 10,000 250  40  

Macaca (Hint şebeği) türü 5,000 250  20  

Microtus (tarla/çayır faresi) 

türü 

25 3  8,3  

Mus musculus (Ev faresi) 25 3  8,3  

Oryctolagus cuniculus (Avrupa 

ada tavşanı) 

2,000 60  33,3  

Rattus norvegicus (Norveç 

sıçanı) (> 6 hafta) 

200 10  20  

Rattus norvegicus (Norveç 

sıçanı) (< 6 hafta) 

   10  

Gallus domesticus (Tavuk)  64,3 128,5  2 

BW : vücut ağırlığı (g)      

DFI : günlük besin alımı (g/gün) 

DWI : günlük su alımı (mg/l/gün) 

BW/DFI : mg/kg vücut ağırlığı/gün'den mg/kg besin'e dönüştürme 

faktörü 

DWI/DF

I 

: mg/l/gün'den mg/kg/besin'e 

dönüştürme faktörü 

   

 

 

Uzun dönem maruziyet sonrasında etki gözlemlenmeyen konsantrasyonlar (NOEC) 

tercih edilir. Bir çalışmada tek bir doz ya da bir aralıktaki en düşük doz <%20 
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mortaliteye neden olursa, LOEC/2'den bir NOEC değeri hesaplanabilir. Etki % 20'den 

fazla ise veriler kullanılamaz. 

Memeliler ve kuşlar için laboratuvar besinleri genellikle tahıl tanecikleridir. Tahıl enerji 

içeriği balıklardan fazladır. Bu, aynı miktarda enerji elde etmek için tahıla kıyasla 

daha fazla balık yaş ağırlığı tüketilmesi gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla 

laboratuvar hayvanlarının besinlerinin kalori içeriği ile balık yiyen kuşların veya 

memelilerin besinlerinin kalori içeriği arasındaki fark için düzeltme faktörü olarak 3 

uygulanabilir. 

Ek 3. Dönüşüm yolları 

Aşağıdaki tabloda bazı organik bileşiklerin biyobozunma ve dönüşüm yolları 

özetlenmiştir. Burada sunulan mekanizmalar ve yollar kapsamlı değildir ve bu nedenle 

başka mekanizmalar ve yollar olabilir. Ayrıca dönüşüm yollarının değerlendirmesinin, bir 

molekül içerisindeki farklı işlevsel gruplar arasındaki etkileşim nedeniyle, karmaşık 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıda verilen referanslarda daha fazla 

ayrıntı verilmiştir: 

Neilson AH (1994). Sucul Çevrede Organik Kimyasallar: Dağılım, Kalıcılık ve Toksisite. 

Lewis Publishers, Boca Raton, FL, USA, 448 pp. 

Larson RA ve Weber EJ (1994). Çevresel Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmaları 

Lewis Publishers, Boca Raton, FL, USA. 
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Tablo 34: Belirli organik bileşiklerin biyobozunma ve dönüşüm 

yollarının özeti. 

GRUP METABOLİK YOL 
DÖNÜŞÜM 
ÜRÜNÜ (ÜRÜNLERİ) 

Aldehitler Oksidasyon Karboksilik asitler 

Alkanlar, dallı asitler Oksidasyon /karboksilasyon Alkoller/karboksilik 
Alkanlar, dalsız asitler beta-Oksidasyon Alkoller/karboksilik 
Alkanoller Oksidasyon Aldehitler, ketonlar 
Alkenler Epoksidasyon Epoksiler, dioller 
Alkinler Su ilavesi Ketonlar 

Amitler ve ilgili bileşikler 

Hidroliz Aminler, karboksilik asitler 

Aminler, Oksidatif deaminizasyon/redüktif Karboksilik asitler /birincil 
birincil/ikincil/üçüncül dealkilasyon/redüktif dealkilasyon aminler/ikincil aminler 
Anilinler Halka oksijenasyonu Katekoller 

Aromatik hidrokarbonlar Oksijenasyon Katekoller 
Azo bileşikler, aromatik İndirgeme Anilinler 

Karbamatlar Hidroliz Aminler, alkoller 
Karboksilik asitler beta-Oksidasyon Asetik asit 
Katekoller Halka kırılmalı oksidasyon Karboksilik asitler 
Esterler (karboksilik/sülfürik/ 
fosforik) 

Hidroliz Alkoller ve karboksilik/ 
fosforik/sülfürik asitler 

Eterler, alifatikler Redüktif veya oksidatif dealkilasyon Alkoller 
Halojenize alifatikler Hidroliz/eliminasyon/redüktif 

dehalojenasyon 

Alkanoller/alkenler/alkanlar 

Halojenize aromatikler Oksijenasyon Halojenize katekoller 
Heteroaromatikler Oksijenasyon Aromatik benzerleri 

Ketonlar Monoksijenasyon Esterler 
Nitriller Hidroliz Amitler, karboksilik asitler 
Nitro bileşikler İndirgeme Aminler 

Nitro aromatikler Dioksijenasyon (NO2- giderilmesi)/ 
indirgeme 

Katekoller/anilinler 

Organocıvalar (C-Hg 

bağı) 

Redüktif kırılma Alkanlar,inorg.cıva 

Organofosfonat (C-P 

bağı) 

Redüktif kırılma Hidroksibenzoatlar/katekoller 

Fenoller Karboksilasyon (anaerobik)/ 
Oksijenasyon (aerobik) 

Hidroksibenzoatlar/katekoller 

Sülfoksitler İndirgeme Tiyoeterler, tiyoller 

Sülfonatlar, aromatik Dioksijenasyon yoluyla sülfitin giderilmesi Katekoller 
Sülfatlar, alkiller Hidroliz Alkoller, inorg. sülfat 
|Üreler Hidroliz Aminler 
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Ek 4. Avrupa'da Atık Su Arıtma Tesislerine Bağlantı 

Nüfusun daha büyük bir kesiminin  

kentsel atık su arıtma tesislerine bağlanması yönünde genel bir gelişme söz konusudur 

29. Örneğin Malta'da, yeni atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesiyle, bu bağlantı 

oranı 2010 yılında %20.7 iken 2011 yılında %100'e ulaşmıştır. Malta'da görülen 

bağlantı oranlarındaki hızlı artışın dışında, en yüksek değişim oranları Belçika, 

Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Slovenya'da kaydedilmiştir. 2013 yılında, AB-28 

içerisinde en yüksek bağlantı oranları şu şekilde kaydedilmiştir: Malta (%100), 

Birleşik Krallık (% 99.5; 2010 verileri), Hollanda (% 99.4; 2012 verileri),  

Lüksemburg (% 98.2), İspanya (% 97.8; 2012 verileri) ve Almanya (% 96.4; 2010 

verileri). 

Tablo 35'te nüfusun, en azından ikincil atık su arıtma tesislerine bağlantısı olan kısmı 

ile bilgiler sunulmuştur. Bu pay, kendileriyle ilgili elde veri olan AB Üye Devletlerinin 

14 tanesinde genel olarak artış göstermektedir ve % 80'in üzerindedir (karışık 

referans yılları). Nüfusun en azından ikincil atık su arıtma tesisine bağlantısı olan 

kısmı Birleşik Krallık'ta (2010 verileri), Hollanda'da (2012 verileri), Lüksemburg, 

Almanya (2010 verileri), İspanya, Avusturya, Malta ve Yunanistan'da (dördü için de 

2012 verileri) ve Danimarka'da %90'ın üzerine çıkmıştır. Aralığın diğer ucunda, 

Romanya ve Hırvatistan'da (2011 verileri) her iki haneden birinden daha azı en 

azından ikincil kentsel atık su arıtma tesislerine bağlı iken, aynı durum Türkiye (2012 

verileri), Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için de söz konusudur. 

 

29 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Wastewater 
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Tablo 35: Nüfusun en azından ikincil kentsel atık su arıtmaya bağlı olan 

bölümü, 2003 - 13 (%). 

 

Bu verilere dayalı olarak, atık su arıtmaya % 90 bağlantı bu nedenle genel bölge için 

önerilmektedir. TGD (2003)'te de UWWTD'nin tam uygulanmasının ardından 

kullanılmak üzere % 90-95 oranı önerilmiştir. Bu ise AB'nin kentsel bölgeleri için olası 

nihai bağlantı derecesi ve arıtma kapasitesi ile örtüşmektedir. 

Kentsel Atık Su Arıtma 

Arıtma seviyeleri bakımından üçüncül atık su arıtma en yaygın olarak (yine karışık 

referans dönemleri alınmıştır) Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç ve Yunanistan'da 

bulunmuştur ve bu ülkelerde her beş kişiden en az dördünün bu tür atık su arıtma 

tesisine bağlantısının olduğu görülmüştür. . 

Buna karşın, Bulgaristan'da nüfusun en fazla % 1'inin üçüncül atık su arıtma tesisine 

bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Atık su arıtma işleminin kalıntısı atık su arıtma çamurudur. Yerleşik sakin başına 

üretilen çamur miktarı pek çok faktöre bağlıdır ve dolayısıyla ülkeler arasında 

oldukça değişkendir, bu çamurun doğası - besin açısından zengindir ancak aynı 

zamanda çoğunlukla ağır metaller gibi kirleticilerin yüksek konsantrasyonlarıyla 

yüklüdür - ülkeleri bu çamurun imhası için farklı yollar aramaya sevk etmiştir. Genek 
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olarak, dört faklı yok etme türü arıtılan atık su çamurunun toplam hacminin öenmli 

bir kısmını oluşturmaktadır: toplamın üçte ikisinden fazlası İspanya ve İrlanda'da 

tarımda gübre olarak kullanılırken, sekiz Üye Devlet (Litvanya, Macaristan, 

Bulgaristan, Kıbrıs, Lüksemburg, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Letonya) ve bunların 

yanı sıra Norveç toplam atık su çamuru kütlesinin üçte biri ila ikisinin tarımsal 

kullanım yoluyla ortadan kaldırıldığını bildirmiştir. Buna karşılık, atık su çamurunun 

üçte ikisinden fazlası Estonya ve Slovakya'da kompost gübre haline getirilmiştir. 

Bunun dışında, kirleticilerin tarımsal veya bahçelik arazilere yayılmasını azaltmak 

veya engellemek için alternatif yok etme şekilleri kullanılabilir; bunlar arasında yakma 

ve atık saklama sahalarına toplayarak bertaraf etme olabilir. Hollanda, Slovenya, 

Belçika, Almanya ve Avusturya (ayrıca İsviçre) yakmayı temel bertaraf yolu olarak 

kullandıklarını bildirirken, kontrollü atık saklama sahalarına boşaltım Yunanistan'da 

temel bertaraf yolu olarak uygulanmış, ve Malta'da tek başına kullanılmıştır (Eurostat, 

2012). 

Ek 5. Antikoagülan rodentisitlerin birincil ve ikincil zehirlenme 

değerlendirmesine ilişkin PNECoral türetilmesi 

Birincil ve ikincil zehirlenmeye ilişkin PNECoral türetilmesi konusu 2006 yılında yapılan 

Biyosidal Ürünler Teknik Toplantısı I'de, difethialone ve coumatetralyl maddeleri ele 

alınrken tartışılmıştır. Norveç bir tartışma belgesi sunmuş ve sonuçta aşağıdaki kılavuz 

(bilgiler) ortaya çıkmıştır. 

TGD'de belirtilen ilkelerin rodentisitlerle ilgili spesifik durumu çok iyi yansıtmadığı 

yönünde genel bir kabul olmuştur. TGD'den alınan ikincil zehirlenme 

değerlendirmesine (balık veya solucan yiyen memelilere veya kuşlara ilişkin PNEC 

değerine kıyasla PECoral, fish ve PECoral,worm değeri) ilave olarak başka bir besin 

zincirinin, rodentisit (yem) veya kemirgen veya kemirgen yiyen memeli veya 

kemirgen yiyen kuş, burada değerlendirilmesi gerekir. TGD'deki PECoral, predator 

değerine karşılık gelen bir beklenen çevresel konsantrasyon tanımlanması gerekir. 

EUBEES projesindeki ürün tipi 14 için geliştirilen emisyon senaryosuna göre "...daha 

sonra TGD'ye göre beklenen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon PNECoral değeri ile 

karşılaştırılacaktır". Bununla birlikte, TGD'de verilen PNEC türetilmesine ilişkin 

kılavuzda rodentisitler için söz konusu olan maruziyet durumundan tamamıyla farklı 

bir maruziyet durumundan bahsedilmektedir. Ayrıca ESD PT14'te "... TGD'ye göre 

hesaplanan PNECoral değerinin gerçekten rodentisitler için çok uygun olup olmadığı" 
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sorgulanmaktadır. 

Rodentisitlerin birincil ve ikincil zehirlenme değerlendirmesine ilişkin PNECoral 

değerinin türetilmesiyle ilgili olarak TM'de henüz tartışılmayan bir husus, çoğu MS 

tarafından yapıldığı gibi rodentisitlere akut ve kronik maruziyet durumu için ayrı 

PNECoral değeri türetilmesinin gerekli görülüp görülmediğidir. 

ESD PT14'te "...antikoagülanlar için hem bir akut hem de bir kronik risk değerlendirmesi 

yapılması gerektiği ileri sürülebilir, çünkü etki şekli genellikle kronik olsa da, bazı 

antikoagülanlar önemli derecede akut toksisiteye sahiptir." denilmektedir. ESD PT14'te 

ayrıca şu ifade yer almaktadır "... maruziyet ve etki değerlendirmesi tarafından işaret 

edilen zaman dilimleri benzer/karşılaştırılabilir olmalıdır. Mümkünse bu ikisi tutarlı hale 

getirilmelidir". ESD PT14'te iki ayrı PNECoral değerinin türetilmesi gerekip gerekmediği 

ve bunun nasıl yapılacağı konusunda açık bir yönlendirmede bulunulmamaktadır. 

İkincil zehirlenmeye ilişkin olarak TGD'de açıklanan PNECoral türetimi bir kimyasalın 

balıklar veya solucanlar yoluyla oral olarak alınmasını ve aşağı yukarı sürekli bir 

maruziyet durumunu dikkate alır ve birincil zehirlenmeyle ilgili hiçbir şekilde yol 

gösterici bilgi vermez. TGD uzun dönemli PNECoral değerine ilave olarak ayrı bir kısa 

dönemli PNECoral türetilmesini söylemez. Bu nedenle, kısa dönemli PNECoral 

değerinin nasıl türetileceğine dair herhangi bir kılavuz bulunmamaktadır. 

TM I '06'da PNECoral değeri türetmek için TGD'de belirlenen yaklaşımdan başka bir 

yol bulmak mümkün olmamıştır ve TGD'ye uyulması kararlaştırılmıştır. Bununla 

birlikte, kısa dönem maruziyet ve birincil zehirlenmeye ilişkin olarak TGD'de hiçbir 

yönlendirici bilgi verilmemiştir. 

Bu Ek, antikoagülan rodentisitlerin ileride kıyaslayıcı bir değerlendirmesini mümkün 

kılacak şekilde antikoagülan rodentisitlerin birincil ve ikincil zehirlenme 

değerlendirmesinin uyumlaştırılmasına yönelik bir öneri sunmaktadır. 

Madde 1: Hem kısa dönemli hem uzun dönemli bir PNECoral değerine 

ihtiyacımız var mı? 

TGD'de genel olarak açıklandığı gibi herhangi bir etki değerlendirmesi için sadece bir 

PNEC değeri türetilir, ki bu değer aşılmazsa, çevre için genel bir koruma 

sağlayacaktır. Bu PNEC değeri uzun dönemli bir değer olarak kabul edilebilir. 

Antikoagülan rodentisitlerle ilgili durum farklıdır. Çoğu antikoagülan rodentisit, 

memeliler ve kuşlar için akut derecede toksiktir ve hedef dışı memelilerin ve 
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kuşların uzun dönem maruziyetine ek olarak akut zehirlenme durumu ihtimali 

vardır. Bu durum TGD'de belirtilmemiştir, ancak, özellikle birincil zehirlenme için 

uygun görülmektedir, diğer taraftan ikincil zehirlenme bakımından uzun dönem 

maruziyet akut maruziyet durumundan daha uygun gibi görünmektedir. 

Antikoagülan rodentisidin hedef dışı bir memeli veya kuş tarafından tek bir alımını 

temsil eden bir akut zehirlenme durumunun, TGD'ye uygun olarak türetilmiş olan bir 

PNECoral değeri ile karşılaştırılması, PNECoral değerinin türetilmesine dayanak olarak 

uzun dönemli çalışmaların seçilmesi nedeniyle, riski olduğundan önemli ölçüde fazla 

tahmin eder. 

Diğer taraftan, bir akut zehirlenme durumuna ilişkin PNECoral değerlerinin nasıl 

türetileceğine dair herhangi bir kılavuz mevcut değildir. Kendi değerlendirmeleri için 

kısa dönemli PNECoral değerleri türeten her MS kendi yaklaşımını seçmiştir. Şu anda 

uyumlaştırılmış bir kılavuz olmadığından farklı çalışmalar, farklı sonlanma noktaları 

ve farklı değerlendirme faktörleri kullanılmıştır. Bu konu tartışılırken şu ortaya 

çıkmıştır; durum o kadar karmaşıktır ki değerlendirme raporlarının birincil ve ikincil 

zehirlenme değerlendirmelerinde gerçek hayattaki durumu yansıtmak mümkün 

olmayacaktır. Bir akut PNECoral değerinin türetilmesi için hangi çalışmaların seçilmesi 

gerektiği ve ayrıca bunlara hangi değerlendirme faktörlerinin uygulanması gerektiği 

belirsizliğini korumaktadır. Bu sorunlar nedeniyle, akut zehirlenme durumlarına ilişkin 

PNECoral değerinin türetilmesiyle ilgili bir uzlaşmaya varmak zor ama çok zor 

görülmektedir. İleride yapılacak kıyaslayıcı bir değerlendirme için antikoagülan 

rodentisitlerin birincil ve ikincil zehirlenme değerlendirmesinin uyumlaştırılmasının 

önemi göz önüne alındığında, şu an için aşağıdaki pragmatik yaklaşım önerilmektedir. 

ESD PT14 revize edilirken, akut maruziyet durumları için PNECoral değerinin nasıl 

türetileceğine dair yol gösterici bilgilere yer verilmelidir. 

Akut duruma ilişkin kalitatif risk değerlendirmesi 

Şu an için akut birincil ve akut ikincil zehirlenme değerlendirmesi için kantitatif bir 

risk değerlendirmesi yapılmaması önerilir. Bunun yerine olası tekli alıma kıyasla 

maddenin toksisitesinin kalitatif bir tarifi verilmelidir. 

Örnek birincil zehirlenme Kademe 2, çıkartma olmaksızın tekli alım: a.m.'nin yemdeki 

konsantrasyonu 25 mg/kg Ağaç serçesi: günlük besin alımı 7.6 g/gün Vücut ağırlığı: 

22 g Serçenin rodentisit yem üzerine günlük besin alımının % 100'ünü tüketmesi 

halinde, tek bir alıma ilişkin a.m.'nin serçede beklenen konsantrasyonu: 8.64 mg/kg 
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bw a.m.'nin (kuş) LD50 'si = 0.264 mg/kg bw 

Bu hesaplamadan şu ortaya çıkmaktadır; rodentisit yem üzerine günlük besin alımının 

%100'ünü tüketirse, serçe, tek doz LD50'ye bir değerlendirme faktörü uygulamadan 

bile, ölür. Aynı karşılaştırma Frodent = 1 olan bir Kademe 1 ikincil zehirlenme akut 

durumu için de yapılabilir. 

Bu kalitatif değerlendirmenin, rodentisitlerin birincil ve ikincil zehirlenmesinin risk 

değerlendirmesi için kullanılması amacıyla yapılmadığının vurgulanması önemlidir. Bu 

karşılaştırma sadece maddenin akut toksisitesine ilişkin ilk işareti verir. Daha düşük bir 

akut toksisite değerine sahip olan bir antikoagülan rodentisit örneğin serçede beklenen 

içeriğin üzerinde bir LD50'ye (kuş) sahipse, bu karşılaştırmanın sonucu şu olmamalıdır; 

madde akut birincil zehirlenme durumu bakımından akut toksik veya "problemsiz" 

değildir çünkü karşılaştırma bir değerlendirme faktörü uygulanmaksızın tek doz LD50 

ile yapılmıştır. Bu karşılaştırma risk karakterizasyonunda kullanılmak için yapılmamıştır: 

herhangi bir PNEC değeri türetilmemelidir ve dolayısıyla herhangi bir PEC/PNEC oranı 

tespit edilemez, ve bir kıyaslayıcı değerlendirme için kullanılmamalıdır. 

Kalitatif risk değerlendirmesinin amacı şunlar olmalıdır: 

o Birincil zehirlenme: 

 Kademe 2, 1 günlük boşaltım olan ve olmayan maruziyet için, burada 

PECoral 1 günlük maruziyetten sonra aktif maddenin hedef dışı hayvanda 

beklenen konsantrasyonudur (tek öğün) [mg/kg bw]. Herhangi bir veri 

olmadığında varsayılan boşaltım faktörü olarak 0.3 (kuşlar ve memeliler 

için) kullanılmalıdır. İlk adım en kötü durum için şu varsayım yapılır: 

 

 

 

 

 

− Kaçınma faktörü (AV)
30

: kontamine edilmiş besinden kaçınılmaz. AV = 1; 

− İşlenen alanda elde edilen besin bölümü (PT): hayvanlar tüm besin 

taleplerini işlenen alanda karşılar PT = 1; 

− Besindeki yiyecek türü bölümü (PD): hayvanlar özellikle kontamine 

besinlerle beslenir PD = 1. 
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Daha gerçekçi bir en kötü durum için AV = 0.9, PT = 0.8 ve PD = 1. 

o İkincil zehirlenme 

 Kademe 1, burada PECoral 5. gündeki son öğünden hemen sonra 

kemirgendeki konsantrasyondur [mg/kg food]. Kısa dönemli bir maruziyet 

için PD 1'dir (kemirgenler tamamen rodentisitle beslenir) ve Frodent = 1 

(hedef dışı hayvanlar günlük alımlarının % 100'ünü zehirlenmiş 

kemirgenlerden tüketir). Karşılaştırma için PD=0.5 ve PD=0.2 değerleri ile 

yapılacak hesaplamalara da yer verilebilir. 

Uzun dönem durumuna ilişkin kantitatif risk değerlendirmesi 

Uzun dönem maruziyet bakımından, ESD PT14'te açıklandığı üzere, birincil ve ikincil 

zehirlenmeye ilişkin bir kantitatif risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bunun için 

PNECoral TGD'ye uygun olarak türetilmelidir. 

Kantitatif risk değerlendirmesinin amacı şunlar olmalıdır: 

o Birincil zehirlenme: 

 Kademe 1 burada PECoral besindeki (yem) aktif madde 

konsantrasyonudur [mg/kg food] 

 Kademe 2, 5 günlük maruziyet için, boşaltım dikkate alınır, burada PECoral 

5 günlük maruziyet sonrasında hedef dışı hayvanda beklenen aktif madde 

konsantrasyonudur [mg/kg bw]. Herhangi bir veri olmadığında varsayılan 

boşaltım faktörü olarak 0.3 (kuşlar ve memeliler için) kullanılmalıdır. En 

kötü durum olarak, AV, PT ve PD parametrelerinin hepsi 1'dir. 

o İkincil zehirlenme 

30
ürün üstü örtülü/sarılı bir macun ise  kuşlar için AV değeri 0.5 olarak alınmalıdır 

 Uzun dönem maruziyet için Kademe 1. PECoral değeri 5. gündeki son 

öğünden hemen sonra rodentteki konsantrasyondur [mg/kg besin]; PD = 

1 ve Frodent = 0.5 (hedef dışı hayvanlar günlük alımlarının % 50'sini 

zehirlenmiş kemirgenlerden tüketir).Karşılaştırma için PD=0.5 ve PD=0.2 

değerleri ile yapılacak hesaplamalara da yer verilebilir. 

 Uzun dönem maruziyet için Kademe 2. PECoral tek bir günlük maruziyetten 

sonra hedef dışı hayvanlardaki konsantrasyondur [mg/kg bw]; PD = 1 ve 

Frodent = 0.5. 
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Kıyaslayıcı bir değerlendirme için ilgili maddelerin uzun dönem PEC/PNEC 

değerleri karşılaştırılmalıdır. En kötü durum olarak, birincil ve ikincil 

zehirlenme için en küçük bir kuşun ve en küçük bir memelinin PEC/PNEC 

oranları karşılaştırılmalıdır. 

Madde 2: Birincil ve ikincil zehirlenmeye ilişkin uzun dönem risk 

değerlendirmesi için çalışmaların seçimi 

Bir kuş üreme çalışmasından elde edilen NOEC değeri kullanılması veya, mevcut değilse, 

PNECoral,bird türetilmesine yönelik olarak kuşlarla yapılan 5 günlük bir beslenme 

çalışmasından elde edilen LC50 değeri. 

Memeliler için 28 veya 90 günlük tekrarlı dozlu toksisite çalışmasından veya bir 

kronik çalışmadan elde edilen NOAEL değeri kullanılmalıdır. 

Yiyecekteki konsantrasyondan elde edilen PNECoral [mg/kg besin] değerlerinin 

dozla ilgili PNECoral [mg/kg vücut ağırlığı] değerlerine dönüştürülmesi ve bunun 

tam tersi için, aşağıdaki denklem kullanılmalıdır: 

günlük doz [mg/kg bw gün] = yiyecekteki kons. [mg/kg] ∙ günlük besin tüketimi [g/kuş 

gün]/vücut ağırlığı [g] 

Dönüştürme için, EUBEES'te verilen varsayılan değerler değil testte kullanılan 

hayvanlardan elde edilen veriler (örn. test edilen türün vücut ağırlığı ve günlük besin 

alımı) kullanılmalıdır. 

Madde 3: Değerlendirme Faktörleri 

Kısım 3'te belirtilen AF, uzun dönemli risk değerlendirmesi için PNECoral 

türetilmesinde kullanılmalıdır. 

 

Ek 6. Tonaj esaslı yaklaşım - Farklı kullanım kategorilerine ilişkin emisyon 

faktörleri (TGD A&B Tabloları, 2003) 

Bu Ek TGD'nin 3 Numaralı Ana Bölümüne ait önceki Ek 3'ü temsil eder. TGD 

kimyasallar ve biyosidal ürünler için hazırlanmıştı. Dolayısıyla aşağıdaki açıklamalar 

kimyasalların kullanımının yaşam döngüsü, kullanım sınıfları (UC) ve endüstriyel  

kategoriler (IC) bakımından açıklanmasını da içerir. Bununla birlikte, 

değerlendirmenin tonaj esaslı yaklaşım kullanılarak yapıldığı durumlarda emisyon 

faktörleri biyosidal ürünler için de uygulanır. 
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1. Salım tablolarına giriş 

Tüm IC'ler için aşağıdakilere ilişkin tahminler üretilmiştir: 

 yaşam döngüsünün aşağıdaki evrelerine ilişkin emisyon faktörleri, yani 

(1) üretim, (2) formülasyon, (3) endüstriyel kullanım, (4) özel amaçlı 

kullanım, hizmet ömrü ve (5) atık işleme; bu tahminler "A-tablolarında" 

toplanmıştır. Emisyon senaryosunda dokümanlarında görülen olası 

varsayılan değerler uygulandığında 

 ana kaynağın fraksiyonu ve emisyon günlerinin sayısı (noktasal 

kaynaklar); bu tahminler "B-tablolarında" toplanmıştır. Emisyon 

senaryosunun model kaynağı hakkında muhtemel veriler 

uygulandığında. 

Birçok tablo birden fazla kategori için uygulanır, ancak sadece bir kere verilmiştir (ilk 

görüldüğünde). Diğer kategoriler için, bu tabloların sayısına atıfta bulunulur. 

Bir IC içerisinde çok değişik işlevleri olan birçok maddeyle ilgili birçok farklı işlem 

gerçekleşebilir. Dolayısıyla, işleme ve işlemin koşullarına bağlı olarak emisyon 

faktörleri de çok değişkenlik gösterebilir. İşlev ve fiziko-kimyasal özelliklerin  

önemli etkisi olabilir. 

Sadece sınırlı sayıda IC ve spesifik uygulamalar (kullanım kategorileri (UC)) için 

çalışmalar (sonucunda emisyon senaryo dokümanları veya kullanım kategorisi 

dokümanları olarak adlandırılan belgelerin ortaya çıktığı) yapılmış olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bu emisyon senaryo dokümanları Kılavuza İlişkin Teknik Notların 7 No.lu Ana 

Bölümünde sunulmuştur (2003). Bunlar tahminler için sağlam bir teşkil eder. 

Emisyon senaryo dokümanları süreçlerin ve ilgili maddenin işlevinin 

iyi bir açıklamasını sunar. 

2. Maddelerin türleri ve üretim ve kullanım düzeyleri 

Yeni maddeler genellikle daha ziyade düşük düzeyde üretilir. Var olan maddeler için 

yüksek üretim hacimli kimyasalların (HPVC) da değerlendirilmesi gerekir. Şu anda 

IUCLID veri tabanında 1,000 ton/yıl üzerindeki miktarlarda üretilen veya ithal edilen 

2,500'ün üzerinde var olan madde yer almaktadır. B-tabloları bakımından, her 

endüstriyel kategori için varsayılan değerler sunulmuştur ve bu değerlerin üzerinde 

madde HPVC olarak kabul edilmektedir (madde bildirimi yapan tarafından bir HPVC 
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olarak kabul edilmedikçe veya TGD'nin (2003) 7 Nolu Ana Bölümünde sunulan ilgili 

emisyon senaryo dokümanında HPV için bir tonaj belirtildiği durumlarda). Bir maddenin 

(üretim) hacmi oldukça yüksekse (HPVC), STP için standart büyüklüğü kullanmak 

gerçekçi olmayabilir. Değerlendirmenin daha iyileştirilmiş bir aşamasında bir düzeltme 

yapılabilir. 

AB'de uygulanan hacim değerlendirildiğinden, metinde "hacim" terimi "üretim hacmi" 

yerine kullanılacaktır. Bu şu anlama gelir; hacim eşittir üretim hacmi  + AB'ye ithal edilen 

hacim - AB'den ihraç edilen hacim (maddenin kendisi, ürünler içinde ithal edilen 

miktarlar değil). 

Bir maddenin birden fazla IC ve/veya UC'de uygulaması olabilir. Maddenin ilgili tüm 

uygulamaları için bir değerlendirme yapılması gerekli olduğundan, farklı endüstriyel 

ve kullanım kategorisi kombinasyonlarına ilişkin fraksiyon girdisi, 3: yaşam 

döngüsünün kullanımı ve evrelerine göre gerçekleştirilmelidir. 

3. Üretimle ilgili yönler 

Üretimdeki emisyonlar hakkında spesifik veriler biliniyorsa, tabloların yerine bunlar 

kullanılabilir 

Ayrıca ana kaynak bölümü için spesifik veriler, kapasite (ton/gün) olarak ya da 

maddenin üretildiği süre (gün/yıl) olarak, girilebilir. 

4. Formülasyonla ilgili yönler 

Yaşam döngüsünün bu evresi için ana kaynağın fraksiyonu ve emisyonlar/emisyon 

faktörleriyle ilgili veriler girilebilir. Emisyonlar için, su ve sabun ile temizlik ve 

bunlar olmadan temizlik  

arasından bir ayrım yapılarak bir iyileştirme elde edilebilir. Bu henüz yapılmamıştır. 
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Bir maddenin bir formülasyonda (bir başka deyişle biyosidal üründe) 31/işlenmiş eşyada 

düşük bir düzeyde uygulanması halinde, tonaj bu kapsamda kullanılarak tablolardan ana 

kaynak fraksiyonu ve gün sayısı ile ilgili olarak gerçekçi olmayan değerler türetilecektir. 

Bu gibi durumlarda salım günlerinin sayısı aşağıdaki tablodan elde edilebilir ki bu 

tabloda, varsayılan salım günü sayısı, küçük kapasiteli bir sürecin yılda sadece sınırlı 

sayıda gün için yürütülebileceği genel varsayımına karşılık gelmektedir. Tabloda ayrıca 

endüstriyel tesislerde formülasyon/işlem gören eşyaya ilişkin varsayılan günlük tonaj, 

tesisin yıllık kapasite cinsinden büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak sunulmaktadır. 

Maddenin içinde 

bulunduğu 
formülasyon/işlem 

gören eşyanın her yıl 
için kullanım 

(kullanım grubu) 

tonajı
32

 

Salım 

günlerinin 
sayısı 

(gün/yıl) 

Madde günlük 

kullanım miktarı 
(ton/gün) 

Tonaj < 100 10 Tonaj/10 

100 < Tonaj < 2 000 100 Tonaj /100 

Tonaj  2 000 300 Tonaj /300 

Formülasyon/işlem gören eşyanın tonajının ana kaynağın fraksiyonunun A ve B 
tabloları kullanılarak tahmin edilmesi için kullanılması gerekir. Çeşitli içeriklerin 

belirlenmiş olduğu durumlarda bir ortalama hesaplamak mümkündür. 
5. Endüstriyel kullanımla ilgili yönler 

Endüstriyel/profesyonel kullanım A ve B tablolarında "işleme" olarak anılır. Ana 
kaynağın fraksiyonu ve emisyonlarla ilgili spesifik veriler girdi olarak kullanılabilir. Bu 

belirlenen her IC-UC birleşimi için tekrar edilecektir. Bir IC-UC birleşimi için spesifik bir 
senaryonun mevcut olması halinde,  

spesifik veriler istenecektir. 

6. Hizmet ömrü ile ilgili yönler 
Hizmet ömrü yaşam döngüsü evresi sadece tekstil endüstrisinde üretilen ürünler için 

dikkate alınır. 
7. Özel amaçlı kullanım ile ilgili yönler 

Ana kaynağın fraksiyonu ve emisyonlarla ilgili spesifik veriler kullanılabilir. Bu, özel 
kullanım evresinin ilgili olduğu her belirlenen IC-UC birleşimi için mümkün olacaktır. 

 
 
31

Biyosidal ürünün tonajı, en kötü durumu temsil etmesinden dolayı (nihai ürünün tonajının kullanılmasına kıyasla), ilgili 
varsayılan değerlerin türetilmesine dayanak olarak kullanılacaktır. 
 
32

Endüstriyel kullanımlarda formüle edilen veya kullanılan karışımın tonajı kendisinden varsayılan salım günleri sayısı 
türetilen bir kapasiteyi gösterir (orta sütun). Hesaplanacak tesis tonajı maddeye atıfta bulunur (sağ sütun). Başvuru 
sahibinin formülasyonun tonajı hakkında herhangi bir bilgisi yoksa, ilk sütundaki maddenin tonajını kullanabilir, bu tesiste 
daha ihtiyatlı bir günlük kullanıma ve, sonuç olarak daha ihtiyatlı bir salım tahminine neden olur. Alternatif olarak, başvuru 
sahibi maddenin formülasyondaki fraksiyonunu biliyorsa, formüle edilen tonajı (ilk sütun) şu denklem ile tahmin edebilir: 
formülasyonun tonajı n = maddenin tonajı/formülasyondaki madde yüzdesi. Böyle bir durumda bu tonaj  bandında bir 
değişikliğe yol açabilir. 
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8. Atık işleme ile ilgili yönler 

Ana kaynağın fraksiyonu ve emisyonlarla ilgili spesifik veriler kullanılabilir. Bu, atık 

işleme evresinin ilgili olduğu her belirlenen IC-UC birleşimi için mümkün olacaktır. 

Atık işleme bakımından sadece - ilgili kimyasalı içeren - materyalin geri kazanıldığı 

durumlar ve onu ilk başvurudaki haliyle (geri dönüştürme) veya başka bir başvuru ile 

yeniden kullanıma uygun hale getirecek süreçler dikkate alınır. 

9. "Ana kategoriler"de sınıflandırmanın yorumlanması ve kullanımı 

Ana kategoriler (MC) ilk başta tüm yaşam döngüsü boyunca maruziyetin 

uygunluğuna ilişkin genel bir izlenim vermesi amacıyla düşünülmüştü. TGD (2003) 

Ana Bölüm 5'te özetlenen kategorizasyon prosedürü, yaşam döngüsünün tüm 

evreleri için, sadece bir MC girişine izin vermektedir. 

Çevresel risk değerlendirmesi bağlamında ana kategoriler (MC), genellikle yaşam 

döngüsünün ayrı ayrı evrelerinde, yani üretim, formülasyon ve kullanım, çevreye olan 

emisyonların tahminine yönelik salım senaryolarını karakterize etmek için 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunlar, spesifik bilgilerin olmadığı durumlarda varsayılan 

değer olarak kullanılan salım fraksiyonlarına ayrılabilirler. 

MC I "Kapalı sistemlerde kullanım" 

Bu MC üretim ve endüstriyel/profesyonel kullanım evresini ifade eder. Üretim 

aşamasında bir madde, eğer bir reaktör içerisinde kalıyorsa veya kapalı boru tesisatı 

ile kanaldan kanala aktarılıyorsa, sadece bu kategoriye ayrılmalıdır. HEDSET 

(EC/OECD Uyumlaştırılmış Elektronik Veri Seti) ara maddeler için üç alt kategoriye 

ayırmıştır. 

Endüstriyel/profesyonel kullanım evresi için bu MC kapalı sistemlerde kullanılan 

maddeleri ifade eder, örneğin bir maddenin transformatörde veya soğutucuların 

sirkülasyon devrelerinde uygulanması. 

MC II "Bir matris içerisine veya üzerine dahil edilmeye neden olan kullanım" 

Matrislerin içerisine veya üzerine dahil edilmeden oluşan kullanım, kimyasalların 

ürünlere veya eşyalara yerleştirildiği tüm süreçler anlamına gelir öyle ki kimyasallar 

(normal şartlarda) bu madde veya eşyalardan çevreye salınmazlar. Bu formülasyon 

aşaması için uygulanabilir, örneğin bir maddenin bir fotoğraf filminin emülsiyon 

tabakasına dahil edildiği durum. Bu aynı zamanda işleme aşamasına da işaret edebilir, 

örneğin bir boya katkı maddesinin sonuçta tamamlanmış kaplama tabakası haline 
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geldiği durum. 

MC III "Yayılımlı olmayan kullanım" 

Yayılımlı olmayan kullanım, işlem hakkında bilgisi olan sadece belirli çalışan 

gruplarının bu kimyasallarla temas etmesinin söz konusu olacağı şekilde kullanılan 

kimyasalları ifade eder. Bu ise bu kimyasalların kullanımının emisyon kaynaklarının 

sayısı (ve büyüklüğü) ile ilgili olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, bu MC sınırlı sayıda 

sahada/tesiste (emisyon azaltma önlemlerinin yaygın uygulama olabileceği) 

endüstriyel kullanıma işaret eder. 

MC IV "Geniş yayılımlı kullanım" 

Geniş yayılımlı kullanım terimi özellikle nihai kullanıcıların ürünlerle temas ettiği 

çok çeşitli aktiviteler için kullanılmalıdır. Bu, haneler gibi çok sayıda noktasal 

kaynak ya da trafik gibi çizgi kaynak anlamına gelir. 

HEDSET yaşam döngüsünün tüm evreleri için sadece bir MC girişine izin verse de, 

ana kategoriler (MCs) yaklaşımı EUSES'te yaşam döngüsünün çeşitli evreleri için pek 

çok durumda kullanılmaktadır. Tablo 37'den görüleceği üzere yorumlama genellikle 

farklı olmaktadır. 
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Tablo 35: Yaşam döngüsünün ana ilgili evrelerine ilişkin ana kategorinin (MC) 

yorumlaması  

MC Yaşam döngüsü 

evresi 

Yorumlama 

Ia Üretim İzole edilmemiş ara maddeler (Endüstriyel 

kategori 3 veya 9 & Kullanım kategorisi 33) 

 

Ib 

 

Üretim 

Tesiste depolanan izole edilmiş ara 

maddeler, veya sürekli bir üretim sürecinde 

üretilen ara maddeler dışındaki maddeler 

Ib Formülasyon Özel amaçlı ekipmanlar ve (çok) az 

temizleme işlemleri 

 

Ic 

 

Üretim 

Tesis dışında depolanan izole edilmiş ara 

maddeler, ya da tahsisli ekipmanlarda 

üretilen ara maddeler dışındaki maddeler 

Ic Formülasyon Özel amaçlı ekipmanlar ve sık temizleme 

işlemleri 

II Formülasyon Bir matris içerisine veya üzerine dahil etme 

 

II 

 

İşleme 1) 

Yayılımlı olmayan kullanım (endüstriyel 

noktasal kaynaklar), ya da çok amaçlı 

ekipmanlarda ara maddelerin işlenmesi 

 

III 

 

Üretim 

 

Çok amaçlı ekipmanlar 

 

III 

 

Formülasyon 

 

Çok amaçlı ekipmanlar 

 

III 

 

İşleme 1) 

Yayılımlı olmayan kullanım (endüstriyel 

noktasal kaynaklar), ya da çok amaçlı 

ekipmanlarda ara maddelerin işlenmesi 

 

IV 

 

İşleme 1) 

Geniş yayılımlı kullanım (çok sayıda noktasal 

kaynak veya  

yayınık salımlar; normal şartlarda hiçbir 

emisyon azaltma önlemi yok) 

Tablo 37'ye ilişkin Not: 
1)

 İşleme endüstriyel / profesyonel kullanımı ifade eder 
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10. Endüstriyel kategorilerle ilgili görüşler 

Bu paragrafta endüstriyel kategorilerin (IC) kapsamı tanımlanmaktadır ve A- ve B- 

tablolarıyla bağlantılı olarak IC hakkında bazı kısa açıklamalar sunulmaktadır. 

Tanımlama, uygun IC'de sınıflandırılan maddelere ilişkin olarak HEDSET'te belirtilen 

örneklere dayanır. A- ve B- tablolarının kullanımıyla ilgili temel problemlerden biri, 

kullanılacak doğru tabloların, bir başka ifadeyle, doğru IC/UC kombinasyonunun 

belirlenmesinin genellikle zor olmasıdır. Bunun nedeni ikiye ayrılabilir: 

1. Doğru kategorizasyon imkansızdır çünkü bildirim nedeniyle hiçbir uygun 

kullanım kategorisi belirlenemez. Ayrıca, bir maddenin uygulanmasının birden fazla 

endüstriyel kategoride görülen bir süreçte gerçekleşmesi durumunda sorunlar 

çıkabilir, ya da 

2. Bildirim sahibi tarafından endüstriyel kategorinin ve/veya kullanım 

kategorisinin spesifikasyonu yanlış verilmiştir, ve doğru kombinasyonun 

belirlenmesi, bildirimin ayrıntılı bilgileri gizli olabileceği için, başarısızlıkla sonuçlanır. 

Her IC için bir tablo sunulmuştur, bu tabloda yaşam döngüsünün her olası evresi için 

MC'ler işaretlenmiştir ('X' ile), bu MC'ler, UC için yapılan tercih nedeniyle, seçilebilir 

veya program tarafından otomatik olarak kullanılır.  Bir MC seçilemiyorsa veya MC'ye 

gerek yoksa tabloda bir nokta (.) konulmuştur. İşleme endüstriyel/profesyonel 

kullanımı ifade eder. 

IC 1. Tarım endüstrisi 

Tarım endüstrisi mahsul yetiştirme (sebzeler, tahıllar vb.) ve büyükbaş hayvancılık 

(süt ürünleri, et ve yün için) faaliyetleri ile ilgilenir. Aynı zamanda haşereyle mücadele 

(pestisitlerin, veteriner ilaçlarının uygulanması), gübreleme gibi bunlara bağlı tüm 

faaliyetleri de kapsar. Bu IC için herhangi bir emisyon senaryosu veya kullanım 

kategorisi dokümanı yoktur. Pestisitlerin uygulanmasına (işleme evresi) bağlı 

emisyonlar TGD'nin kapsamının dışındadır. A-tablolarının salım senaryosunda çeşitli 

UC'ler ayrılmıştır, örneğin UC=19 Gübreler ve UC=41 Farmasötikler. 
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Tablo 36: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 1 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

Evre 

  Ana kategori   

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . . . . 

 

IC 2. Kimya endüstrisi: temel kimyasallar 

HEDSET'te, maddelerin kimyasal reaksiyonlar yoluyla üretildiği kimya endüstrisi 

için iki farklı IC dikkate alınmaktadır. Kimya endüstrisinin ham maddeleri 

petrokimya endüstrisinden (IC 9 "Madeni yağ ve yakıt endüstrisi"), bitki ve hayvan 

materyallerinden, veya kömürden gelir.  IC 2 temel kimyasallara tahsis edilmiştir, 

burada salım tahmin tablolarının kullanımına ilişkin tanım HEDSET'te verilen 

örneklere dayanır: temel kimyasallar genellikle kimya endüstrisinin tüm branşlarında 

ve çoğunlukla önemli miktarlarda kullanılan maddelerdir. Önemli temel kimyasallar 

solventler (UC 48) ve pH-düzenleyici ajanlardır (UC 40) (asitler, alkaliler). 

Bu IC için herhangi bir emisyon senaryosu veya kullanım kategorisi dokümanı yoktur. 

Temel bir kimyasalın formüle edilmesi durumu için A- ve B- tabloları sunulmuştur. Geri 

kazanım uygulanabilir bir emisyon aşaması olarak kabul edilmez; katalizörler gibi 

kimyasalların emisyonları işleme evresindeki emisyonlara dahil edilir. Bu zamana kadar 

emisyon tablolarında UC arasında bir ayrım yapılmamıştır; bununla birlikte, UC=48 

"Solventler" dışında, çoğu kimyasalın UC=40 "ph-düzenleyici ajanlar", UC=55/0 

"Diğerleri", ve muhtemelen UC=43 "İşlem düzenleyiciler" olarak sınıflandırılması 

gerekecektir. 
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Tablo 37: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 2 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . . . . 

 

IC 3. Kimya endüstrisi: sentezde kullanılan kimyasallar 

Sentezde kullanılan kimyasallar için HEDSET'te verilen örneklere dayalı tanım 

şöyledir: sentezde kullanılan kimyasallar ya kimyasal reaksiyon işlemini düzenleyen 

maddelerdir (örn. katalizörler) ya da ara madde olarak kullanılan maddelerdir (bir 

başka ifadeyle kimyasal işlemler sıralaması içinde başlangıç materyali ile nihai ürün 

arasındaki ara bir adımda oluşturulan ve izole edilebilen kimyasallar). HEDSET ara 

maddelerdeki monomerleri kapsar, bu sadece üretim evresine ilişkin salım tahmin 

tablolarında geçerlidir. İşleme evresi için IC 11 tabloları "Polimer endüstrisi" kullanılır 

(ayrıca bakınız bent 4.2.5). 

UC=33 "Ara maddeler" dışında, bu IC'deki kimyasalların çoğunun UC=43 "İşlem 

düzenleyiciler" veya UC=55/0 "Diğerleri" olarak sınıflandırılması gerekecektir. 

Formülasyon bazı kimyasallar için uygulanabilir olsa da geri kazanım pek olası 

değildir. 
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Tablo 38: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 3 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

Evre 

  Ana kategori   

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim (UC  33) . X X . X . 

Üretim (UC = 33) X X X . . . 

Formülasyon (UC  

33) 

. X X . X . 

İşleme . X X . X . 

 

IC 4. Elektrik/elektronik endüstrisi 

Elektrik/elektronik endüstrisinde çok çeşitli ürünler üretilmektedir. Hem rezistanslar, 

transistörler, kapasitörler, diyotlar, ampuller vb. bileşenlerin üretimini hem de 

televizyonlar, radyolar, bilgisayarlar (PC'ler ve ana işlem birimleri), radar tesisleri, 

komple telefon santralleri vb.'nin üretimini kapsar. Üretim süreçlerinde yapıtaşı 

süreçleri gerçekleşebilir. Başlıca yapıtaşı süreçleri elektro-kaplama, polimer işleme, 

ve boya uygulamadır. Bu ayrı süreçlerde kullanılan maddelerin emisyonları IC 4 

kapsamında değildir, ancak aşağıdaki IC'lerin kapsamına girer: 

 IC 8. " Metal ekstraksiyonu, arıtım ve işleme endüstrisi": elekktro-kaplama 

ve diğer metal işleme (örneğin metal işleme sıvılar); 

 IC 11. "Polimer endüstrisi": polimer işleme (termoplastiklerin 

şekillendirilmesi ve prepolimerlerin kürlenmesi örneğin elektronik parçaların 

yerleştirilmesi için); 

 IC 14. "Boyalar, cila ve vernik endüstrisi": püskürtme, perde tipi kaplama vb. 

her türlü yöntemle kaplama ürünlerinin uygulanması. 

IC 4 için herhangi bir emisyon senaryosu veya kullanım kategorisi dokümanı yoktur. 

Bununla birlikte, bu IC'de, ayırıcı özellikli ve kendisine özel, birçok farklı uygulama 

vardır, örneğin baskılı devre kartı, yarı iletkenlerin üretimi ve yalıtkan sıvıların 

transformatörlerde ve kapasitörlerde uygulanması. 
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Tablo 39: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 4 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

   Ana kategori   

Evre      

 Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . X X . 

 

IC 5. Kişisel/evsel 

Bu IC kapsamında maddelerin evlerin, mobilyaların, mutfak gereçlerinin, bahçelerin vb. 

bakımında ve kişisel bakımda (hijyen, makyaj vb.) kullanılması ve uygulanması yer 

alımaktadır. Birçok durumda bu IC'de kullanılan kimyasallar formülasyonlar halinde 

olabilir, örneğin temizleyicilerde (sabunlar, deterjanlar, toz deterjanlar vb.), kozmetik 

ürünleri, ve deri, tekstil ve arabaların bakımına yönelik ürünler. Emisyonlar çok 

yayınık olacaktır ve sadece atık su için bir STP'ye olan emisyonlar noktasal kaynak 

olarak görülür. A-Tablolarındaki salım senaryoları 18 spesifik UC'yi dikkate 

almaktadır. Emisyonların bütün yıl boyunca görüldüğü varsayılır. 

Maddelerin bazı spesifik amaçlar için uygulanması özel kullanım evresinde aşağıdaki 

IC'ler kapsamına girer: 

 IC 9. "Madeni yağ ve yakıt endüstrisi": yakıtlar ve yakıt katkıları; 

 IC 10. "Fotoğraf endüstrisi"; fotokimyasallar; 

 IC 14. "Boya, cila ve vernik endüstrileri": boya ürünleri. 
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Tablo 40: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 5 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

Özel kullanım . . . . . . 

 

IC 6. Genele açık kullanım 

Bu IC maddelerin nitelikli çalışanlar tarafından, ofisler, halka açık binalar, bekleme 

odaları, tamirhane gibi çeşitli atölyeler, binaların, caddelerin, parkların vb. 

profesyonel temizlik ve bakımı gibi çeşitli yerlerde uygulanması ve kullanılmasını 

kapsar. 

Bu IC kapsamındaki çoğu kimyasal formülasyonlar halinde bulunabilir, örneğin 

"temizleyiciler" (UC=9 "Temizleme ve yıkama maddeleri ve dezenfektanlar"), 

tarımsal olmayan biyosidal ürünler (UC=39 "Biyosidal ürünler, tarımsal olmayan"), ve 

yolların, binaların vb. bakımına yönelik ürünler. Tanımlanan UC'ler için farklı emisyon 

günleri sayısı kullanılır. Bu IC'deki emisyonlar yine de yayınık olabilir, ancak 

emisyonların gerçekleştiği gün sayısının UC'ler için farklı olması beklenir (birçok ürün 

sadece iş günlerinde veya kısa bir süre için kullanılacaktır). UC 9 ve UC 39 A- ve B- 

Tablolarındaki salım senaryolarında UC=55/0 "Diğerleri" nin yanında ayrılmıştır. 
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Tablo 41: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 6 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . . . . 

 

 

IC 7. Deri işleme endüstrisi 

Deri işleme endüstrisi, ham derilerden derinin yapıldığı, derinin boyandığı ve 

deriden ürünlerin yapıldığı (örn. ayakkabı üretimi) endüstri olarak kabul edilir. 

Bu IC için bir emisyon senaryo dokümanı mevcuttur (deri boyama üzerine odaklı, 

UC=10 "Renklendirme ajanları"). Kimyasalların tabaklama gibi ortak işlevlerine 

ilişkin olarak A- ve B- tablolarında, varsayılan değerlerle genel bir senaryo 

sunulmaktadır (UC=51 "Tabaklama maddeleri"). A- ve B-tablolarının salım 

senaryoları UC'ler arasında herhangi bir ayrım yapmazken sadece MC = 2 ve 3 

arasında yapmaktadır. Ayakkabılar için olduğu gibi deri bakımı IC=5 "Kişisel/evsel" 

kategorisine girer. 
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Tablo 42: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 7 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim (UC  10) . X X . X . 

Üretim (UC = 10) . . . . . . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . X X . 

 

IC 8. Metal çıkarılması, arıtımı ve işleme endüstrisi 

Bu IC, cevherlerden metallerin çıkarılmasını, birincil/ikincil çelik ve demir dışı 

metallerin (alaşım gibi "saf" metaller de dahil) üretimini, ve kesme, delme, 

haddeleme vb. metal işi işlemlerin ("şekillendirme") manifoldunu kapsar. 

Bu IC kapsamındaki işlemlerin bir yönü için emisyon senaryosu ve kullanım kategorisi 

dokümanları vardır, o da metal işleme sıvılarının uygulanmasıdır. Emisyon senaryo 

dokümanı sadece su bazlı sıvılar ve yerel durum için söz konusudur. Kullanım 

kategorisi temelinde, A- ve B- tablolarındaki salım senaryoları metal işleme sıvılarının 

(bu sıvılarda kullanılan maddelerin) ana işlevini soğutma ve yağlama olarak 

ayırmıştır: UC=29 "Isı aktaran maddeler" ve UC=35 "Yağlayıcı maddeler ve katkı 

maddeleri". 
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Tablo 43: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 8 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon (UC  29 & 

35) 

. X X . X . 

Formülasyon (UC = 29 / 

35) 

. . . . . . 

İşleme . . . X X . 

 

 

IC 9. Madeni yağ ve yakıt endüstrisi 

 

Madeni yağ ve yakıt endüstrisi, ham madeni yağı işleyen petrokimya endüstrisini 

kapsar. Fiziksel ve kimyasal süreçler aracılığıyla (örneğin distilasyon, çatlama ve 

platform yoluyla) kimya endüstrisinde ham madde olarak işlev gören (genelde bir dizi 

katkı maddesi ilave ettikten sonra) çok çeşitli hidrokarbonlar ve ısıtma motorları ve 

yanmalı motorlar için yakıtlar üretilir. 

 

Bu IC için herhangi bir emisyon veya kullanım kategorisi dokümanı yoktur. A- ve B- 

tablolarında genel salım senaryo tabloları kullanılır ve UC=27 "Yakıtlar", UC=28 "Yakıt 

katkıları" ve UC= 35 "Yağlayıcı maddeler ve katkı maddeleri" veya herhangi diğer UC 

kategorileri arasında ayrım yapılmaz. 
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Tablo 44: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 9 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . . . . 

Özel kullanım . . . . . . 

 

IC 10. Fotoğraf endüstrisi 

Fotoğraf endüstrisi fotoğrafla ilgili materyallerin (filmler ve fotoğraf kağıtları gibi 

"katı" materyaller fakat aynı zamanda - katı veya sıvı halde - film ve kağıt işleme 

banyoları için preparatlar) üretildiği endüstridir. Filmlerin ve fotoğraf kağıtlarının 

işlenmesi de fotoğraf endüstrisine atfedilir ve buna basımevlerinde yapılan 

profesyonel işleme de dahildir. Filmlerin ve fotoğraf kağıtlarının halkın geneli 

tarafından işlenmesi özel kullanım evresinde değerlendirilir. 

Bu IC için hem emisyon senaryosu hem de kullanım kategorisi dokümanı vardır. İlk  

senaryo sadece atık su ve yerel durumu kapsadığından spesifik salım senaryoları A- 

ve B- tablolarının salım senaryolarında bulunur. Senaryolardaki tek spesifik UC, 

UC=42 "Fotokimyasallar"dır. 
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Tablo 45: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 10 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

Evre 

  Ana kategori   

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon (“sulu 

solüsyonlar”) 

. X X . X . 

Formülasyon  (“katı 

materyaller”) 

. . . . . . 

İşleme . . . X X . 

Özel kullanım . . . . . . 

IC 11. Polimer endüstrisi 

Bu raporda ve EUSES'te polimer endüstrisi kimya endüstrisinin 'plastiklerin' 

(termoplastikler) kimyasal olarak üretildiği kolundan, ve termoplastiklerin ve 

polimerlerin işlenmesinin çok çeşitli tekniklerle (aşağı kısımlara bakınız) yapıldığı 

endüstrilerden oluşur. Bu işlemlerin hepsi polimerlerin üretildiği (kimya endüstrisi) veya 

işlendiği (IC 4, 16 ve 0) branşlarda değil, IC 11'de ele alınmıştır. 

Mevcut kullanım kategorisi dokümanına ve uzman görüşüne dayalı olarak genel salım 

senaryoları A- ve B- tablolarında sunulmuştur. İlk olarak, polimerizasyon işlemlerine 

ilişkin tablolar vardır, bir başka ifadeyle polimerizasyon, reaksiyonlarıyla, poliadisyon, 

polikondansasyon vb. ile maddelerin işlenme aşaması. Bu onlara 'kimya 

endüstrisinde' üretilen maddelerden ayrı, spesifik olarak işlem uygulayabilmek için 

yapılmıştır (kural olarak süreç ara maddeleri olarak kabul edilebilirler). Çeşitli işlev 

türleri, UC'ler ve iki polimerizasyon işlemi ayrılmıştır. 

İkinci olarak, polimerlerin işlenmesine ilişkin tablolar vardır, bir başka ifadeyle 

enjeksiyon kalıplama, üfleme ve ekstrüzyon gibi her türlü işlemle şekil verme. 

Polimerlerin işlenmesi çeşitli IC'lerde görülebilirse de, örneğin IC 4 

Elektrik/elektronik endüstrisi ve IC 16  

'Mühendislik endüstrileri: inşaat ve makine', şu anki IC'de sadece bir salım senaryosuna 

yer verilmiştir. Senaryoda çeşitli işlev türleri, UC'ler ve termoplastik ve termoset reçineler 

ayrımı yapılmıştır. 
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Tablo 46: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 11 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme (“polimerizasyon”) . . . . . . 

İşleme . . . . . . 

Geri kazanım Henüz 

değerlendirilmemiştir 

 

IC 12. Kağıt hamuru, kağıt ve karton endüstrisi 

Doğrusunu söylemek gerekirse bu IC kategorisine sadece ağaçtan veya atık 

kağıtlardan yapılan kağıt hamuru, kağıt ve karton girer. HEDSET kategorizasyonu 

reprografik endüstriyi spesifik olarak ayırmadığından bu önemli faaliyet genel 

kategoriden ayrılmıştır 0 "Diğerleri". 

Bu IC için hem emisyon senaryosu hem de kullanım kategorisi dokümanları 

mevcuttur. Emisyon senaryo dokümanı atık su ve yerel durumu ele alır. A- ve B- 

tablolarındaki salım senaryoları baskı işlemi aşaması ve buna bağlı işlemler, ve 

kağıt hamuru, kağıt ve karton üretimi (kağıt boyama dahil) için uygulanabilir. Geri 

kazanma aşaması (kağıt geri dönüşümü) da tablolarda dikkate alınmıştır. 

İki UC özellikle değerlendirilmiştir, bir başka ifadeyle mürekkeplerde pigment 

olarak kullanılan ve kağıt toplu boyaması için boya olarak kullanılan UC=10 

"Renklendirme maddeleri", her ikisi de kağıt üretiminde kullanılan UC 20 ve 31 

("Dolgu maddeleri" ve "Emprenye maddeleri") ve baskı ve buna bağlı işlemlerdeki 

her türlü kullanımın ve işlevlerin bir "derlemesi" olan UC 45 "Reprografik 

maddeler". 
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Tablo 47: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 12 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim (UC  10) . X X . X . 

Üretim (UC = 10) . . . . . . 

Formülasyon . X X . X . 

Geri kazanım . . . . . . 

 

IC 13. Tekstil işleme endüstrisi 

Bu IC liflerin işleme tabi tutulmasını ("temizleme", eğirme, boyama, vb.), dokuma, 

ve apreleme (örn. emprenye, kaplama, vb.) kapsar. 

Bu IC için hem emisyon senaryosu hem de kullanım kategorisi dokümanları 

mevcuttur. 
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A- ve B- tablolarındaki salım senaryoları IC 10 "Renklendirme maddeleri" için özel ve 

diğer ilgili UC'ler için geneldir. 

Tablo 48: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 13 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

Evre 

Ana 

kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim (UC  10) . X X . X . 

Üretim (UC = 10) . . . . . . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . . . . 

Özel kullanım (sadece 

UC=10) 

. . . . . . 

 

IC 14. Boya, cila ve vernik endüstrisi 

Boyalar gibi kaplama ürünlerinin (formülasyon evresi) üretiminin dışında bu rapor ve 

EUSES bu ürünlerin uygulanmasını da bu IC'ye ait olarak kabul etmektedir. Bu 

yapılmıştır çünkü aksi halde birçok salım senaryosunun diğer birçok IC'de sunulması 

gerekecekti. Bunlar arasında örneğin özel kullanıma ilişkin IC 5 "Kişisel/evsel", ev 

boyacıları tarafından ve (küçük) atölyelerde, ve birçok endüstriyel uygulamada 

profesyonel uygulamaya ilişkin IC 6 "Genele açık kullanım" olabilir. Bu sonuncusuna 

motorlu arabaların üretiminde, yapım işlerinde vb. IC 16 "Mühendislik endüstrileri: 

inşaat ve makine" ve IC 8 "Metal çıkarılması, arıtımı ve işleme endüstrisi" dahil 

olabilir. 

Boya üretimi ve uygulaması (sırasıyla formülasyon ve işleme evreleri) için bir emisyon 

senaryo dokümanı ve boya üretimi için de bir kullanım kategorisi dokümanı 

mevcuttur.  A- ve B- tabloları hem su bazlı hem de solvent bazlı kaplama sistemlerine 

ilişkin salım senaryolarına sahiptir ve 8 spesifik UC ayrımı yapar; hem endüstriyel 

kullanım (işleme evresi) ve özel kullanım. Formülasyon evresi kaplama ürünlerinin 

üretimiyle ilgilidir. 
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Tablo 49: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 14 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . . . . 

Özel kullanım . . . . . . 

 

IC 15. Mühendislik endüstrileri: inşaat ve makine 

Bu IC'ye ait olan endüstriyel faaliyetlere ağaç işleme endüstrilerini (örneğin ağaçtan 

yapılmış mobilyalar), motorlu araba üretimi, inşaat sanayii vb. girer. Bu IC için 

herhangi bir emisyon veya kullanım kategorisi dokümanı yoktur. Kaplama uygulaması 

gibi işlemler bu faaliyetlerin birçoğunda görülür; bu işlemler spesifik işlemin ait 

olduğu IC içerisinde ele alınmıştır (kaplama uygulaması: IC 14 "Boya, cila ve vernik 

endüstrisi"). Mevcut IC için A- ve B- tablolarında IC 15 "Diğerleri" ile aynı genel salım 

senaryoları kullanılmıştır. 
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Tablo 50: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 15 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . X X X 

 

IC 16. Diğerleri 

Önceki IC kategorilerinin birine yerleştirilemeyen tüm işlemler ve faaliyetler bu IC'ye 

girer. Örnek olarak yiyecek işleme endüstrisi verilebilir. A- ve B-tablolarında genel salım 

senaryoları kullanılır. 

 

Tablo 51: Yaşam döngüsünün olası evrelerine ilişkin, seçilen UC nedeniyle 

seçilebilecek MC'lerin IC 16 Tablosu (MC'nin yorumlaması için Tablo 37'ye 

bakınız) 

 

 

Evre 

Ana kategori 

Ia Ib Ic II III IV 

Üretim . X X . X . 

Formülasyon . X X . X . 

İşleme . . . X X X 

 

11. Endüstriyel kategoriler arasındaki ilişki 

Uygulamada tüm kimyasallar IC 2 & 3 "Kimya endüstrisi"nden doğar ve buradan diğer 

Ic'lerden birine gider (ya da kimya endüstrisinde kalır). Monomerler, çarpraz bağlanma 

ajanları ve kürleme ajanları gibi maddeler özel bir konumdadır. Bu maddeler  

polimerizasyon reaksiyonları ve poliadisyon ve polikondansasyon gibi diğer 

reaksiyonlarla polimerlerin üretimine ilişkin IC 11 "Polimer endüstrisi" için temel 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 
2.0 Ekim 2017 421 

 

 

kimyasallardır. 

Bu IC 3'te (UC 33 "Ara maddeler") üretim evresi olarak görülebilirse de bunlar IC 11 

"Polimer endüstrisi"nin emisyon tablolarında UC 43 "İşlem düzenleyiciler" olarak 

sunulmuştur. Polimerlerin üretiminin yanında bu IC aynı zamanda polimerlerin 

(termoplastikler) ve prepolimerlerin işlenmesini de ele alır (prepolimerler, polyester 

ve termoset reçinelerde, başlatıcılar - başlıca olarak organik peroksitler - ve 

polyesterler için çarpraz bağlanma ajanları - başlıca olarak monomer stiren gibi 

kürleme ajanlarının yardımıyla dönüştürülen epoksi reçineleri, ve epoksi reçinelerine 

yönelik aminler gibi kürleme ajanları gibi makromoleküler maddelerdir). 

(Pre)polimerlerin işleme evresi her türlü eşyanın ve nesne parçalarının temel 

materyallerden üretimini kapsar. 

Gerek IC 5 "Kişisel/evsel" gerekse IC 6 "Genele açık kullanım" kategorileri yayınık 

bir karaktere sahiptir. IC 5'te kimyasalların evlerde kullanımı kapsam dahilindedir 

ve IC 6'da ise ofislerdeki, halka açık binalardaki, parklardaki, demiryolu 

istasyonlarındaki, sokaktaki vb. kullanımlar kapsam içerisindedir. Temel farklılıklar 

emisyonların miktarında (örneğin binanın büyüklüğü nedeniyle) ve gerçekleştikleri 

gün sayılarında görülecektir. 

12. A- ve B- tablolarının tarihçesi 

Yeni maddeler için kantitatif risk değerlendirmesi sisteminin geliştirilmesinde sınırlı 

sayıda uygulama için DRANC (Yeni Kimyasallar için Hollanda Risk Değerlendirme 

Sistemi) (Toet ve diğerleri, 1991; Vermeire ve diğerleri,1992) emisyon tabloları 

geliştirilmiştir. Üzerinde durulan uygulamalar tekstil boyaları, fotokimyasallar, metal 

işleme sıvıları, hidrolik sıvıar, kağıt kimyasalları, ve ara maddeler olmuştur. Bu 

uygulamalar için kullanım kategorisi dokümanları olarak adlandırılan dokümanlar 

mevcuttu. Hemen hemen aynı zamanlarda PRISEC (Var olan Kimyasallar için Öncelik 

Belirleme Sistemi) geliştirilmiştir (Van de Meent ve Toet, 1992). Bu sistem için o 

zamanlarda HEDSET'te (EC/OECD Uyumlaştırılmış Elektronik Veri Seti) ayrılan 15 

endüstriyel kategori için emisyon tabloları geliştirilmiştir. Uzman görüşü ile emisyon 

faktörleri tespit edilmiş ve en kötü duruma yönlendirilmiştir. Yerel salım için, tonaja 

dayalı olarak yaşam döngüsünün ilgili her evresine yönelik, maddelerin günlük 

miktarlarının büyüklük sırasına ilişkin olarak, uzman görüşünü de içeren tahmin tabloları 

temin edilmiştir. Sınırlı miktarlarda üretilen maddeler için tonaj aralıkları genel 

aralıklarda olmuştur. TGD ve EUSES geliştirilince bu tablolar şu anda A- ve B- tabloları 

(A-tabloları emisyon faktörleriyle ve B-tabloları işlem bilgisinin büyüklüğüyle) olarak 
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anılan tablolara dönüştürülmüş ve aşağıdaki şekilde genişletilmiştir: 

1. çeşitli endüstriyel kategorilere ilişkin emisyon verileriyle tabloların 

genişletilmesi. Bu örneğin ana kategorilerin veya spesifik kullanım kategorilerinin 

sunulması için olabilir. 

Bu da gerçekçi en kötü durum tahminleri elde etmeye çalışılırken uzman görüşü ile 

elde edilmiştir; 

2. daha önce belirtilen kullanım kategorisi dokümanlarının emisyon faktörlerinin 

uygun endüstriyel kategorilere yerleştirilmesi; 

3. HPVC'ler için daha yüksek tonajları kapsama almak üzere B-tablolarının 

sunulması. Bu da uzman görüşüyle yapılmıştır; 

4. yeni endüstriyel kategori 16 'Mühendislik endüstrileri' için yeni A- ve B- 

tabloları geliştirilmiştir. 

Nihai tablolar TGD'nin geliştirilmesi bağlamında düzenlenen özel Salım Tahmini 

Hakkında AB Uzman Toplantısında (Eylül 1995) tartışılmış ve kabul edilmiştir. 

Ardından, tablolar TGD ve EUSES'te sunulmuştur. 

13. Her bir yaşam döngüsü evresi için salım hesaplama 

A-tablolarından salınan fraksiyonlar kullanılarak, salınan toplam miktar (her bir yaşam 

döngüsü evresi ve çevresel kompartman için) aşağıdaki denklemlerle hesaplanabilir. Her 

bir evre için (üretim hariç) bir önceki evredeki kayıplar dikkate alınmıştır. 

Yaşam döngüsünün her bir evresinde ve her bir kompartmana salınan fraksiyonlar 

Fi,j ile gösterilir, burada iyaşam döngüsündeki evre ve j ise kompartmandır: 

i yaşam döngüsü evresi j duvar + zemin 

alanı (m2) 

1 üretim a hava 

2 formülasyon w su  

3 işleme . toprak 

4 özel kullanım   

5 geri kazanım 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 
2.0 Ekim 2017 423 

 

 

Endüstriyel/profesyonel kullanım A- ve B tablolarında "işleme" olarak gösterilmiştir. 

Hizmet ömrüne yaşam döngüsünün ayrı bir evresi olarak yer verilmemiştir. Atık imhası 

bakımından, sadece geri kazanıma A- ve B- tablolarında atıfta bulunulmuştur. 

Yaşam döngüsünün her bir evresi için salım (her yıl için ton cinsinden) şu şekilde 

hesaplanabilir: 

1. Üretim 

 

Üretim RELEASE1,j hava F1, a ∙ PRODVOL 

  su  F1, w ∙ PRODVOL 

  toprak F1, s ∙ PRODVOL 

  toplam ΣF1, j ∙ PRODVOL 

 kullanılan 

miktar: 

 TONNAGE 

 

2. Formülasyon 

 

 

3. İşleme 

 

 

 

 

 

Formülasyon RELEASE2,j hava F2, a ∙ TONNAGE 

  su  F2, w ∙ TONNAGE 

  toprak F2, s ∙ TONNAGE 

  toplam ΣF2, j ∙ TONNAGE 

 kalan:  (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

İşleme RELEASE3,j : hava F3, a . (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  su  F3, w . (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  toprak F3, s . (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  toplam ΣF3, j . (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 
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4. Özel kullanım 

 

 

 

3. Geri kazanım 

 

Geri kazanım RELEASE5,j : hava F5, a ∙ (1-ΣF3, j - ΣF4, j) ∙ (1-

ΣF2,j) ∙ 

TONNAGE 

  su  F5, w ∙ (1-ΣF3, j - ΣF4, j) ∙ (1-

ΣF2,j) ∙ 

TONNAGE 

  toprak F5, s ∙ (1-ΣF3, j - ΣF4, j) ∙ (1-

ΣF2,j) ∙ 

TONNAGE 

  toplam ΣF5, j ∙ (1-ΣF3, j - ΣF4, j) ∙ (1-

ΣF2,j) ∙ 

TONNAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel 

kullanım 

RELEASE4,j hava F4, a ∙ (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  su  F4, w ∙ (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  toprak F4, s ∙ (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  toplam ΣF4, j ∙ (1-ΣF2, j) ∙ TONNAGE 

  kalan: (1-ΣF3, j - ΣF4, j) ∙ (1-ΣF2,j) ∙ 

TONNAGE 
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Sembollerin açıklaması 

 

Fi,j i evresi sırasında j kompartmanına 

salınan tonaj 

fraksiyonu 

PRODVOL Maddenin üretim hacmi 

 

 

[-] Ek 6 

 

[tonnes.yr-1] veri seti 

TONNAGE Maddenin tonajı [tonnes.yr-1] denkl.(4) (Ch.2) 

 

Tablolarda kullanılan kısaltmalar 

 

f Yem 

HPVC Yüksek Üretim Hacmine Sahip 

Kimyasallar 

MC Ana kategori 

IC Endüstriyel kategori 

. Çözünürlük (suda) [mg/l] 

T Tonaj [ton/yıl] 

UC Kullanım kategorisi 

VP Buhar basıncı [Pa] 

İ yaşam döngüsü evresi sırasında  [tonnes.yr-1] 
jkompartmanına salım 

RELEASEi,j 
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A-TABLOLARI: EMİSYON FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN TAHMİNLER (SALINAN 

FRAKSİYONLAR) 

IC = 1: TARIM ENDÜSTRİSİ 

IC = 2: KİMYA ENDÜSTRİSİ: TEMEL KİMYASALLAR 

IC = 3: KİMYA ENDÜSTRİSİ: SENTEZDE KULLANILAN KİMYASALLAR IC = 4: 

ELEKTRİK/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ 

IC = 5: KİŞİSEL/EVSEL IC = 6: GENELE AÇIK KULLANIM 

IC = 7 DERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

IC = 8 METAL ÇIKARILMASI, ARITIMI VE İŞLEME ENDÜSTRİSİ IC = 9: 

MADENİ YAĞ VE YAKIT ENDÜSTRİSİ 

IC = 10 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİ IC = 11 POLİMER ENDÜSTRİSİ 

IC = 12: KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ IC = 13: TEKSTİL 

İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

IC = 14: BOYA, CİLA VE VERNİK ENDÜSTRİSİ 

IC = 16: MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİSİ: İNŞAAT VE MAKİNE IC = 0: DİĞERLERİ 
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IC = 1: TARIM ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

 

Duvar + zemin 

alanı (m2) 

Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

 

S 

(mg/l) 

VP (Pa) Tüm 

MC'ler 

MC=1

b 

MC=1

c 

MC=3 

1) 

 

 

 

 

 

Hava 

 <1  0 0 0,00001 

 1-10  0 0,0000

1 

0,0001 

 10-100  0,0000

1 

0,0001 0,001 

 100-1000  0,0001 0,001 0,0 

 1000-

10,0000 

 0,001 0,005 0,05 

 ≥10,000  0,005 0,01 0,05 

t (ton/yıl) 

 

Atık su 

<1000 0,02  

≥1,000 0,003  

Toprak  0,0001  

1) Varsayılan 
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FORMÜLASYON: Tablo A2.1 

 

 

Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

  

S (mg/l) VP (Pa) Tüm 

MC'ler 

MC=1b MC=1c MC=3 

1) 

 

 

 

H

a

v

a 

 <10  0,0005 0,001 0,0025 

 10-100  0,001 0,0025 0,005 

 100-

1,000 

 0,0025 0,005 0,01 

 ≥1,000  0,005 0,01 0,025 

t 

(ton/yıl) 

Atık su <1,000 0,02  

≥1,000 0,003  

Toprak  0,0001  

1) Varsayılan 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.1* 

 

 

UC'ler 

 

Açıklama 

Şunlara yönelik 

emisyon 

faktörleri 

 

Hava Yüzey 

suları 

Toprak 

Varsayılan  
0,1 0,1 0,8 

3 aerosol iticiler 1 0 0 

9, 10, 36 temizlik/yıkama ajanları ve 

katkı maddeleri 
0 0,1 0,4 

+renklendiriciler+koku maddeleri 

19 gübreler 0 0,05 0,95 

26 gıda/hayvan yemi katkıları 0 0 0,05 

38, 50 pestisitler+yüzey aktif maddeler 0,05 0,1 0,85 

41 farmasötikler (harici uygulama) 
0 0 0,1 

41 farmasötikler (dahili uygulama) 
0 0 0 

48 çözücüler 
1 0 0 

* Gübreler ve pestisitler + yüzey aktif maddeler bölgesel ve kıtasal ölçekte tarımsal 

toprağa gider; diğerleri endüstriyel toprağa gider. 

 

 

 

 ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 

IC=2: KİMYA ENDÜSTRİSİ: TEMEL KİMYASALLAR 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

FORMÜLASYON: Tablo A2.1 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.2 

 

Koşullar Emisyon faktörleri  

S (mg/l) VP (Pa) Hava Atık su Toprak 

<100 
<100 0,65 0,25 0,0005 

100-1,000 0,8 0,1 0,0025 

≥1,000 0,95 0,05 0,001 

100-1,000 
<100 0,4 0,5 0,005 

100-1,000 0,55 0,35 0,002 

≥1,000 0,65 0,25 0,001 

1,000- 10,000 
<100 0,25 0,65 0,005 

100-1,000 0,35 0,55 0,002 

≥1,000 0,5 0,4 0,001 

≥10,000 
<100 0,05 0,85 0,005 

100-1,000 0,1 0,8 0,002 

≥1,000 0,25 0,65 0,001 

 

 ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 

 

 

 

    Not: Katalizör gibi maddelerin geri kazanımındaki emisyonlar endüstriyel 

kullanımdaki emisyonlara dahil edilir. 

 

IC = 3 KİMYA ENDÜSTRİSİ: SENTEZDE KULLANILAN KİMYASALLAR 

 

ÜRETİM:  UC ≠ 33 (ara maddeler) için Tablo A1.1 

 

      UC ≠ 33 (ara maddeler) için Tablo A1.2 
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Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

 

S (mg/l) VP (Pa) Tüm 

MC'ler 

MC=1a MC=1b MC=1c 

 

 

 

 

Hava 

 <1  0 0 0 

 1-10  0 0 0,00001 

 10-100  0 0,00001 0,0001 

 100- 1,000  0,00001 0,0001 0,001 

 1,000-10,000  0,0001 0,001 0,01 

 ≥10,000  0,001 0,01 0,025 

 
İşlem t (ton/yıl) 

    

 

Atık su 

Yaş <1,000 0,02    

≥1,000 0,003 

Kuru  0    

Toprak  0 0,00001 0,0001 
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FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.3 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

Koşullar  
Emisyon 

faktörleri 
 

(mg/l) VP (Pa) 

 

Tüm 

MC'ler 

 

MC = 1b 

 

MC = 1c 

 

MC = 3
1)

 

 

 

 

 

Hava 

 <1  0 0 0,0000

1 

 1-10  0 0 0,0001 

 10-100  0 0,00001 0,001 

 100-1,000  0,00001 0,0001 0,01 

 1,000-

10,000 

 0,0001 0,001 0,025 

 ≥10,000  0,001 0,005 0,05 
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 Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

 

Duvar  

zemin alanı 

(m2) 

 

S(mg/l) 

     

 VP (Pa) Tüm 

MC'ler 

MC = 1b MC = 1c MC = 3
1)

 

  

İşlem 

 

t (ton/yıl) 

    

 

Atık su 

Yaş <1,000 

 

≥1,000 

0,02 

 

0,007 

 

0,0005 

 

Kuru  0  

Toprak 
 

0,0001 
 

1) Varsayılan 

 

 

 ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 

Not: Kullanım kategorisi 33'e (ara maddeler) ilişkin endüstriyel 

kullanımdaki salımlar, bildirim sahibi maddenin başka bir 

yerde işlendiğini beyan etmediği sürece, üretimdeki salımlara 

ilave edilmelidir. 
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IC = 4: ELEKTRİK/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.4 

 

 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

Koşullar 

 

VP (Pa) 

Emisyon faktörleri 

 

MC = 2 MC = 3
1)

 

 

Hava 

<10

0 

0,0005 0,000

5 

≥10

0 

0,0005 0,001 

Atık su  0,0001 0,005 

Toprak  0,0001 0,01 

1) Varsayılan 

 

 

 ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 5: KİŞİSEL/EVSEL 

 

ÜRETİM: UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) ve 15 (kozmetikler) için Tablo A1.1  

 

UC = 9 ve 15 için A1#  (üretim hacmi < 1,000 ton/yıl ise Tablo A1.1 uygulanır) 

 

 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

Koşullar Emisyon 

faktörleri 

S 

(mg/l) 

VP (Pa) Kesikli işlem 
1)

 Sürekli işlem 
2)

 

Hava   0.000 001 0.000 001 

Atık su   3) 4) 

Katı atık   0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisyon senaryo dokümanına göre < % 0.1 (en kötü durum = 0.001) 4) 

Emisyon senaryo dokümanına göre < % 0.3 (en kötü durum = 0.003) 3) 

örneğin, anyonik yüzey aktif maddelere sülfonlama 
ve sülfatlama 

2) 

örneğin, noniyonik yüzey aktif maddelere etoksilasyon ve amfoterik ve 
katyonik yüzey etkin maddelerin üretimi 

1) 

Yukarıdaki tabloya 
ilişkin notlar: 
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FORMÜLASYON: UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) ve 15 (kozmetikler) için Tablo 

A2.1 

 

UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) ve UC15 (kozmetikler) için Tablo A2 

 

 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

 

S (mg/l) VP (Pa) Normal 

toz 

(deterjan

) 

Pudra Sıvı Bilinmiy

or 

Hava   0.000 2 0.000 2 0.000 02 0.000 2 

Atık su   0.000 1 0.000 01 0.000 9 0.000 9 

Katı atık   0.007 3 0.008 1 0.003 2 0.008 1 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Uygulanamaz 
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 ÖZEL KULLANIM: Tablo A4.1 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 

 

Koşullar 

  

 

Emisyon 

faktörleri Kullanım 

kategorisi 

S (mg/l) VP (Pa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 7, 8, 9, 10, 11, 15,    

41, 47, 50   0 

3   1 

5   0,0005 

26  <5,000 0 

  ≥5,000 0,01 

35  <5,000 0 

  ≥5,000 0,05 

36  <100 0,05 

  100-2,500 0,2 

  2,500- 

10,000 

0,5 

  ≥10,000 0,9 

38 (herbisitler)   0,01 

(pestisitler, bahçe)   0,05 

(pestisitler, evcil 

haycanlar) 

 <100 0,05 

  100-5,000 0,1 

  ≥5,000 0,8 

48, 55 <10 <10 0,005 

  10-100 0,015 

  100-1,000 0,15 

  1,000- 

10,000 

0,4 
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Hava   ≥10,000 0,6 

48, 55 10-100 <10 0,0015 

  10-100 0,075 

  100-1,000 0,125 

  1,000- 

10,000 

0,25 

 

 

 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 

 

Koşullar 

  

 

Emisyon 

faktörleri Kullanım 

kategorisi 

S (mg/l) VP (Pa) 

 

 

 

Hava 

(devamı) 

  ≥10,000 0,4 

48, 55 100-1,000 <10 0,0015 

  10-100 0,025 

  100-1,000 0,1 

  1,000- 

10,000 

0,15 

  ≥10,000 0,225 

48, 55 ≥1,000 <10 0,00075 

  10-100 0,03 

  100-1,000 0,075 

  1,000- 

10,000 

0,125 

  ≥10,000 0,175 

Yüzey suları 5,35 (araba ürünleri)   0,0005 

 

 

 

 

2 25  0 

 ≥25  0,005 

3, 5, 19, 35   0 

7   0,01 
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Atık su 

8 (ev ürünleri)   0,95 

(kozmetik ürünler)    0,8 

9, 15   1 

50   0,99 

10 (temizlik ürünleri)   1 

(kozmetik ürünler)    0,8 

(diğer)   0,5 

11   0,8 

26   0,025 

36 (kozmetik 

ürünler) 

 <2,500 0,8 

 

 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 

 

Koşullar 

  

 

Emisyon 

faktörleri Kullanım 

kategorisi 

S (mg/l) VP (Pa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2,500- 

10,000 

0,5 

  ≥10,000 0,1 

(temizlik ürünleri,...)  <100 0,9 

  100-2,500 0,8 

  2,500- 

10,000 

0,5 

  ≥10,000 0,1 

(diğer)  <100 0,5 

  100-2,500 0,3 

  2,500- 

10,000 

0,2 

  ≥10,000 0,05 
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Atık su 

(devamı) 

38 (herbisitler)   0 

(pestisitler, bahçe)   0 

(pestisitler, evcil 

haycanlar) 

  0,1 

41 (harici)   0,25 

(oral)   0,05 

47   0,9 

48, 55  <10 0,1 

  10-100 0,2 

  100-1,000 0,4 

  ≥1,000 0,6 

 

 

 

 

 

Toprak 

2   0,0001 

3, 36, 41   0 

5   0,0005 

7   0,001 

8 (ev ürünleri)   0,01 

(kozmetik ürünler)    0,001 
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Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 

 

Koşullar 

  

 

Emisyon 

faktörleri Kullanım 

kategorisi 

S (mg/l) VP (Pa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprak 

(devamı) 

9, 15   0 

47,50   0,01 

10 (temizlik ürünleri)   0,002 

(kozmetik ürünler)    0,0001 

(diğer)   0,01 

11   0,0001 

19   1 

26, 35   0,002 

38 (bahçe: 

herbisitler,  

pestisitler) 

  0,9 

(pestisitler, evcil 

haycanlar) 

 <100 0,05 

  100-5,000 0,01 

  ≥5,000 0,002 

48, 55  <10 0,2 

  10-100 0,1 

  100-1,000 0,05 

  1,000- 

10,000 

0,005 

  ≥10,000 0,002 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 6: GENELE AÇIK KULLANIM 

 

ÜRETİM: UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) ve 15 (kozmetikler) 

için Tablo A1.1 (kozmetik ürünler)  

 

UC = 9 ve 15 için Tablo A1#  (üretim hacmi < 1000 ton/yıl ise Tablo A1.1 uygulanır) 

 

 

FORMÜLASYON: UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) için Tablo A2.1 

 

UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) için Tablo A2# 

 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.5 

 

 

 

Kullanım kategorileri 

 

9 (temizlik/yıkama maddeleri) 

Hava Atık su Toprak 

   

≤ 1,000 ton/yıl 0,0025 0,9 0,05 

> 1,000 ton/yıl 0 1 0 

39 (tarımsal olm. pestisitler) 0,1 0,0

5 

0,8 

Tüm  diğerleri 0,05 0,4

5 

0,45 

 

 ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 

Koşullar Emisyon 
faktörleri 
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IC = 7 DERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM:  UC ≠ 10 (renklendiriciler) için Tablo A1.1 

 

UC = 10 (renklendiriciler) için Tablo A1.3 

 

UC = 10 

(Renklendiri

ciler) 

  

 
Koşullar 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 Emisyon faktörleri 

 S (mg/l)  

Hava 
 0,0008 

 

 

 

Atık su 

<2,000 0,015 

2,000-10,000 0,02 

10,000-100,000 0,03 

100,000- 500,000 0,05 

≥500,000 0,06 

Toprak  0,0001 
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FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.6 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

Koşullar Emisyon faktörleri 

S (mg/l) VP (Pa) Tüm 

MC'ler 

MC = 2 MC = 

31) 

 

 

Hava 

<100 <100 0,001   

<100 ≥100 0,01   

≥100  0   

 

 

Atık su 

<100   0,05 0,9 

100- 1,000   0,15 0,99 

≥1,000   0,25 0,99 

Toprak   0,01   

1) Varsayılan 

 

ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 8 METAL ÇIKARILMASI, ARITIMI VE İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

FORMÜLASYON: UC ≠ 29 & 35 için Tablo A2.1 

 

UC ≠ 29 & 35 için Tablo A2.2 

 

 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

Koşullar Emisyon faktörleri 

 

VP (Pa) 

 

 

 

Hava 

<1 0,00005 

1-10 0,00001 

10- 100 0,0005 

100-1,000 0,0025 

≥1,000 0,025 

Atık su 
 0,002 

Toprak  0,00001 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.7 

 

 Koşullar Emisyon faktörleri 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

UC≠29&35 
  

 
S (mg/l) MC = 2 MC = 3 

1)
 

Hava  0 0,25 

 

 

Atık su 

<100 0,05 0,5 

100- 1,000 0,1 0,5 

≥1,000 0,25 0,5 

Toprak  0 0,05 

 

 

 Koşullar Emisyon faktörleri 

Duvar + zemin 

alanı (m2) 

UC=29&35 
 

 
log kH 

 

 

Hava 

<2 0,0002 

≥2 0,002 
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0,0001 
Toprak 

0,316 Su bazlı + bilinmiyor 

0,185 Saf yağlar  
Atık su 

 

Duvar +  

zemin alanı (m2) 

Koşullar Emisyon faktörleri 

 

UC=29&35 

 

log kH 

 

 

 

 

 

 

 

1) Varsayılan 

 

 

ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 

 

Not: UC 29 = ısı aktarma ajanları, UC 35= yağlayıcı maddeler ve katkı 

maddeleri; her ikisi de metal işleme sıvılarında kullanılır 
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IC = 9 MADENİ YAĞ VE YAKIT ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

FORMÜLASYON: Table A2.1 ENDÜSTRİYEL  

KULLANIM: Tablo A3.8 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

Koşullar 

 

VP (Pa) 

 

Emisyon faktörleri 

 

 

 

Hava 

<1 0,0001 

1-10 0,0005 

10-100 0,001 

100- 1,000 0,005 

≥1,000 0,01 

Atık su  0,0005 

Toprak  0,001 
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ÖZEL KULLANIM: Tablo A4.2 

 

Duvar + zemin 

alanı (m2) 

Koşullar 

 

VP (Pa) 

 

Emisyon faktörleri 

 

 

 

Hava 

<10 0,005 

10-100 0,015 

100- 1,000 0,15 

1,000-10,000 0,4 

≥10,000 0,6 

Atık su  0,0005 

Yüzey suları  0,0001 

Toprak  0,0001 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 10: FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

FORMÜLASYON: Tablo A2.1 fotoğraf banyolarında kullanılacak 

formülasyonlar için varsayılan (sulu solüsyonlar) 

 

Tablo A2.3 UC = 42 ve katı materyallerin üretimiyle ilgili diğer UC'ler için 

 

 Koşullar  

Emisyon faktörleri Duvar + zemin alanı 

(m2) 

 

 VP (Pa) 

 

 

 

Hava 

<1 0,0001 

1-10 0,001 

10-100 0,3 

100- 1,000 0,7 

≥1,000 1 

 

Atık su 

kristal büyümesinin 

kontrolü 

0,99 

Diğer işlevler 0,002 

Toprak  0,00025 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.9 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 

Koşullar 

 Emisyon faktörleri 

  VP 

(Pa) 

MC=

2 

MC=3 
1)

 

 

 

 

 

Hava 

Katı 

materyaller 

(örneğin 

filmler) 

 0  

Diğer <1  0,00003

5 

 1-10  0,00025 

 10-100  0,0075 

 100-

1,000 

 0,025 

 ≥1,000  0,075 

 

 

Atık su 

Katı 

materyaller 

(örneğin 

filmler) 

 0  

Sulu solüsyonlar:    

- boya kuplörü   0,15 
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Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

 

Koşullar 

 Emisyon faktörleri 

  VP (Pa) MC=2 MC=3 
1)

 

 - diğer   0,8 

 

Toprak 

Katı materyaller 

 

(örn. filmler) 

  

0 

 

Diğer   0,0002

5 

1) Varsayılan 

 

 ÖZEL KULLANIM: Tablo A4.3 

 

 

 

Duvar + zemin 

alanı (m2) 

Koşullar 

 

UC=42 

(fotokimyasallar) 

sadece sulu 

solüsyonlar için 

 

 

Emisyon 

faktörleri 

Hava  0 

Atık su  0,4 

Toprak  0 
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ATIK İŞLEME: Tablo A5.1 

 

 

 

 

Duvar + zemin 

alanı (m2) 

Koşullar 

 

UC=42 

(fotokimyasallar) 

sadece sulu 

solüsyonlar için VP 

(Pa) 

 

 

 

Emisyon faktörleri 

 

 

 

Hava 

 <10.000005 

1-10 0,000025 

10-100 0,00075 

100- 1,000 0,0025 

≥1,000 0,01 

Atık su  0,2 

Toprak  0 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 454 

 

 

IC = 11 POLİMER ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

FORMÜLASYON: Tablo A2.1 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Polimerizasyon işlemlerine ilişkin Tablo A3.10 

 

Polimer endüstrisinde polimerler aşağıdaki yollarla üretilir: 

 

A) Polimerizasyon reaksiyonları: 

 

A.1) "Yaş" (örn. emülsiyon polimerizasyonu) A.2) "Kuru" (örn. gaz fazı 

polimerizasyonu) 

B) Diğer (örn. poliadisyonlar, polikondansasyonlar) 

 

Tüm kimyasal türleri için kullanım kategorisi (HEDSET) 43: İşlem düzenleyiciler 

kategorisidir ve aşağıdaki tabloya göre alt bölümlere ayrılabilir: 

 

 

Türü İşlev türü 

İ Monomerler (UC 43 İşlem düzenleyiciler) 

II Katalizörler (UC 43 İşlem düzenleyiciler) 

III Başlatıcılar, İnhibitörler, Geciktiriciler, Zincir Aktarma ajanları (UC 

43 İşlem düzenleyiciler), Vulkanizasyon ajanları (UC 53 

Vulkanizasyon ajanları), vb. 
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Dikkat ediniz 1. Kural olarak bu 1. evre olarak değerlendirilebilir. Üretim. 

 

2. Yeterince yararlı bilgi olmadığı için "A" ve "B" işlem 

türlerinin aynı emisyon faktörlerine sahip olduğu 

kabul edilmiştir. 

 

 Koşullar   Emisyon 

faktörleri 

  

 

Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

 
1. Tür 

 
2. 

Tür 

 
3. Tür 

 

 
VP (Pa) "Yaş" "Kuru

" 

"Yaş" "Kuru

" 

"Yaş" "Kuru

" 

Hava <1 0,0000

1 

0,0000

1 

0 0 0 0 

1-10 0,0001 0,0001 0 0 0 0 

10- 100 0,001 0,001 0 0 0 0 

100-1,000 0,01 0,01 0,000

5 

0,000

5 

0 0 

1,000- 

10,000 

0,05 0,05 0,001 0,001 0,000

5 

0,0005 
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 Koşullar   Emisyon 

faktörleri 

  

 

Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

 
1. Tür 

 
2. Tür 

 
3. Tür 

 

 
VP (Pa) "Yaş" "Kuru" "Yaş" "Kuru

" 

"Yaş" "Kuru" 

 ≥10,000 0,05 0,05 0,01 0,01 0,001 0,001 

 

Atık su 

S (mg/l) 

<10 0,0000

1 

0 0,005 0 0,0005 0 

10- 100 0,0001 0 0,01 0 0,001 0 

100-1,000 0,001 0 0,025 0 0,0025 0 

≥1,000 0,01 0 0,05 0 0,005 0 

 

Toprak 

VP (Pa) 

<5,000 0 0 0,000

5 

0,000

5 

0,0002

5 

0,0002

5 

≥5,000 0 0 0 0 0 0 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Polimer işlemeye ilişkin Tablo A3.11 

 

Polimerlerin işlenmesi (her türlü teknikle "şekillendirilmesi") birçok endüstriyel 

kategoride görülür 

 

Polimer işleme iki kategoriye ayrılmıştır: 

 

 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 2.0 
Ekim 2017 457 a 

 

A Termoplastiklerin işlenmesi 

B Termoset reçinelerin işlenmesi 

(prepolimerler) 

 

Emisyon faktörleri için aşağıda belirtilen kullanılan kimyasal türleri dikkate alınır: 

 

Kimyas

al türü 

Emisyon 

faktörü 

İşlev türü 

 

 

İ 

 

 

(A, B) 

Katkılar UC 7 (Anti-statik ajanlar), 22 

(Alevlenmeyi  

geciktiriciler), 49 (Stabilizörler) & 55 

Diğerleri (örn. antioksidanlar) 

Pigmentler UC 10 (Renklendiriciler) 

Dolgu 

maddeleri 

UC 20 

II (A) Plastikleştiricil

er 

UC 47 (yumuşatıcılar) 

III (A, B) Çözücüler UC 48 

IV (A, B) İşleme 

yardımcıları 

UC 6 (bulaşma önleyici ve yapışma 

önleyici ajanlar) & 35 (yağlayıcılar ve 

katkılar) 
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Kimyas

al türü 

Emisyon 

faktörü 

İşlev türü 

V (B) Kürleme 

ajanları 

UC 43 (İşlem düzenleyiciler, örn. 

başlatıcılar) 

Çapraz 

bağlama 

ajanları 

UC 43 (İşlem düzenleyiciler: 

monomerler) 

 

 

 Koşullar Emisyon 

faktörleri 

 

Kimyasal 

türü Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

    

 VP (Pa) BP (°C) A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava 

<1 <300/ 

bilinmiyor 

0,001 0 İ 

 ≥300 0,0005 0  

1-100 <300/ 

bilinmiyor 

0,0025 0  

 ≥300 0,001 0  

≥100 <300/ 

bilinmiyor 

0,01 0  

 ≥300 0,005 0  

 <400/ 

bilinmiyor 

0,01  II 

 ≥400 0,005   

<100  0,1 0,1 III 

100-1,000  0,25 0,25  
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1,000- 

10,000 

 0,5 0,5  

≥10,000  0,75 0,75  

<1 <300/ 

bilinmiyor 

0,01 0 IV 

 ≥300 0,005 0  

1-100 <300/ 

bilinmiyor 

0,025 0  

 ≥300 0,01 0  

≥100 <300/ 

bilinmiyor 

0,1 0  

 ≥300 0,05 0  

<100   0,075 V 

100-1,000   0,15  

1,000- 

10,000 

  0,25  
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 Koşullar Emisyon 

faktörleri 

 

Kimyasal 

türü Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

    

 VP (Pa) BP (°C) A B 

 ≥10,000   0,35  

 

 

 

Atık su 

  0,0005 0,0005 İ 

  0,001 0 II 

  0 0 III 

  0,0005 0,0005 IV 

   0,00005 V 

 

 

 

Toprak 

  0,0001 0,0001 İ 

  0,0005 0 II 

  0,00001 0,00001 III 

  0,001 0,001 IV 

   0,00001 V 

 

 ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME: Henüz değerlendirilmemiştir 
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Ic = 12: KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: UC ≠ 10 (renklendiriciler) için Tablo A1.1 

 

UC = 10 (renklendiriciler) için Tablo A1.3 FORMÜLASYON: UC ≠ 45 

(reprografik ajanlar) için Tablo A2.1 

UC ≠ 45 (reprografik ajanlar) için Tablo A2.1 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Baskı ve bağlı işlemler için Tablo A3.12 

 

Koşullar Emisyon faktörleri 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

    

 Kullanım 

kategorileri 

VP (Pa) MC = 2 MC = 3 1) 

 Varsayılan <100 0 0,01 

  100- 1,000 0,05 0,2 

  1,000-10,000 0,25 0,5 

  ≥10,000 0,5 0,75 

Hava 10 & 45  0  

 48 <100  0,05 

  100- 1,000  0,3 

  1,000-10,000  0,65 

  ≥10,000  0,85 

  S (mg/l) MC = 2 MC = 3 
1)

 

 Varsayılan <100 0,0001 0,01 

  100- 1,000 0,005 0,05 

  ≥1,000 0,001 0,1 

Atık su 9   0,9 

 10 & 45  0,0005  
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0 0 ≥10,000 

0,00001 0,00001 1,000-10,000 

0,0001 0,0001 100- 1,000 

 48 <100  0,0005 

  100- 1,000  0,001 

  ≥1,000  0,005 

  VP (Pa) MC = 2 MC = 3 1) 

Toprak Tüm  <100 0,0015 0,0015 

 

 

Duvar + 

zemin alanı 
(m2) 

 

Koşullar Emisyon faktörleri 

Kullanım kategorileri VP (Pa) MC = 2

 MC = 3 1) 

 

 

 

 

 

 

1) Varsayılan 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Kağıt hamuru, kağıt ve karton üretimine ilişkin Tablo 

A3.12 

 

 Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

     

 Kullanım 

kategorisi 

S (mg/l) VP (Pa) MC=2 MC=3

1)
 

 

 

 

 

Tüm  <100 <100 0 0,000

1 

  100-

1,000 

0,0000

1 

0,001 
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Hava 

  ≥1,000 0,0001 0,01 

 100-1,000 <100 0 0,000

01 

  100-

1,000 

0 0,000

1 

  ≥1,000 0,0000

1 

0,001 

 ≥1,000 <100 0 0 

  100-

1,000 

0 0,000

1 

  ≥1,000 0 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atık su 

Varsayılan <100 <100 0,85 0,85 

  100-500 0,75 0,75 

  ≥500 0,5 0,5 

 100-1,000 <100 0,875 0,875 

  100-500 0,85 0,85 

  ≥500 0,75 0,75 

 1,000-

10,000 

<100 0,9 0,9 

  100-500 0,875 0,875 

  ≥500 0,85 0,85 

 ≥10,000 - 0,95 0,95 

10:     
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 Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

     

 Kullanım 

kategorisi 

S (mg/l) VP (Pa) MC=2 MC=3
1)

 

 - Temel boya, 

anyon 

  0,023 0,023 

- Doğrudan boya   0,04 0,04 

- Doğrudan boya, 

katyon 

  0,055 0,055 

- Doğrudan 

boya, 

anyon/kat

yon 

  0,028 0,028 

- Asit boya, 

katyon/bili

nmiyor 

  0,079 0,079 

- Parlaklaştırıcı   0,064 0,064 

20 & 31   0,05 0,05 

 

 

 

Toprak 

Tüm  <100  0,0015 0,0015 

 100-1,000  0,0001 0,0001 

 1,000-

10,000 

 0,0000

1 

0,00001 

 ≥10,000  0 0 

1) Varsayılan 

 

 

 

ÖZEL KULLANIM: Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME: Tablo A5.2 
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Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

Koşullar Emisyon faktörleri 

Hava  0 

 

 

 

 

 

 

Atık su 

Kullanım kategorisi = 10 

(Renklendiriciler) 

0,1 

Kullanım kategorisi 45, şu kağıt 

türleri için: 

 

- grafik 0,2 

- karton 0,01 

- gazete 0,15 

- sıhhi 0,01 

- ambalaj 0,1 

- arşiv 0,05 

- diğer, veya > 1 uygulama 0,2 

Toprak  0 
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IC = 13: TEKSTİL İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: UC ≠ 10 (renklendiriciler) için Tablo A1.1 

 

UC = 10 (renklendiriciler) için Tablo A1.3 

 

FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.14 

 

 Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

    

 S (mg/l) VP (Pa) UC<>10 UC = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava 

<100 <100 0,05  

 100- 1,000 0,15  

 ≥1,000 0,4  

100-1,000 <100 0,025  

 100- 1,000 0,05  

 ≥1,000 0,15  

1,000- 10,000 <100 0,01  

 100- 1,000 0,025  

 ≥1,000 0,05  

≥10,000 <100 0,005  

 100- 1,000 0,01  

 ≥1,000 0,025  

 Kesikli boyama   0,0007 

Sürekli boyama    

- termosol/   0,05 
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bilinmiyor 

- diğer   0,0025 

- baskı   0,0025 

 

 

 

Atık su 

<100 <100 0,85  

 100- 1,000 0,75  

 ≥1,000 0,5  

100-1,000 <100 0,875  

 100- 1,000 0,85  
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 Koşullar  Emisyon 

faktörleri 

 

Duvar + 

zemin 

alanı 

(m2) 

    

 S (mg/l) VP (Pa) UC<>10 UC = 10 

  ≥1,000 0,75  

1,000- 10,000 <100 0,9  

 100- 1,000 0,875  

 ≥1,000 0,85  

≥10,000 - 0,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

B = 1 / banyo oranı 

(banyo oranı: varsayılan = 10 kg lif / 1 l 

solüsyon) A = sabit 

K = denge sabiti 

E.1 = A / (1 + K . B) 

UC = 10 (renklendiriciler için ATIK 

SU) 

Emisyon faktörü (EF) = Boyama işlemi Emisyon faktörü (E.1) + "işleme, 

yıkama ve temizleme" Emisyon faktörü (E.2) 
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Tablo A3.14'ün devamı aşağıdaki kutunun altındadır: 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.14 Devamı 

 

Duvar + 

zemin  

alanı (m2) 

Koşullar 

Boya türü 

(UC = 10) 

Boyama türü 

 

K 

 

A 

 

B 

 

E.2 

Atık su, 

devamı 

Dağıtma Kesintisiz 115 5 1 0,055 

" Baskı 115 2 0,5 0,12 

Doğrudan Kesikli 

(Çektirme) 

73 1 0.1 
1)

 0,01 

Reaktif - yün Kesikli 

(Çektirme) 

190 1 0.1 
1)

 0,01 

Reaktif - 

pamuk 

Kesikli 

(Çektirme) 

23 1 0.1 
1)

 0,01 

Reaktif - 

genel 

Kesikli 

(Çektirme) 

57 1 0.1 
1)

 0,01 

Boya teknesi Kesintisiz 190 5 1 0,055 

 Baskı 190 2 0,5 0,12 

Kükürt Kesintisiz 40 5 1 0,055 

 Baskı 40 2 0,5 0,12 
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 Asit - bir SO3 Kesikli 

(Çektirme) 

90 1 0.1 
1)

 0,01 

Asit - > 1 SO3 Kesikli 

(Çektirme) 

190 1 0.1 
1)

 0,01 

Temel Kesikli 

(Çektirme) 

990 1 0.1 
1)

 0,01 

Azoik (naftol) Kesintisiz 30 5 1 0,055 

 Baskı 30 2 0,5 0,12 

Metal karışım Kesikli 

(Çektirme) 

150 1 0.1 
1)

 0,01 

Pigment Kesintisiz 5000 5 1 0,055 

 Baskı 5000 2 0,5 0,12 

Bilinmiyor, 

düşük 

çözünürlük 

Kesintisiz 190 5 1 0,055 

 Baskı 190 2 0,5 0,12 

Bilinmiyor, 

asit grupları 

Kesikli 

(Çektirme) 

90 1 0.1 
1)

 0,01 

1) Varsayılan 
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 Koşullar  Emisyon faktörleri 

Duvar + 

zemin 

alanı (m2) 

    

 S (mg/l) VP (Pa) UC<>10 UC = 10 

 

 

 

 

 

Toprak 

   0,005 

<100 <100 0,05  

 100-500 0,15  

 ≥500 0,4  

≥100 <100 0,025  

 100-500 0,05  

 ≥500 0,15  
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 ÖZEL KULLANIM: Tablo A4.4 

 

 

Duvar + zemin 

alanı (m2) 

Koşullar Emisyon 

faktörleri 

 

S (mg/l) UC<>10 UC=10 1) 

Hava   0 

 

 

Atık su 

<250  0,1 

250-1,000  0,15 

1,000-5,000  0,2 

≥5,000  0,3 

Toprak   0 

1) Sadece UC = 10 (Renklendiriciler) için, yani normalde endüstride kesikli boyama 

için kullanılan türler 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 14: BOYA, CİLA VE VERNİK ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.15 

 

 Koşulla

r 

Emisyon 

faktörleri 

Duvar + 

zemin alanı 

(m2) 

Kullanım 

kategorisi 

VP (Pa) Su bazlı Solvent 

bazlı 

 

 

 

 

 

 

Hava 

3   1 

10, 14, 20  0 0 

50  0  

47, 52, 55 <10 0 0 

 10-500 0 0,001 

 500- 5,000 0,01 0,05 

 ≥5,000 0,05 0,15 

48  0,8 0,9 

S 

(mg/l) 

 

 

 

 

 

 

Atık su 

3   0 

10, 14, 20  0,005 0,001 

50 <10 0,005  

 10-100 0,01  

 ≥100 0,05  

47, 52, 55 <10 0,005 0,001 

 10-100 0,01 0,005 

 ≥100 0,05 0,01 

48  0,1 0,02 
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Toprak 

3   0 

10, 14, 20  0,005 0,005 

50  0,005  

47, 52, 55  0,005 0,005 

 

 48  0,001 0,001 

 

 ÖZEL KULLANIM: Tablo A4.5 

 

Duvar + 

zemin alanı 
(m2) 

Koşullar Emisyon faktörleri 

 
Kullanım 

kategorisi 

VP (Pa) Su bazlı Solvent bazlı 

 
 

 
 

 

Hava 

3   1 

10, 14, 20  0 0 

50  0  

47, 52, 55 <10 0 0 
 10-500 0 0,001 
 500-5,000 0,01 0,05 
 ≥5,000 0,05 0,15 

48  0,8 0,95 

S 
(mg/l) 

 

 
 

 
 

Atık su 

3   0 

10, 14, 20  0,005 0,001 

50 <10 0,005  

 10-100 0,01  

 ≥100 0,05  

47, 52, 55 <10 0,005 0,001 
 10-100 0,01 0,005 
 ≥100 0,05 0,01 

48  0,15 0,04 

 
 

 

Toprak 

3   0 

10, 14, 20  0,005 0,005 

50  0,005  

47, 52, 55  0,005 0,005 

48  0,01 0,01 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 16 MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİSİ: İNŞAAT VE MAKİNE 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.16 

 

 Koşullar  Emisyon faktörleri  

Duvar + 

zemin alanı 
(m2) 

     

 S (mg/l) VP (Pa) MC=2 MC=3
1)

 MC=4 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hava 

<100 <10 0,0001 0,001 0,01 

 10-100 0,001 0,01 0,1 

 100- 1,000 0,01 0,1 0,25 

 1,000-10,000 0,1 0,5 0,7 

 ≥10,000 0,5 0,75 0,9 

100-1000 <10 0,00001 0,0001 0,001 

 10-100 0,0001 0,001 0,05 

 100- 1,000 0,001 0,05 0,1 

 1,000-10,000 0,05 0,1 0,5 

 ≥10,000 0,25 0,5 0,75 

≥1,000 <10 0 0,00001 0,0001 

 10-100 0,00001 0,0001 0,001 

 100- 1,000 0,0001 0,001 0,01 

 1,000-10,000 0,001 0,01 0,1 

 ≥10,000 0,01 0,1 0,5 

 
 

 

 
 

Atık su 

<100 <10 0,01 0,1 0,5 

 10-100 0,001 0,01 0,1 

 100- 1,000 0,0001 0,001 0,01 

 1,000-10,000 0,00001 0,0001 0,001 

 ≥10,000 0 0,00001 0,0001 

100-1000 <10 0,25 0,5 0,75 

 10-100 0,05 0,1 0,5 

 100- 1,000 0,001 0,01 0,1 
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  1,000-10,000 0,0001 0,001 0,05 

 ≥10,000 0,00001 0,0001 0,001 

≥1,000 <10 0,5 0,75 0,9 

 10-100 0,1 0,5 0,7 

 100- 1,000 0,01 0,1 0,25 

 1,000-10,000 0,001 0,01 0,1 

 ≥10,000 0,0001 0,001 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprak 

<100 <10 0,005 0,01 0,05 

 10-100 0,001 0,005 0,01 

 100- 1,000 0,0005 0,001 0,005 

 1,000-10,000 0 0,0005 0,001 

 ≥10,000 0 0 0,0005 

100-1000 <10 0,001 0,005 0,01 

 10-100 0,0005 0,001 0,005 

 100- 1,000 0 0,0005 0,001 

 1,000-10,000 0 0 0,0005 

 ≥10,000 0 0 0,0001 

≥1,000 <10 0,0005 0,001 0,005 

 10-100 0 0,0005 0,001 

 100- 1,000 0 0 0,0005 

 1,000-10,000 0 0 0,0001 

 ≥10,000 0 0 0 

1) Varsayılan 

 

 ÖZEL KULLANIM: Tablo A3.16 

 

ATIK İŞLEME: Uygulanamaz 
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IC = 0: DİĞERLERİ 

 

ÜRETİM: Tablo A1.1 

 

FORMÜLASYON: Table A2.1  

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: Tablo A3.16 

 

B- TABLOLARI: ANA KAYNAK FRAKSİYONU VE EMİSYON GÜN SAYISI 

TAHMİNLERİ 

 

 

IC = 1: TARIM ENDÜSTRİSİ 

 

IC = 2: KİMYA ENDÜSTRİSİ: TEMEL KİMYASALLAR 

 

IC = 3: KİMYA ENDÜSTRİSİ: SENTEZDE KULLANILAN KİMYASALLAR IC = 4: 

ELEKTRİK/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ 

IC = 5: KİŞİSEL/EVSEL IC = 6: GENELE AÇIK KULLANIM 

IC = 7 DERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

IC = 8 METAL ÇIKARILMASI, ARITIMI VE İŞLEME ENDÜSTRİSİ IC = 9: 

MADENİ YAĞ VE YAKIT ENDÜSTRİSİ 

IC = 10 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİ IC = 11 POLİMER ENDÜSTRİSİ 

IC = 12: KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ IC = 13: TEKSTİL 

İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

IC = 14: BOYA, CİLA VE VERNİK ENDÜSTRİSİ 

IC = 16 MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİSİ: İNŞAAT VE MAKİNE 

 

IC = 1: TARIM ENDÜSTRİSİ 

ÜRETİM UC ≠ 38 & 41 için yeni maddeler ve HPVC dışındaki var olan maddelere ilişkin 

Tablo B1.1  
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T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<1,000 1 0.1f.T 

1,000-2,000 0,9 0.1f.T 

2,000-4.000 0,75 0.1f.T 

≥4,000 0,7 300 

 

ÜRETİM UC = 38 & 41 için yeni maddeler ve HPVC dışındaki var olan 

maddelere ilişkin Tablo B1.2 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<10 1 f.T 

10-50 0,9 f.T 

50-100 0,8 0.6667f.T 

100-1,000 0,75 0.4f.T 

1,000-2,500 0,6 0.2f.T 

≥2,500 0,6 300 

 

ÜRETİM UC ≠ 38 & 41 için HPVC'ye ilişkin (varsayılan ≥10,000) Tablo B1.3 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<25,000 1 300 

25,000-

100,000 

0,75 300 

>100,000 0,6 300 
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ÜRETİM UC = 38 & 41 için HPVC'ye ilişkin (varsayılan ≥ 3,500) Tablo B1.4 

 

25,000-

100,000 

0,6 300 

≥100,000 0,4 300 

 

FORMÜLASYON Yeni maddeler ve HPVC dışındaki var olan maddelere ilişkin 

Tablo B2.1 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<100 1 2f.T 

100-500 0,6 f.T 

500-1,000 0,6 0.5f.T 

≥1,000 0,4 300 

 

FORMÜLASYON UC ≠ 38 & 41 için HPVC'ye ilişkin Tablo B2.2 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<15,000 1 300 

15,000-50,000 0,75 300 

≥50,000 0,6 300 

 

 

 

 

 

T (ton/yıl) f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<5,000 1 300 

5,000-25,000 0,8 300 
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FORMÜLASYON UC = 38 & 41 için HPVC'ye ilişkin Tablo B2.3 

 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.1 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Kullanım kategorilerine 

ilişkin gün sayısı 

 

  
3,19,39,48,

50 

41 9,10,36 26 

<10 0,05 2 10 50 300 

 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<3,500 1 300 

3,500-

10,000 

0,8 300 

10,000-

25,000 

0,7 300 

25,000-

50,000 

0,6 300 

≥50,000 0,4 300 

10-100 0,01 2 10 50 300 

100-1,000 0,005 2 10 50 300 

1,000-

10,000 

0,001 2 10 50 300 

10,000-

50,000 

0,0005 2 10 50 300 

≥50,000 0,00001 2 10 50 300 
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ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz ATIK İŞLEME Uygulanamaz 

 

IC = 2: KİMYA ENDÜSTRİSİ: TEMEL KİMYASALLAR 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.1 HPVC (varsayılan ≥10,000) için 

Tablo B1.5 

T (ton/yıl) f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<25,000 1 300 

25,000-

100,000 

0,75 300 

100,000- 

500,000 

0,6 300 

≥500,000 0,5 300 

 

FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.4 

 

Uygulanabilirse! 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<10 1 2f.T 

10-50 0,9 f.T 

50-500 0,8 0.4f.T 

500-2,000 0,75 0.2f.T 

≥2,000 0,65 300 

 

FORMÜLASYON HPVC için Tablo B2.5 

 

Uygulanabilirse! 
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T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<25,000 1 300 

25,000-

50,000 

0,75 300 

≥50,000 0,4 300 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.2 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 0,8 2f.T 

10-50 0,65 f.T 

50-500 0,5 0.4f.T 

500-2,000 0,4 0.25f.T 

2,000-5,000 0,3 0.2f.T 

5,000-

25,000 

0,25 300 

25,000-

75,000 

0,2 300 

≥75,000 0,15 300 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 3 KİMYA ENDÜSTRİSİ: SENTEZDE KULLANILAN KİMYASALLAR 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.2 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10,000 1 300 

10,000-

50,000 

0,75 300 

50,000-

250,000 

0,6 300 

≥250,000 0,5 300 

 

FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.4 

 

HPVC için Tablo B2.3 

 

 

Uygulanabilirse! 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.2 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 4: ELEKTRİK/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.7 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<100 1 0.1f.T 

100-1,000 0,9 0.1f.T 

1,000-2,500 0,8 0.1f.T 

≥2,500 0,75 300 

 

ÜRETİM HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 

 

 

FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.4 

 

HPVC için Tablo B2.3 

 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.2 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 5: KİŞİSEL/EVSEL 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.7 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 FORMÜLASYON 

HPVC olmayanlar için Tablo B2.1 

HPVC için Tablo B2.3 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Uygulanamaz 

 

ÖZEL KULLANIM UC ≠ 9 (temizlik/yıkama maddeleri) ve 15 (kozmetikler) 

için Tablo B4.1 

 

Sadece atık su için! 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı: 

 0,002 365 

 

ÖZEL KULLANIM UC = 9 ve 15 için Tablo B4#  (üretim hacmi < 1,000 ton/yıl ise 

Tablo B4.1 uygulanır) 

 

A) Tonaj esaslı 

 

T 

(ton/yıl) 

Sakin sayısı 

bölge 

STP'yi besleyen 

sakin sayısı 

Gün 

sayı

sı: 

 2.0.10
7
 10,000 365 

 

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 6: GENELE AÇIK KULLANIM 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.7 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 FORMÜLASYON HPVC olmayanlar 

için Tablo B2.1 

HPVC için Tablo B2.3 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.3 

 

Sadece atık su için! 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Kullanım 

kategorilerine 

ilişkin gün sayısı 

 

  
9 39 Diğer 

 0,002 200 15 50 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 7 DERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM UC ≠ 6, 9 10 & 31 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.8 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<1,000 1 0.1f.T 

1,000-4,000 0,9 0.1f.T 

≥4,000 0,75 300 

 

ÜRETİM UC = 6, 9 10 & 31 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.9 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<10 1 f.T 

10-50 0,9 f.T 

50-500 0,5 f.T 

500-1,500 0,2 f.T 

≥1,500 0,2 300 

 

ÜRETİM  UC ≠ 6, 9 10 & 31 için HPVC'ye (varsayılan ≥ 5,000) ilişkin Tablo 

B1.4 UC = 6, 9 10 & 31 için HPVC'ye (varsayılan ≥ 2,500) ilişkin Tablo B1.4  

FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.4 

 

UC ≠ 6, 9 10 & 31 için HPVC'ye ilişkin Tablo B2.3 

 

UC = 6, 9 10 & 31 için HPVC'ye ilişkin Tablo B2.6 
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T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<100,000 1 300 

100,000- 

250,000 

0,7 300 

≥250,000 0,4 300 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.4 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<10 0,8 2f.T 

10-50 0,75 2f.T 

50-500 0,6 f.T 

500-1,500 0,5 0.4f.T 

1,500-5,000 0,35 300 

5,000-

25,000 

0,2 300 

≥25,000 0,1 300 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz 

 

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 8 METAL ÇIKARILMASI, ARITIMI VE İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM UC ≠ 29 & 35 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.2 

 

UC = 29 & 35 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.10 

 

T 

(ton/yıl) 

f (ana 

kaynak) 

Gün sayısı 

<10 1 f.T 

10-50 0,9 f.T 

50-500 0,8 0.6667f.T 

500-1,500 0,5 0.4f.T 

≥1,500 0,5 300 

 

ÜRETİM UC ≠ 29 & 35 için HPVC'ye (varsayılan ≥ 7,000) ilişkin Tablo B1.6  UC 

= 29 & 35 için HPVC'ye (varsayılan ≥ 2,500) ilişkin Tablo B1.4 

FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.4 

 

HPVC'ye ilişkin Tablo B2.3 ENDÜSTRİYEL KULLANIM UC = 29 & 35 için Tablo 

B3.5 

T(ton/yıl) Gün 

sayı

sı 

Uygulama alanı 

 
f (ana kaynak): Başlıca 

çelik 

işleri 

Diğer 

<1,000 300 1 0,8 

1,000-5,000 300 0,9 0,5 

5,000-50,000 300 0,75 0,3 

≥ 50,000 300 0,6 0,2 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM UC ≠ 29 & 35 için Tablo B3.6 

 

T (ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 1 2f.T 

10-50 1 0.5f.T 

50-500 0,9 0.4f.T 

 

T (ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

500-2,000 0,8 0.1875f.T 

2,000-

10,000 

0,7 300 

10,000-

50,000 

0,6 300 

≥ 50,000 0,5 300 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz  

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 9 MADENİ YAĞ VE YAKIT ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM UC = 27 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.1 

 

UC = 28+diğerleri için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.2 

 

UC = 28+diğerleri için HPVC'ye (varsayılan ≥3,000) ilişkin Tablo B1.4 UC = 27 

için HPVC'ye (varsayılan ≥25,000) ilişkin Tablo B1.11 

 

 

T (ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<100,000 1 300 

100,000- 

500,000 

0,75 300 

≥500,000 0,5 300 

 

FORMÜLASYON UC = 27 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B2.7 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<1,000 1 100 

1,000-2,000 0,8 200 

≥2,000 0,6 300 
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FORMÜLASYON UC = 28+diğerleri için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B2.8 

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<5 1 20 

5- 50 1 60 

50-100 1 2f.T 

100-500 0,8 f.T 

500-1,000 0,6 0.5f.T 

≥1,000 0,4 300 

 

FORMÜLASYON UC = 27 için HPVC'ye ilişkin Tablo B2.6 

 

UC = 28+diğerleri için HPVC olanlara ilişkin Tablo B2.6 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.7 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<50 0,5 350 

50-500 0,4 350 

500-5,000 0,3 350 

5,000-

25,000 

0,2 350 

25000-

100,000 

0,05 350 

≥100,000 0,02 350 

 

ÖZEL KULLANIM Tablo 4.1 

 

Sadece atık su için! 

 

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 10: FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM HPVC (varsayılan ≥ 4,000) için Tablo B1.4 

 

HPVC olmayanlar için Tablo B1.12 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<5 1 f.T 

5- 50 1 0.5f.T 

50-250 0,75 0.4f.T 

250-3,000 0,5 0.2f.T 

≥3,000 0,5 300 

 

FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.8 

 

HPVC'ye ilişkin Tablo B2.3 ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.8 

Şirket 

büyüklüğü 

f ana 

kaynak 

Gün 

sayısı 

 

Tek bir 

şirket 

1 300 (Özel kullanım yok) 

Büyük  

şirketler 

0,333 300 (Özel kullanım yok) 

Küçük  

şirketler 

0,05 300  

 

 

ÖZEL KULLANIM Tablo B4.2 

 

Sadece atık su için! 

 

Sadece endüstriyel kullanımda şirket büyüklüğü küçük şirketlerse (aksi halde f ana 
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kaynak sıfırdır) F ana kaynak = 0.002.f özel kullanım 

T 

(ton/yı

l) 

f özel 

kullanım 

F ana 

kaynak 

Gün sayısı: 

<10 0 0 200 

10-50 0,00002 4.10
-8

 200 

50-500 0,0001 2.10
-7

 200 

 

T 

(ton/yıl) 

f özel 

kullanım 

F ana 

kaynak 

Gün sayısı: 

500-5,000 0,0005 1.10
-6

 200 

≥5,000 0,0025 5.10
-6

 200 

 

 

ATIK İŞLEME Tablo B5.1 

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün 

sayısı 

Tek bir şirket 

<10 1 150 (Özel kullanım yok) 

≥10 1 300  

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün 

sayısı 

Büyük şirketler 

<30 0,333 150  

≥30 0,333 300  

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün 

sayısı 

Küçük şirketler 

<200 0,2 150  

≥200 0,2 300  
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IC = 11 POLİMER ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM UC ≠ 20, 47 & 43 (monomerler, çapraz bağlama ajanları & kürleme 

ajanları) için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.9 

 

UC = 20, 47 & 43 (monomerler, çapraz bağlama ajanları & kürleme ajanları; 

şunlar değil: başlatıcılar, geciktiriciler & inhibitörler) için HPVC olmayanlara 

ilişkin Tablo B1.13 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<50 0,9 0.4f.T 

50-500 0,75 0.2F.T 

500-5,000 0,6 0.1f.T 

5,000-25,000 0,75 200 

≥25,000 0,5 300 

ÜRETİM UC ≠ 20, 47 & 43 (monomerler, çapraz bağlama ajanları & kürleme 

ajanları) için HPVC olanlara (varsayılan ≥3,000) ilişkin Tablo B1.4 

 

ÜRETİM UC = 20, 47 & 43 (monomerler, çapraz bağlama ajanları & kürleme 

ajanları; şunlar değil: başlatıcılar, geciktiriciler & inhibitörler) için HPVC olanlara 

ilişkin (varsayılan default ≥60,000) Tablo B1.14 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<100,000 1 300 

100,000- 

250,000 

0,65 300 

≥250,000 0,4 300 
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FORMÜLASYON HPVC olmayanlar için Tablo B2.8 

 

UC ≠ 20, 47 & 43 (monomerler, çapraz bağlama ajanları & kürleme ajanları) 

için HPVC olanlara ilişkin Tablo B2.3 

 

UC = 20, 47 & 43 (monomerler, çapraz bağlama ajanları & kürleme ajanları; 

şunlar değil: başlatıcılar, geciktiriciler & inhibitörler) için HPVC olanlara ilişkin 

Tablo B2.9 

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<25,000 1 300 

25,000-

50,000 

0,75 300 

≥50,000 0,4 300 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.9 

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 0,5 2f.T 

10-50 0,35 f.T 

50-500 0,25 0.4f.T 

500-5,000 0,15 0.4f.T 

5,000-25,000 0,1 300 

≥25,000 0,05 300 

 

ÖZEL KULLANIM Uygulanamaz ATIK İŞLEME Henüz değerlendirilmemiştir 
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Ic = 12: KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM UC ≠ 10 & 45 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.8 

 

UC = 10 & 45 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B1.9 

 

UC ≠ 10 & 45 için HPVC olanlara (varsayılan ≥ 4,500) ilişkin Tablo B1.4  UC = 

10 & 45 için HPVC olanlara (varsayılan ≥ 2,500) ilişkin Tablo B1.4  

FORMÜLASYON UC ≠ 10 & 45 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B2.1 

 

UC = 10 & 45 için HPVC olmayanlara ilişkin Tablo B2.8 HPVC için Tablo B2.3 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.10 

 

T (ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

Tek bir şirket 

<10 1 2f.T 

10-50 1 f.T 

50-500 1 0.4f.T 

≥500 1 300 

Büyük 

şirketler 

<100 0,333 2f.T 

100-250 0,333 f.T 

250-600 0,333 0.5f.T 

≥600 0,333 300 

Küçük 

şirketler 

<200 0,05 2f.T 

200-1,000 0,05 f.T 

1,000-6,000 0,05 0.5f.T 

6,000-25,000 0,05 300 

≥25,000 0,02 300 
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ÖZEL KULLANIM Henüz değerlendirilmemiştir 

 

ATIK İŞLEME Tablo B5.2 

 

T (ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<100 0,5 150 

100-1,000 0,4 200 

1,000-10,000 0,3 250 

10,000-

100,000 

0,2 300 

≥100,000 0,1 300 
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IC = 13: TEKSTİL İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.2 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 FORMÜLASYON HPVC için Tablo 

B2.3 

HPVC olmayanlar için Tablo B2.10 

 

T (ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<3,500 1 300 

3,500-

10,000 

0,8 300 

10,000-

25,000 

0,7 300 

25,000-

50,000 

0,6 300 

≥50,000 0,4 300 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM UC = 10 için Tablo B3.11 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 0,9 10f.T 

10-20 0,75 10f.T 

20-100 0,6 5f.T 

100-1,000 0,4 300 

1,000-10,000 0,2 300 

≥10,000 0,1 300 
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ENDÜSTRİYEL KULLANIM UC ≠ 10 için Tablo B3.12 

 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 0,75 5f.T 

10-100 0,4 5f.T 

100-750 0,4 f.T 

750-3,000 0,2 0.5f.T 

3,000-

25,000 

0,2 300 

≥25,000 0,1 300 

ÖZEL KULLANIM Tablo B4.3 

 

Sadece UC = 10 için (ve sadece endüstride kesikli (çektirme) boyama için 

kullanılan boya türleri için) 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı: 

<50 0  

50-500 0,000004 300 

≥500 0,00002 300 

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 14: BOYA, CİLA VE VERNİK ENDÜSTRİSİ 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.2 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 FORMÜLASYON HPVC olmayanlar 

için Tablo B2.10 

HPVC için Tablo B2.3 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.13 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 0,9 20f.T 

10-50 0,6 6.667f.T 

50-300 0,3 3.333f.T 

300-5,000 0,15 300 

5,000-

25,000 

0,1 300 

≥ 25,000 0,05 300 

 

ÖZEL KULLANIM Tablo B4.4 

 

Sadece atık su için! 

 

Sadece "kendin yap" olarak sınıflandırılan boyalar için F ana kaynak özel kullanım 

 

T 

(ton/yıl) 

f özel 

kullanım 

f ana kaynak Gün sayısı: 

< 500 1 0,002 150 

≥ 500 1 0,002 300 
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ÖZEL KULLANIM Tablo B4.5 

 

Sadece atık su için! 

 

Sadece "inşaat/yapım işleri, bakım" vb. olarak sınıflandırılan boyalar için 

 

F ana kaynak = 0.002.f özel kullanım 

 

T (ton/yıl) f özel 

kaynak 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı: 

<50 0 0  

50-500 0,00002 4.10
-8

 200 

500-2,500 0,0004 8.10
-7

 300 

2,500-10,000 0,002 4.10
-6

 300 

10,000-

50,000 

0,01 2.10
-5

 300 

≥50,000 0,05 1.10
-4

 300 

 

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 16 MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİSİ: İNŞAAT VE MAKİNE 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.2 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 FORMÜLASYON HPVC olmayanlar 

için Tablo B2.8 

HPVC için Tablo B2.3 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.14 

 

T 

(ton/yıl) 

f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<10 1 2f∙T 

10-50 0,9 f∙*T 

50-500 0,8 0.4f∙T 

500-2,000 0,75 0.2f∙T 

2,000-

5,000 

0,6 0.1f∙T 

5,000-

25,000 

0,5 300 

≥25,000 0,3 300 

 

ÖZEL KULLANIM Tablo B4.5 

 

ATIK İŞLEME Uygulanamaz 
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IC = 0 (DİĞERLERİ) 

 

ÜRETİM HPVC olmayanlar için Tablo B1.2 

 

HPVC (varsayılan ≥7,000) için Tablo B1.6 FORMÜLASYON HPVC olmayanlar 

için Tablo B2.8 

HPVC için Tablo B2.3 

 

ENDÜSTRİYEL KULLANIM Tablo B3.14 ÖZEL KULLANIM Tablo B4.5 ATIK İŞLEME 

Tablo B5.3 

T(ton/yıl) f ana 

kaynak 

Gün sayısı 

<100 0,5 150 

100-1,000 0,3 150 

1,000-

10,000 

0,2 150 

≥10,000 0,2 150 
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Ek II-a: ChemUSES'e (US EPA, 1980) göre işlevlerin eş anlamlıları listesi 

No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

1 Absorbanlar ve adsorbanlar 131 Absorbanlar 

  60 Adsorbanlar 

  213 Nem gidericiler 

2 Yapıştırıcı, bağlayıcı maddeler 302 Yapıştırıcılar 

  143 Bağlayıcılar 

  145 Gıda katkıları 

  92 Yayıcılar 

  165 Yapışkanlı etiketler 

  280 Tutturucular 

3 Aerosol iticiler 178 Aerosol iticiler 

4 Yoğuşma önleyici ajanlar   

5 Donmayı önleyici ajanlar 77 Antifrizler 

  74 Buz çözücüler 

  52 Koku gidericiler 

  313 İşlevsel sıvılar 

6 Bulaşma önleyici ve yapışma 

önleyici maddeler 

104 Yapışkanlar 

  63 Bloke önleyici ajanlar 

  188 Topaklanmayı 

önleyici ajanlar 

  300 Yapışkanlığı azaltan 

kimyasallar 

  233 Tozlama ajanları 

  144 Ayırıcı maddeler 

  7 Toprak geciktiriciler 

7 Anti-statik ajanlar 328 Antistatik ajanlar 

  89 Elektrik iletimli 

kaplama ajanları 

  318 Nem tutucular 

8 Ağartıcı maddeler 304 Ağartıcı madde 

yardımcıları 
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No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  132 Ağartıcı maddeler 

9 Temizlik/yıkama ajanları ve katkı 

maddeleri 

293 Kir taşıyıcı maddeler 

  180 Kaynatma ile zamk 

gidericiler 

  242 Temizleyiciler 

  173 Deterjanlar 

  78 Ön-spotting maddeleri 

  274 Ovarak yüzey 

temizleme maddeleri 

  261 Çekme kontrolörleri 

  14 Sabunlama 

yardımcıları 

  294 Toprak ayırıcı madde 

10 Renklendirici ajanlar 5 Çiçeklenme ajanları 

  86 Renklendirici ajanlar 

  174 Bağlayıcı ajanlar 

(boyar maddeler) 

  267 Boyalar 

  20 Floresan (ışınır) 

ajanlar 

  248 Lakeler 

  381 Luminesant (parlaklık 

artırıcı) ajanlar  

  235 Merserizasyon 

yardımcıları 

  128 Opaklaştırıcılar 

  139 İnci gibi yapan ajanlar 

  125 Pigmentler 

  83 Lekeler 
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11 Kompleks yapıcılar 177 Presipitasyon 

önleyiciler 

  124 Kompleks yapıcılar 

  10 Kıskaçlayıcı 

(şelatlaştırıcı) 

maddeler 

12 İletken ajanlar 161 Elektriksel olarak 

iletken maddeler 

  383 Elektrot materyalleri 

  245 Elektrolitler 
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No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  313 İşlevsel sıvılar 

13 İnşaat  materyalleri ve katkı 

maddeleri 

324 Sementasyon ajanları 

  355 Beton katkıları 

  361 Gevrekleşme önleyiciler 

  375 Şekillendirme 

materyalleri 

  250 Güçlendirici ajanlar 

  349 Su azaltıcı ajanlar 

14 Korozyon önleyiciler 230 Antioksidanlar 

  64 Kazan taşı önleyici 

maddeler 

  323 Korozyon önleyiciler 

15 Kozmetikler 301 Terlemeyi önleyiciler 

  167 Kozmetik içerikleri 

16 Toz bağlayıcı ajanlar 26 Toz kontrol ajanları 

17 Elektro-kaplama ajanları 353 Parlaklaştırıcılar 

  32 Duman önleyiciler 

18 Patlayıcılar 179 Detonatörler 

  363 Patlama önleyiciler 

  158 Patlayıcılar 

  27 Yangın çıkarıcı 

maddeler 

19 Gübreler 34 Gübreler 

20 Dolgu maddeleri 351 Dolgu maddeleri 

(büyütme) 

  212 Dolgu maddeleri 

(yamalama) 
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  371 Yüzey kaplama katkıları 

  127 Şişirme maddeleri 

  58 Ağırlaştırma maddeleri 

(tekstil  

teknolojisi) 

21 Fiksaj maddeleri 291 Çatlama önleyici 

maddeler 

  347 Soyulma önleyici 

maddeler 
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No

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  268 Bariyer kaplama 

maddeleri 

  295 Fiksatifler 

  134 Fiksaj maddeleri 

(parfümler) 

  112 Fiksaj maddeleri 

(tekstil  

teknolojisi) 

  227 Mordanlar 

22 Alevlenmeyi geciktirici ve 

yangın önleyici maddeler 

25 Yangın söndürme 

maddeleri 

  332 Alevlenme geciktiriciler 

23 Yüzdürme maddeleri 163 Aktivatörler (cevher 

işleme) 

  190 Yumaklaştırıcı 

maddeler 

  297 Yüzdürme maddeleri 

  360 Değiştiriciler 

24 Döküm için eritme/temizleme 

maddeleri 

  

25 Köpükleştirici maddeler 358 Üfleme ajanları 

  133 Kimyasal üfleme ajanları 

  94 Köpürtücüler 

  50 Fiziksel üfleme ajanları 

26 Gıda/hayvan yemi katkıları 214 Asitlik düzenleyiciler 

  66 Yem katkıları 

  80 Tatlandırıcılar (tat) 

27 Yakıtlar 247 Yakıtlar 

28 Yakıt katkıları 329 Çürüme önleyici 

maddeler 

  76 Vuruntu önleyici 
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maddeler 

  183 Tortu değiştiriciler 

  306 Yakıt katkıları 

  138 Tatlandırıcılar (petrol 

teknolojisi) 

29 Isı aktarım ajanları 72 Soğutma elemanları 

 

 

 

No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  313 İşlevsel sıvılar 

  199 Isı aktarma ajanları 

  216 Söndürücüler 

  208 Soğutucu maddeler 

30 Hidrolik sıvılar ve katkı 

maddeleri 

313 İşlevsel sıvılar 

  65 Hidrolik sıvılar 

  256 Şanzıman yağları 

31 Emprenye etme ajanları 102 Matlaştırıcılar 

  98 Ve tutma 

  258 Su iticiler 

  23 Su geçirmezlik 

maddeleri 

32 Yalıtım materyalleri 254 Akustik yalıtım 

materyalleri 

  311 Elektrik yalıtım 

materyalleri 

  314 Isı yalıtımı materyalleri 

  162 Yalıtım materyalleri 

33 Ara maddeler 146 İnorganik ara 

maddeler 

  115 Monomerler 

  290 Organik ara maddeler 

  43 Prepolimerler 
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34 Laboratuvar kimyasalları 238 Analiz ve ürün 

testi 

  122 Şelatlaştırıcı maddeler 

  107 Deiyonizörler 

  373 Ekstraksiyon ajanları 

  69 Endikatörler 

  325 Oksidasyon 

azaltma 

endikatörleri 

  374 Ayıraçlar 

 

No

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

35 Yağlayıcı maddeler ve katkı 

maddeleri 

119 Kaynama/tutukluk 

önleyici ajanlar 

  313 İşlevsel sıvılar 

  148 Dahili yağlama 

maddeleri 

  195 Yağlayıcı katkıları 

  364 Yağlama maddeleri 

  346 Yağlılık ajanları 

  249 Penetranlar 

  312 Kayma ajanları 

36 Koku maddeleri 79 Kokular ve parfümler 

  339 Koku verici maddeler 

37 Oksitleyici maddeler 149 Oksitleyiciler 

38 Bitki koruma ürünleri, tarımsal 166 Hayvan kovucular 

  333 Bakterisitler 

  108 Biyosidal ürünler 

  97 Dekontaminantlar 

  270 Fumigantlar 

  362 Fungisitler 

  275 Herbisitler 

  155 Böcek çekiciler 
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  348 Böcek kovucular 

  330 İnsektisitler 

  252 Nematositler 

  253 Pestisitler 

  264 Rodentisitler 

39 Biyosidal ürünler, tarımsal 

olmayan 

287 Algisitler 

  1 Çürüme önleyici 

maddeler 

  140 Dezenfektanlar 

  118 Koruyucular 
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No

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  116 Slime (mukoid 

madde) önleyiciler 

40 PH-düzenleyici maddeler 172 Çamaşır durulama 

kimyasalları 

  266 pH kontrol maddeleri 

  191 pH indikatörleri 

41 Farmasötikler   

42 Fotokimyasallar 122 Şelatlaştırıcı maddeler 

  198 Desensiziterler 

(patlayıcılar) 

  299 Desensiziterler 

(fotoğrafçılık) 

  182 Geliştiriciler 

  286 Kuvvetlendiriciler 

(fotoğrafçılık) 

  285 Işık stabilizörleri 

  344 Işığa duyarlı maddeler 

  303 Hassaslaştırıcılar 

43 İşlem düzenleyiciler 321 Hızlandırıcılar 

  46 Aktivatörler (kimyasal 

işlemler) 

  239 Aktivatörler 

(enzimler) 

  110 Yapışkanlık artırıcılar 

  4 Keçeleşme önleyici 

ajanlar 

  352 Kayma önleyici apre 

ajanları 

  206 Lekelenme önleyici 

maddeler 

  194 Ağ oluşumunu önleyici 
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maddeler 

  281 Yapıcılar 

  222 Karbonlaştırıcı 

maddeler 

  164 Taşıyıcılar 

  19 Katalizör destekleri 

  170 Katalizörler 

  31 Zincir uzatıcılar 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 2.0 
Ekim 2017 517 a 

 

No

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  113 Zincir sonlandırıcılar 

  141 Zincir aktarma 

maddeleri 

  122 Şelatlaştırıcı maddeler 

  114 Koagülanlar 

  278 Birleştiriciler 

  357 Birleştirme maddeleri 

43 İşlem düzenleyiciler (devamı) 315 Krablama yardımcıları 

  228 Çapraz bağlama 

maddeleri 

  226 Kürleme ajanları 

(beton) 

  369 Kürleme ajanları 

(polimer teknolojisi) 

  18 Tabaklama maddeleri 

  236 Asfaltı ayırma 

maddeleri 

  342 Köpük gidericiler 

  365 Zamk giderme 

maddeleri 

  137 Kıl giderme maddeleri 

  73 Dehidrasyon maddeleri 

  366 Mürekkep gidericiler 

  84 Delignifikasyon 

maddeleri 

  30 Depolimerizasyon 

maddeleri 

  367 Baskılayıcılar 

  292 Haşıl giderme 

maddeleri 
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  259 Dağıtıcı maddeler 

  317 Kurutucular 

  150 Boya taşıyıcılar 

  255 Boya seviyelendirme 

ajanları 

  307 Boya geciktiriciler 

  211 Boya tutunum artırıcı 

maddeler 
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No

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  341 Enzim inhibitörleri 

  157 Enzimler 

  284 Apre maddeleri 

  337 Oluşum yardımcı 

maddeleri (kağıt 

yapımı) 

  331 Yakıt oksitleyiciler 

  117 Dinkleme maddeleri 

  103 Başlatıcılar 

  359 Kuvvetlendiriciler 

(baskı) 

  171 Kazanda kaynatma 

yardımcı maddeleri 

  24 Çekirdeklendirici 

maddeler 

  96 Süspande edici 

(peptizör) maddeler 

  75 Zift kontrol maddeleri 

  121 Polimerizasyon katkıları 

  209 Polimerizasyon 

önleyiciler 

  21 Ön vulkanizasyon 

önleyiciler 

  153 Arındırıcı maddeler 

  223 Yeniden hamur haline 

getirme yardımcı 

maddeleri 

  136 Geciktiriciler 

  296 Tutunma artırıcı 

maddeler 
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  338 Lastik hamuru katkı 

ajanları 

  51 Tutucular 

  326 Çözündürücü maddeler 

  310 Ağırlaştırma 

maddeleri (petrol 

teknolojisi) 

4

4 

İndirgeyici maddeler 244 İndirgeyiciler 

(redüktörler) 

4

5 

Reprografik ajanlar 225 Tonerler 

4

6 

Yarı iletkenler 202 Yarı iletkenler 

  378 Fotovoltaik ajanlar 

 

No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

47 Yumuşatıcılar 269 Tuzak yemleri 

  231 Devulkanizasyon 

ajanları 

  28 Elastikleştiriciler 

  265 Emoliyanlar 

  185 Plastikleştiriciler 

47 Yumuşatıcılar (devamı) 29 Yumuşatıcılar 

  147 Su Yumuşatıcılar 

48 Çözücüler 229 Yağ gidericiler 

  82 Parafin giderici 

solventler 

  373 Ekstraksiyon ajanları 

  320 Boya ve vernik 

gidericiler 

  16 Reaksiyon ortamları 

  271 Çözücüler 

49 Stabilizörler 277 Çatlama önleyici 

ajanlar 
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  12 Duman önleyici ajanlar 

  129 Hidroliz önleyici 

ajanlar 

  168 Antiozonantlar 

  230 Antioksidanlar 

  120 Katılaşma önleyici 

ajanlar 

  282 Plastikleşme 

önleyiciler 

  160 Sarkma önleyici 

ajanlar 

  68 Tortulanma önleyici 

ajanlar 

  88 Çiçeklenme önleyiciler 

  123 Bağlayıcı ajanlar 

(polimerler) 

  159 Emülsiyonlaştırıcılar 

  87 Isı stabilizörleri 

  54 Stabilizörler 

  36 Ultraviyole emiciler 

 

No

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

50 Yüzey etkin ajanlar 41 Yüzme önleyici ajanlar 

  234 Buğulanma önleyici 

ajanlar 

  109 Sürfaktanlar 

  243 Islatıcı ajanlar 

51 Tabaklama ajanları 316 Tabaklama ajanları 

52 Vizkosite ayarlayıcılar 152 Sıvı altında kalma 

önleyici ajanlar 

  120 Katılaşma önleyici 

ajanlar 

  343 Soyulma önleyici 
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ajanlar 

  221 Jelleştirici ajanlar 

  262 Taşma noktası 

yatıştırıcılar 

  272 Kalınlaştırıcılar 

  334 Tiksotropik ajanlar 

  240 Türbülans bastırıcılar 

  135 Vizkosite ayarlayıcılar 

  15 Vizkosite indeksi 

geliştiriciler 

53 Vulkanize edici ajanlar 288 Vulkanize edici ajanlar 

54 Kaynak ve lehimleme ajanları 101 Sert lehimleme ajanları 

  22 Eritken ajanlar 

0 Diğerleri 204 Ablatifler 

  105 Aşındırıcılar 

  196 Aktivatörler 

(lüminesans) 

  354 Havalandırma ajanları 

  47 Hava sürükleyici ajanlar 

  376 Alaşımlama ajanları 

  90 Çukur oluşumunu 

önleyici ajanlar 

  48 Buruşma önleyici 

ajanlar 

  99 Buğulanma önleyici 

ajanlar 

  218 Kabarma önleyici 

ajanlar 
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No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  350 Kayma önleyici ajanlar 

  6 Püskürtme (kumlama) 

aşındırıcıları 

  70 Çivitleme ajanları 

  220 Parlaklaştırma çözeltisi 

  93 Kimyasal ham maddeler 

  298 Durultucular 

  260 Bulutlanma noktası 

baskılayıcılar 

  130 Kaplama ajanları 

  283 Kolektörler 

  335 Bağlayıcı ajanlar 

(solüsyonlar) 

  215 Kültür besinleri 

  81 Hava alma ajanları 

  309 Çiçeklenmeyi giderme 

ajanları 

  85 Lor giderci ajanlar 

  73 Dehidrasyon 

maddeleri 

  107 Deiyonizörler 

  232 Emülsiyon çözücüler 

  200 Denatüranlar 

  49 Kazan taşı giderici 

ajanlar 

  205 Suyunu alma yardımcı 

maddeleri 

  356 Aşındırma baskı 

yardımcı maddeleri 

  38 Drenaj yardımcı 

maddeleri 

  44 Sondaj çamuru 

katkıları 
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N

o

. 

Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  186 Enkapsülasyon 

maddeleri 

  57 Gelişmiş yağ geri 

kazanımı ajanları 

  308 (Hava) Sürükleyici 

katkılar 

  319 Asit oyma ajanları 

  336 Buharlaşma kontrol 

ajanları 

  373 Ekstraksiyon ajanları 

  207 Lif oluşturan bileşikler 

  368 Filtrasyon yardımcıları 

  56 Matlaştırma ajanları 

  79 Kokular ve parfümler 

  142 Sıvı kaybı katkıları 

  313 İşlevsel sıvılar 

  193 Yağ geçirmezlik ajanları 

  184 Taşlama, lepleme ve 

kumlama 

  192 Hormonlar 

  246 Nem göstergeleri 

  210 Hidrotropik ajanlar 

  322 Kuru mukavemet 

katkıları 

  39 Boya çıkarma ajanları 

  100 Elektron emisyonu 

ajanları 

  340 Elüsyon ajanları 

  372 Mumyalama ajanları 
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  181 Darbe dayanıklılığını 

artırıcılar 

  380 Akkor ajanları 

  69 Endikatörler 

  2 İyon alış verişi ajanları 

  91 Göz yaşartıcılar 

  33 Lateks bileşen maddeleri 

  53 Özütleme ajanları 

  156 Deri işleme ajanları 

  370 Sıvı kristaller 

  381 Luminesant (parlaklık 

artırıcı) ajanlar  

 

No. Kullanım kategorisi No. İşlev 

(ChemUSES) 

  379 Manyetik ajanlar 

  67 Şekil bozukluğu 

önleyici ajanlar 

  289 Metal yüzey 

temizleyiciler 

  95 Metal yüzey 

sıyırıcılar 

  37 Metal işleme ajanları 

  327 Frezeleme yardımcı 

maddeleri 

  237 Karartma/maskele

me ajanları 

  197 Yağ iticiler 

  62 Optik söndürücüler 

  382 Ozmotik 

membranlar 

  17 Kağıt yapımı ajanları 

  55 Fosfatlama ajanları 
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  203 Fosforesan ajanlar 

  59 Paklama ajanları 

  217 Paklama inhibitörleri 

  251 Bitki büyüme 

düzenleyicileri 

  176 Plastik katkıları 

  224 Şekillendirme 

plastikleri 

  169 Kaplama ajanları 

  8 Zehirli gaz 

arındırıcıları 

  3 Polimer çıkarıcılar 

  111 Gözenek oluşturan 

ajanlar 

  151 Presipitanlar 

  106 Koruyucu ajanlar 

  45 Radyoaktivite 

dekontaminantları 

  374 Ayıraçlar 

  219 Kırılma indisi 

değiştiriciler 
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No. Kullanım kategorisi No. İşlev (ChemUSES) 

  241 Refrakterler 

  154 Rezistler (Hassas Polimer 

Tabakalar) 

  9 Su lekesi gidericiler/kurutucular 

  71 Olgunlaştırma ajanları 

  187 Şekillendirme lastiği 

  201 Lastik rejenere etme ajanları 

  189 Sürtünme haslığı ajanları 

  276 Pas önleyiciler 

  11 Pas sökücüler 

  263 Avivaj ajanları 

  42 Mastikler (sızdırmazlık 

maddeleri) 

  98 Ve tutma 

  126 Slime (mukoid madde) kontrol 

ajanları 

  305 Toprak kondisyonlayıcılar 

  61 Sıyırıcılar/çıkarıcılar 

  40 Katran gidericiler 

  345 Matlaşma/donuklaşma 

önleyiciler 

  13 Matlık/donukluk gidericiler 

  279 Tekstile özgü işlemler 

  257 Küp baskı yardımcı maddeleri 

  273 Parafin çıkarıcılar 

  35 Kuyu arıtma ajanları 

  175 Yaş mukavemet katkıları 

  377 X-ışını emiciler (absorbanlar) 
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Ek II-b: ChemUSES'e (US EPA, 1980) göre işlevlerin eş anlamlıları listesi 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

104 Yapışkanlar 6 

204 Ablatifler 55 

105 Aşındırıcılar 0 

131 Absorbanlar dikkate 

321 Hızlandırıcılar 43 

214 Asitlik 
düzenleyiciler 

26 

254 Akustik yalıtım 
materyalleri 

32 

46 Aktivatörler 
(kimyasal 
işlemler) 

43 

163 Aktivatörler 
(cevher işleme) 

23 

196 Aktivatörler 
(lüminesans) 

55 

239 Aktivatörler 
(enzimler) 

43 

110 Yapışkanlık 
artırıcılar 

43 

302 Yapıştırıcılar 2 

60 Adsorbanlar 1 

354 Havalandırma 
ajanları 

0 

178 Aerosol iticiler 3 

47 Hava sürükleyici 
ajanlar 

0 

287 Algisitler 39 

376 Alaşımlama ajanları 0 

238 Analiz ve ürün testi 34 

166 Hayvan kovucular 38 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

63 Bloke önleyici 
ajanlar 

6 

188 Topaklanmayı 
önleyici ajanlar 

6 

277 Çatlama önleyici 
ajanlar 

49 

90 Çukur oluşumunu 
önleyici ajanlar 

0 

48 Buruşma önleyici 
ajanlar 

0 

291 Çatlama önleyici 
maddeler 

21 

4 Keçeleşme önleyici 
ajanlar 

43 

41 Yüzme önleyici 
ajanlar 

50 

152 Sıvı altında kalma 
önleyici ajanlar 

52 

234 Buğulanma önleyici 
ajanlar 

50 

99 Buğulanma önleyici 
ajanlar 

0 

11 Çürüme önleyici 
maddeler 

39 

329 Çürüme önleyici 
maddeler 

28 

77 Antifrizler 5 

12 Duman önleyici 
ajanlar 

49 

129 Hidroliz önleyici 
ajanlar 

49 

76 Vuruntu önleyici 
maddeler 

28 

120 Katılaşma önleyici 
ajanlar 

49, 52 

230 Antioksidanlar 14, 49 

168 Antiozonantlar 49 

301 Terlemeyi 
önleyiciler 

15 

218 Kabarma önleyici 
ajanlar 

55 

282 Plastikleşme 
önleyiciler 

49 

177 Presipitasyon 
önleyiciler 

11 

293 Yeni çökelti 
oluşumu önleyiciler 

9 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

ajanları 

160 Sarkma önleyici 
ajanlar 

49 

64 Kazan taşı önleyici 
maddeler 

14 

119 Kaynama/tutukluk 
önleyici ajanlar 

35 

68 Tortulanma önleyici 
ajanlar 

49 

350 Kayma önleyici 
ajanlar 

0 

343 Soyulma önleyici 
ajanlar 

52 

352 Kayma önleyici 
apre ajanları 

43 

206 Lekelenme önleyici 
maddeler 

43 

328 Antistatik ajanlar 7 

347 Soyulma önleyici 
maddeler 

21 

194 Ağ oluşumunu 
önleyici maddeler 

43 

333 Bakterisitler 38 

268 Bariyer kaplama 
maddeleri 

21 

269 Tuzak yemleri 47 

143 Bağlayıcılar 2 

108 Biyosidal ürünler 38 

6 Püskürtme 
(kumlama) 
aşındırıcıları 

0 

132 Ağartıcı maddeler 8 

304 Ağartıcı yardımcı 
maddeler 

8 

5 Çiçeklenme ajanları 10 

88 Çiçeklenme 
önleyiciler 

49 

358 Üfleme ajanları 25 

70 Çivitleme ajanları 0 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

180 Kaynatma ile zamk 
gidericiler 

9 

101 Sert lehimleme 
ajanları 

54 

220 Parlaklaştırma 
çözeltisi 

0 

353 Parlaklaştırıcılar 17 

281 Yapıcılar 43 

222 Karbonlaştırıcı 
maddeler 

43 

164 Taşıyıcılar 43 

324 Sementasyon 
ajanları 

13 

170 Katalizörler 43 

19 Katalizör destekleri 43 

31 Zincir uzatıcılar 43 

113 Zincir 
sonlandırıcılar 

43 

141 Zincir aktarma 
maddeleri 

43 

122 Şelatlaştırıcı 
maddeler 

34, 42, 43 

133 Kimyasal üfleme 
ajanları 

25 

93 Kimyasal ham 
maddeler 

0 

298 Durultucular 0 

242 Temizleyiciler 9 

260 Bulutlanma noktası  

baskılayıcılar 

0 

114 Koagülanlar 43 

278 Birleştiriciler 43 

357 Birleştirme 
maddeleri 

43 

130 Kaplama ajanları 0 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

283 Kolektörler 0 

86 Renklendirici 
ajanlar 

10 

124 Kompleks yapıcılar 11 

355 Beton katkıları 13 

72 Soğutma 
elemanları 

29 

323 Korozyon 
önleyiciler 

14 

167 Kozmetik içerikleri 15 

123 Bağlayıcı ajanlar 
(polimerler) 

49 

174 Bağlayıcı ajanlar 
(boyar maddeler) 

10 

335 Bağlayıcı ajanlar 
(solüsyonlar) 

55 

315 Krablama 
yardımcıları 

43 

228 Çapraz bağlama 
maddeleri 

43 

215 Kültür besinleri 0 

226 Kürleme 
ajanları(beton) 

43 

369 Kürleme ajanları 
(polimer 
teknolojisi) 

43 

18 Tabaklama 
maddeleri 

43 

366 Mürekkep 
gidericiler 

43 

81 Hava alma ajanları 0 

236 Asfaltı ayırma 
maddeleri 

43 

309 Çiçeklenmeyi 
giderme ajanları 

0 

85 Klor 
gidermeajanları 

55 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

97 Dekontaminantlar 38 

342 Köpük gidericiler 43 

229 Yağ gidericiler 48 

365 Zamk giderme 
maddeleri 

43 

137 Kıl giderme 
maddeleri 

43 

213 Nem gidericiler 1 

73 Dehidrasyon 
maddeleri 

0, 34 

74 Buz çözücüler 5 

107 Deiyonizörler 0, 34 

84 Delignifikasyon 
maddeleri 

43 

102 Matlaştırıcılar 31 

232 Emülsiyon 
çözücüler 

0 

200 Denatüranlar 0 

52 Koku gidericiler 5 

30 Depolimerizasyon 
maddeleri 

43 

183 Tortu değiştiriciler 28 

367 Baskılayıcılar 43 

49 Kazan taşı giderici 
ajanlar 

0 

198 Desensiziterler 
(patlayıcılar) 

42 

299 Desensiziterler 
(fotoğrafçılık) 

42 

292 Haşıl giderme 
ajanları 

43 

300 Yapışkanlığı azaltan 
kimyasallar 

6 

173 Deterjanlar 9 

179 Detonatörler 18 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

182 Geliştiriciler 42 

231 Devulkanizasyon 

ajanları 

47 

205 Suyunu alma 
yardımcı maddeleri 

0 

82 Parafin giderici 
solventler 

48 

356 Aşındırma baskı 
yardımcı 
maddeleri 

0 

140 Dezenfektanlar 39 

259 Dağıtıcı maddeler 43 

38 Drenaj yardımcı 
maddeleri 

0 

317 Kurutucular 43 

44 Sondaj 
çamuru 
katkıları 

0 

322 Kuru mukavemet 
katkıları 

0 

26 Toz kontrol ajanları 16 

233 Tozlama ajanları 6 

150 Boya taşıyıcılar 43 

255 Boya 
seviyelendirme 
ajanları 

43 

307 Boya geciktiriciler 43 

211 Boya tutunum 
artırıcı maddeler 

43 

39 Boya 
çıkarma 
ajanları 

0 

267 Boyalar 10 

28 Elastikleştiriciler 47 

161 Elektriksel olarak 
letken ajanlar 

12 

311 Elektrik yalıtım 
materyalleri 

32 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

89 Elektro 
iletkenkaplama 
ajanları 

7 

383 Elektrot 
materyalleri 

12 

245 Elektrolitler 12 

100 Elektron 
emisyonu 
ajanları 

0 

340 Elüsyon ajanları 0 

372 Mumyalama 
ajanları 

0 

361 Gevrekleşme 
önleyiciler 

13 

265 Emoliyanlar 47 

159 Emülsiyonlaştırıcılar 49 

186 Enkapsülasyon 
ajanları 

0 

57 Gelişmiş yağ geri 
kazanımı ajanları 

0 

308 (Hava) Sürükleyici 
katkılar 

0 

341 Enzim inhibitörleri 43 

157 Enzimler 43 

319 Asit oyma ajanları 0 

336 Buharlaşma 
kontrol ajanları 

0 

363 Patlama önleyiciler 18 

158 Patlayıcılar 18 

373 Ekstraksiyon 
ajanları 

34, 48 

66 Yem katkıları 26 

34 Gübreler 19 

207 Lif oluşturan 
bileşikler 

0 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

212 Dolgu maddeleri 
(yamalama) 

20 

351 Dolgu maddeleri 

(büyütme) 

20 

368 Filtrasyon 
yardımcıları 

0 

284 Apre maddeleri 43 

25 Yangın söndürme 
maddeleri 

22 

295 Fiksatifler 21 

112 Fiksaj maddeleri 
(tekstil teknolojisi) 

21 

134 Fiksaj maddeleri 
(parfümler) 

21 

332 Alevlenme 
geciktiriciler 

22 

56 Matlaştırma ajanları 0 

79 Kokular ve 
parfümler 

0, 36 

190 Yumaklaştırıcı 
maddeler 

23 

297 Yüzdürme 
maddeleri 

23 

142 Sıvı kaybı katkıları 0 

20 Floresan (ışınır) 
ajanlar 

10 

22 Eritken ajanlar 54 

145 Gıda katkıları 2 

337 Oluşum yardımcı 
maddeleri (kağıt 
yapımı) 

43 

94 Köpürtücüler 25 

306 Yakıt katkıları 28 

331 Yakıt oksitleyiciler 43 

247 Yakıtlar 27 

117 Dinkleme maddeleri 43 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

32 Duman önleyiciler 17 

270 Fumigantlar 38 

313 İşlevsel sıvılar 0, 5, 12, 29, 
30, 35 

362 Fungisitler 38 

221 Jelleştirici ajanlar 52 

193 Yağ geçirmezlik 
ajanları 

0 

184 Taşlama, lepleme, 
kumlama ve 
polisaj aşındırıcılar 

0 

99 Isı aktarma 
ajanları 

29 

314 Isı yalıtımı 
materyalleri 

32 

87 Isı stabilizörleri 49 

275 Herbisitler 38 

192 Hormonlar 0 

318 Nem tutucular 7 

246 Nem göstergeleri 0 

65 Hidrolik sıvılar 30 

210 Hidrotropik ajanlar 0 

181 Darbe dayanıklılığını 
artırıcılar 

0 

380 Akkor ajanları 0 

27 Yangın çıkarıcı 
maddeler 

18 

69 Endikatörler 0, 34 

103 Başlatıcılar 43 

146 İnorganik 

ara maddeler 

33 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

155 Böcek çekiciler 38 

348 Böcek kovucular 38 

330 İnsektisitler 38 

162 Yalıtım materyalleri 32 

286 Kuvvetlendiriciler 
(fotoğrafçılık) 

42 

359 Kuvvetlendiriciler 
(baskı) 

43 

148 Dahili yağlama 
maddeleri 

35 

2 İyon alış verişi 
ajanları 

0 

171 Kazanda kaynatma  

yardımcı maddeler 

43 

91 Göz yaşartıcılar 0 

248 Lakeler 10 

33 Lateks bileşen 
maddeleri 

0 

172 Çamaşır durulama 
kimyasalları 

40 

53 Özütleme ajanları 0 

156 Deri işleme ajanları 0 

285 Işık stabilizörleri 42 

370 Sıvı kristaller 0 

195 Yağlayıcı katkıları 35 

364 Yağlama maddeleri 35 

381 Luminesant 
(parlaklık 
artırıcı) 
ajanlar  

0, 10 

379 Manyetik ajanlar 0 

67 Şekil bozukluğu 
önleyici  

55 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

ajanları 

375 Şekillendirme 
materyalleri 

13 

35 Merserizasyon 
yardımcıları 

10 

289 Metal yüzey 
temizleyiciler 

0 

37 Metal işleme 
ajanları 

0 

95 Metal yüzey 
sıyırıcılar 

0 

327 Frezeleme yardımcı 
maddeleri 

0 

360 Değiştiriciler 23 

115 Monomerler 33 

227 Mordanlar 21 

252 Nematositler 38 

24 Çekirdeklendirici 
maddeler 

43 

237 Karartma/maskele
me ajanları 

0 

339 Koku verici 
maddeler 

36 

197 Yağ iticiler 0 

346 Yağlılık ajanları 35 

128 Opaklaştırıcılar 10 

62 Optik söndürücüler 0 

290 Organik ara 
maddeler 

33 

382 Ozmotik 
membranlar 

0 

325 Oksidasyon azaltma 
endikatörleri 

34 

149 Oksitleyiciler 37 

320 Boya ve vernik  48 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

gidericiler 

17 Kağıt yapımı 

ajanları 

0 

144 Ayırıcı maddeler 6 

139 İnci haline getirme 
ajanları 

10 

249 Penetranlar 35 

96 Asıltılayıcı 
(peptizör) maddeler 

43 

253 Pestisitler 38 

191 pH indikatörleri 40 

266 pH kontrol 
maddeleri 

40 

55 Fosfatlama ajanları 0 

203 Fosforesan 

ajanları 

0 

344 Işığa duyarlı 
maddeler 

42 

378 Fotovoltaik ajanlar 42 

50 Fiziksel üfleme  

ajanları 

25 

217 Paklama 
inhibitörleri 

0 

59 Paklama ajanları 0 

125 Pigmentler 10 

75 Zift kontrol 
maddeleri 

43 

251 Bitki büyüme 
düzenleyicileri 

0 

185 Plastikleştiriciler 47 

176 Plastik katkıları 0 

224 Şekillendirme 
plastikleri 

0 

169 Kaplama ajanları 0 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

8 Zehirli gaz  
dekontaminantları 

0 

3 Polimer çıkarıcılar 0 

121 Polimerizasyon 
katkıları 

43 

209 Polimerizasyon 
önleyiciler 

43 

111 Gözenek oluşturma 

ajanları 

0 

262 Taşma noktası 
yatıştırıcılar 

52 

78 Ön-spotting 
maddeleri 

9 

151 Presipitanlar 0 

43 Prepolimerler 33 

118 Koruyucular 39 

21 Ön vulkanizasyon 
önleyiciler 

43 

106 Koruyucu ajanlar 0 

216 Söndürücüler 29 

45 Radyo aktivite 
dekontaminantları 

0 

16 Reaksiyon ortamları 48 

374 Ayıraçlar 0, 34 

244 İndirgeyiciler 
(redüktörler) 

44 

153 Arındırıcı maddeler 43 

219 Kırılma indisi 
değiştiriciler 

0 

241 Refrakterler 0 

208 Soğutucu maddeler 29 

250 Güçlendirici ajanlar 13 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

223 Yeniden hamur 
haline getirme 
yardımcı maddeleri 

43 

154 Rezistler (Hassas 
Polimer Tabakalar) 

0 

136 Geciktiriciler 43 

296 Tutunma artırıcı 
maddeler 

43 

9 Su lekesi 
gidericiler/kurutucu
lar 

0 

71 Olgunlaştırma 
ajanları 

0 

264 Rodentisitler 38 

338 Lastik  

hamuru bileşen 
katkı maddeleri 

43 

187 Şekillendirme 
lastiği 

0 

201 Lastik rejenere 
etme ajanları 

0 

189 Sürtünme haslığı 
ajanları 

0 

11 Pas sökücüler 0 

276 Pas önleyiciler 0 

51 Tutucular 43 

274 Ovarak yüzey 
temizleme 
maddeleri 

9 

263 Avivaj ajanları 0 

42 Mastikler 
(sızdırmazlık 
maddeleri) 

0 

202 Yarı iletkenler 46 

303 Hassaslaştırıcılar 42 

10 Kıskaçlayıcı 
(şelatlaştırıcı) 
maddeler 

11 

261 Çekme 
kontrolörleri 

9 

98 Ve tutma 0, 31 

126 Slime (mukoid 
madde) kontrol  

0 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

ajanları 

116 Slime (mukoid 
madde) önleyiciler 

39 

312 Kayma ajanları 35 

14 Sabunlama 
yardımcıları 

9 

29 Yumuşatıcılar 47 

305 Toprak 
kondisyonlayıcılar 

0 

294 Toprak ayırıcı 
madde 

9 

7 Toprak geciktiriciler 6 

326 Çözündürücü 
maddeler 

43 

271 Çözücüler 48 

92 Yayıcılar 2 

54 Stabilizörler 49 

83 Lekeler 10 

165 Yapışkanlı etiketler 2 

61 Sıyırıcılar/çıkarıcılar 0 

371 Yüzey kaplama 
katkıları 

20 

109 Sürfaktanlar 50 

138 Tatlandırıcıl
ar (petrol 
teknolojisi) 

28 

80 Tatlandırıcılar (tat) 26 

127 Şişirme maddeleri 20 

280 Tutturucular 2 

316 Tabaklama ajanları 51 

40 Katran gidericiler 0 

13 Matlık/donukluk 
gidericiler 

0 
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No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

345 Matlaşma/donuklaş
ma önleyiciler 

0 

279 Tekstile özgü 
işlemler 

0 

272 Kalınlaştırıcılar 52 

334 Tiksotropik ajanlar 52 

225 Tonerler 45 

256 Şanzıman yağları 30 

240 Türbülans 
bastırıcılar 

52 

36 Ultraviyole 
emiciler 

49 

257 Küp baskı yardımcı 
maddeleri 

0 

135 Vizkozite 
düzenleyiciler 

52 

15 Vizkozite indeksi 
geliştiriciler 

52 

288 Vulkanize edici 
ajanlar 

53 

147 Su Yumuşatıcılar 47 

258 Su iticiler 31 

349 Su azaltıcı ajanlar 13 

23 Su geçirmezlik 
maddeleri 

31 

273 Parafin çıkarıcılar 0 

310 Ağırlaştırma 
maddeleri (petrol  
teknolojisi) 

43 

58 Ağırlaştırma 
maddeleri (tekstil 
teknolojisi) 

20 

35 Kuyu arıtma  

ajanları 

0 

175 Yaş mukavemet  0 

 

No. ChemUSES 

İşlevi 

Kullanım 

Kategorisi 

AB (No.) 

katkılar 

243 Islatıcı ajanlar 50 

377 X-ışını emiciler 
(absorbanlar) 

0 
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Ek II-c: Maddelerle ilgili emisyon verilerine ilişkin girdi tablosu 

 

1. Karakterizasyonu 

 

 Evet Hayır 

Yüksek üretim hacmine sahip 

kimyasal 

□ □ 

Diğer mevcut kimyasal □ □ 

Yeni kimyasal □ □ 

Belirtilmemiş □ 
 

 

2. Tonaj 

 

A Üretildiği (t/a): □, □ □ □, □ □ □. □ □ □ 

B İthal edildiği 

(t/a): 

□, □ □ □, □ □ □. □ □ □ 

C İhraç edildiği 

(t/a): 

□, □ □ □, □ □ □. □ □ □ 

 

3. Kullanım ve yaşam döngüsü evreleri 

 

 Evet Hayır 

Üretim □ □ 
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İşleme  Üretim Formülasyon Özel 

kullanım 

Geri 

kazanım 

No. Yem IC UC Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

4 □.□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

5 □.□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

Dikkat 

ediniz 

Özel kullanım IC 5 Kişisel/Evsel kategorisi ile belirtilmiştir; Maddenin (ya 

da maddeyi içeren bir formülasyonun) halkın geneli tarafından doğrudan 

kullanımıdır. 

 
İşleme adımı değerlendirmede dikkate alınmayacaksa "Hayır/Yok" işaretlenir 

(IC 5 için uygulanabilir değildir) 

 

4. Üretim özellikleri 
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D Ana üretici (tpa): 

 

□,□ □ □, □ □ □. □ □ 

□ 

Belirtilmemiş: □ 

 

IC 3, UC 33 

 

İzole edilmemiş ara madde (MC 1a) □ 

İzole edilmiş ara madde, 

tesiste/yerinde depolanan 

(MC 1b) □ 

Kontrollü taşımalı izole edilmiş 

ara madde 

 

(MC 1c) 

 

□ 

Belirtilmemiş (MC 1c) □ 

 

Diğer IC/UC kombinasyonları 

 

Kesintisiz üretim (MC 1b) □ 

Özel amaçlı ekipmanla kesikli 

işlem 

 

(MC 1c) 

 

□ 

Çok amaçlı ekipmanla kesikli 

işlem 

 

(MC 3) 

 

□ 

Belirtilmemiş (MC 3) □ 

 

Ana kaynağın (üretici) üretim kapasitesi 

 

E Kapasite (t/gün) □ □, □ □ □, □ □ □. □ □ 

□ 

F Süre (gün/yıl) □ □, □ □ □, □ □ □. □ □ 

□ 

Belirtilmemiş □ 
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Spesifik emisyon bilgileri 

 

Emisyon G: kg/ton veya Fraksiyon (EFcomp-

prod) 

Hava □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Atık su □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Toprak □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Belirtilmemiş □ 
  

 

5. Formülasyon özellikleri 

Dikkat ediniz (3) Kullanım ve yaşam döngüsü evresinde belirtilen her IC/UC 

kombinasyonu için: 

 

Formülasyonun ölçeği ile ilgili bilgiler 

 

Tek şirket (ana kaynak fraksiyonu = 1) 

 

□ 

Ana kaynak fraksiyonu (Fms-form) 0. □ □ □ 

belirtilen □ 

 

Spesifik emisyon bilgisi yok 

 

Özel amaçlı ekipmanlar ve (çok) az 

temizleme işlemleri 

(MC 1b) □ 

Özel amaçlı ekipmanlar ve sık 

temizleme işlemleri 

 

(MC 1c) 

 

□ 

Çok amaçlı ekipmanlar (MC 3) □ 

Bilinmiyor 
 

□ 

 

 

 

Spesifik emisyon bilgileri 
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Emisyon H: kg/ton veya Fraksiyon (EFcomp-form) 

Hava □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Atık su □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Toprak □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

 

Formüle edilen üründeki içerik 

 

İçerik: □ □ □. □ □ □ %, veya fraksiyon: 0. □ □ □ 

 

Verili bir aralık durumunda: 

 

Minimum: □ □ □. □ □ □ %, veya fraksiyon: 0. □ □ □ 

Maksimum: □ □ □. □ □ □ %, veya fraksiyon: 0. □ □ □ 

6. İşleme özellikleri 

Dikkat ediniz (3) Kullanım ve yaşam döngüsü evresinde belirtilen her IC/UC 

kombinasyonu için: 

 

İşlemenin ölçeği ile ilgili bilgiler 

 

Tek şirket (ana kaynak fraksiyonu  

Fms-proc = 1) 

□ 

Ana kaynak fraksiyonu (Fms-proc) 0. □ □ □ 

Belirtilmemiş □ 

 

 

Spesifik emisyon bilgileri 

 

Emisyon 

 

I: kg/ton 

 

veya 

 

Fraksiyon (EFcomp-

proc) 
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Hava □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Atık su □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Toprak □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Dikkat ediniz Her IC/UC kombinasyonu için, emisyon senaryo dokümanlarına dayalı 

salım senaryoları için girdi olmak üzere spesifik veriler istenecektir. 

 

7. Özel kullanım özellikleri Spesifik emisyon bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

8. Geri kazanım özellikleri 

 

Geri kazanımın ölçeği ile ilgili bilgiler 

 

Ürünün (maddeyi içeren) 

fraksiyonu / geri kazanılan 

madde 

0. □ □ □ 

Ana kaynak tarafından geri kazanılan 

fraksiyon 

0. □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

Spesifik emisyon bilgileri 

Emisyon K: kg/ton veya Fraksiyon (EFcomp-

rec) 

Emisyon J: kg/ton veya Fraksiyon (EFcomp-
priv) 

Hava □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Atık su □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Toprak □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 
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Hava □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Atık su □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

Toprak □ □ □. □ □ □ 
 

0. □ □ □ 

 

Ek 7. Sucul model ekosistem çalışmalarının biyosidal ürünler için kullanılması 

hakkında rehber doküman 

 

İçindekiler 

1. Giriş 

2. Düzenleyici arka plan ve genel ilkeler 

3. Model ekosistem çalışmaları 

3.1. Genel hususlar 

3.1.1. Giriş 

3.1.2. Temsili sucul topluluk 

3.1.3. : 

3.1.4. Geri kazanımın değerlendirilmesi ve kabul edilebilirliği 

3.2. Yeni çalışmaların tasarlanması 

3.3. Biyosidal ürünlere ilişkin mezokozm çalışmalarının değerlendirilmesi 

3.3.1. Tek pik değerli maruziyet 

3.3.2. Tekrarlanan pik değerli maruziyet 

3.3.3. Sürekli maruziyet 

3.4. PNECwater değerinin elde edilmesi için bir değerlendirme faktörü uygulanması 

4. Özet 

5. Referanslar 

 

 

1. Giriş 

Bir aktif maddenin ruhsatlandırılması ürün kullanım amacına göre kullanıldığında 

"biyosidal ürünün kendisinin, veya kalıntılarının bir sonucu olarak çevrede kabul 
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edilemez etkilerinin olmamasını" gerektirir (Madde 19, 528/2012/EC). Aktif 

maddenin potansiyel ekolojik etkisi bir risk değerlendirmesi ile değerlendirilir. İlk 

olarak, en kötü durum koşullarını yansıtan standart laboratuvar çalışmalarından 

oluşan temel bir küme uluslararası olarak kabul edilmiş yönergeler (OECD, OPPTS) 

kullanılarak ele alınır. Uygun bir değerlendirme faktörü kullanılarak, bu standart akut 

veya kronik laboratuvar testlerinden türetilen en düşük sonlanma noktasından, 

beklenen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNEC) hesaplanır. PNEC değeri, 

gerçeğe uygun en kötü durum varsayımlarına dayalı olan beklenen çevresel 

konsantrasyon (PEC) ile karşılaştırılır. 

PEC/PNEC oranının 1'in altında olduğu durumlarda, hiçbir ilgili ekotoksikolojik 

tepkinin beklenmediği konsantrasyon ile biyosidal kullanımdan tahmin edilen gerçeğe 

uygun en kötü durum maruziyet konsantrasyonu arasındaki marj nedeniyle, risk 

kabul edilebilir olarak değerlendirilir. Oranın 1'in üzerinde olduğu durumlarda, kabul 

edilemez etkilerin olmadığına dair yeterli güven yoktur ve, ruhsatlandırma için, 

beklenen etki gözlemlenmeyen konsantrasyonu ve/veya ilgili ekosisteme ilişkin 

beklenebilir maruziyet durumunu daha kesin bir şekilde sunabilmek üzere daha fazla 

araştırma gerekecektir. İyi tasarlanmış ve bilimsel dayanakları olan standart olmayan 

iyileştirilmiş sucul çalışmalar daha gerçekçi bir PNEC değeri üretmek için uygun 

araçlar olarak kabul edilir. 

TGD (2003) sucul model ekosistem çalışmalarının nasıl tasarlanacağı ve 

kullanılacağına dair çok sınırlı bir bilgi sağlamaktadır. Bu ise çeşitli Üye Devletler 

tarafından farklı değerlendirme yaklaşımlarının geliştirilmesine ve biyosidal aktif 

maddelerin heterojen bir şekilde ele alınmasına neden olmuştur. Biyosidal ürünlerin 

spesifik durumu dikkate alınarak diğer mevzuatta mevcut olan bilgi ve deneyimlerin 

aktarılması ihtiyacını da içeren uyumlaştırılmış bir yaklaşıma gerek vardır. 

1107/2009/EC sayılı Yönetmelik (91/414/EEC sayılı Direktifin yerine gelen) çerçevesinde 

bitki koruma ürünlerinin tesciline ilişkin prosedürde, genellikle mezokozm çalışmaları 

olarak anılan sucul model çalışmaları iyileştirilmiş düzenleyici kabul edilebilir 

konsantrasyonlar (RAC) türetmek için daha sık kullanılmaktadır. Bitki koruma 

ürünlerinin değerlendirmesi için kapsamlı araştırmalar yapılmış ve test tasarımının ve 

standart dışı çalışmaların yorumlanmasının ele alındığı rehber dokümanlar 

çıkarılmıştır (örn. Giddings ve diğerleri, 2002 tarafından düzenlenen CLASSIC), 

Campbell ve diğerleri,1999 tarafından düzenlenen HARAP ve Brock ve diğerleri, 

2010a tarafından düzenlenen ELINK, bitki koruma ürünlerine ilişkin kademeli risk 
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değerlendirmeleri hakkında rehber doküman, EFSA 2013. Ayrıca, Su Çerçeve Direktifi 

(2000/60/EC) kapsamında yayımlanan Çevresel Kalite Standartlarının belirlenmesiyle 

ilgili bilgiler verilmiştir ki bu belgede iyileştirmelere ilişkin standart dışı çalışmaların 

tasarımı ve kullanılması hakkında bilgiler yer almaktadır (TGD EQS 2011). Buna ek 

olarak Üye Devlet düzeyinde daha spesifik kılavuz bilgiler de mevcuttur (Brock ve 

diğerleri, 2011). 

Diğer mevzuat kapsamında geliştirilen yöntemlerin ve karar şemalarının entegre 

edilmesi biyosidal ürünlere ilişkin uyumlaştırma çabalarını teşvik edecektir. Bu, sucul 

risk değerlendirmesine yönelik birbiriyle uyumlu iyileştirme yaklaşımlarının ortaya 

çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. 

Burada sunulan kılavuz bilgiler, daha fazla bilgi sağladığından TGD (2003)'ün bir 

uzantısı olarak görülmektedir. Bu itibarla TGD'yi tamamlama amacı vardır. Bu 

dokümanda ana hatlarıyla verilen yaklaşımlar temel olarak ana bileşiklere yönelik 

risk değerlendirmesinin iyileştirilmesiyle ilgilidir ancak bunlardan hareketle 

metabolitler için ekstrapolasyon yapmak da mümkündür. Bu dokümanın odak noktası 

PNECsu değerinin iyileştirilmesidir ancak genel ilkeler PNECsed değerinin türetilmesi 

için de uygulanabilir. 

 

2. Düzenleyici arka plan ve genel ilkeler 

Üye Devletler bir biyosidal ürüne, ancak o ürünün veya ürünün kalıntılarının çevre 

üzerinde herhangi bir kabul edilemez etkisinin olmaması halinde ruhsat vermelidir. 

Biyosidal ürünler farklı kullanımları temsil eden farklı ürün tiplerine ayrılır. Çevresel risk 

değerlendirmesine ilişkin gereksinimler 528/2012/EC sayılı Yönetmeliğin Eklerinde 

sayılmıştır. Farklı maddeler için mevcut olan veriler önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. 

Genel olarak, sucul risk değerlendirmesine ilişkin minimum test gereksinimleri balıklar, 

omurgasızlar ve alglere ilişkin kısa dönemli tek türlü çalışmalardan oluşan temel bir 

küme içerir. Çoğu ürün tipi için, temel küme bu standart türlerle yapılan kronik 

çalışmalarla genişletilir. Bu çalışmaların uluslararası olarak kabul edilmiş kılavuzlara 

(OECD, OPPTS) göre yapılması genel olarak kabul edilmiştir. Teknik rehber dokümanı 

(TGD, 2003) veri paketinin eksik olduğu durumlarda test stratejileri ile ilgili tavsiyeler 

sağlar. 

1107/2009/EC sayılı Yönetmelik ile ikame edilen 91/414/EEC sayılı Direktif 

kapsamında aynı zamanda bitki koruma ürünü olarak tescil edilen aktif maddeler 
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için çok daha kapsamlı veri paketleri genellikle mevcuttur. 

PNEC değerini türetmek için en düşük (en duyarlı) sonlanma noktası uygun bir 

değerlendirme faktörüne bölünür. Değerlendirme faktörünün büyüklüğü şunlarla 

ilgili belirsizlikleri yansıtır: 

 laboratuvarlar içerisinde ve arasında toksisite verilerindeki değişkenlik; 

 türler içerisinde ve arasındaki değişkenlik; 

 sadece akut çalışmaların mevcut olduğu durumlarda potansiyel kronik etkiler 

ve; 

 laboratuvardan hareketle saha koşullarının ekstrapolasyonu. 

TGD (2003)'te ilgili farklı kompartmanlara ilişkin mevcut akut ve kronik sonlanma 

noktaları için standart değerlendirme faktörleri tespit edilmiştir. Belirsizlik azaldıkça daha 

fazla veri mevcut olur ve dikkate alınacak değerlendirme faktörü daha düşük olur, 

örneğin üç trofik düzeyden üç türden elde edilmiş uzun dönem toksisite verileri mevcut 

olduğunda, veri setinde potansiyel olarak duyarlı türlerin temsil edilmiş olması şartıyla, 

değerlendirme faktörü 10'a düşürülür. Öte yandan, standart türler dışında, farklı trofik 

düzeyleri, taksonomik grupları, özellikleri veya beslenme stratejilerini temsil eden diğer 

organizmalara olan toksisite verileri değerlendirilecek maddeyle ilgili bilgilerin 

çoğalmasını sağlar ve değerlendirme faktörünün azaltılmasına gerekçe oluşturur. 

Risk değerlendirmesinde, maruziyet konsantrasyonları (yani PEC değerleri), riski 

belirlemek için etki konsantrasyonuna (yani PNEC değerleri) bölünür. PEC/PNEC oranı 

>1 ise bu potansiyel bir riske işaret eder ve güvenli bir kullanım göstermek için risk 

oranının düzeltilmesi gerekecektir. Bu bakımdan, düzeltme bir tarafta PEC değerinin 

diğer tarafta ise ekotoksikolojik tepkinin, PNEC değeri, daha fazla analiz edilmesine 

dayandırılabilir. 

PEC değerlerinin hesaplanması için, basit emisyon senaryoları tarafından, ihtiyatlı 

varsayımları dikkate alan standart yaklaşımlar sunulur. Maruziyet tahmini, biyosidal 

ürünlerin, kullanım kalıbından kaynaklanan salım hızını dikkate alır. Tüm potansiyel 

emisyon kaynaklarının ve alıcı çevresel kompartman(lar)a olan salımların yanı sıra 

maddenin akibetinin de analiz edilmesi gerekir. 

Daha ayrıntılı verilerin (örn. saha çalışmaları) nasıl kullanılabileceği konusunda biraz 

belirsizlik söz konusudur. Alan Potansiyel risklerden haberdar olunması için, farklı yasal 

düzenlemeler itibariyle uyumlaştırılmış değerlendirmeler - bunlardan bazıları aynı 

kimyasalı değerlendiriyor olacaktır - yapılması çok önemlidir. Bu nedenle, modeller için 
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girdi verisi oluşturmak amacıyla veya emisyon senaryo dokümanlarındaki varsayılan 

değerleri revize etmek amacıyla kullanılabilecek deneler üzerinde uzlaşılması 

gereklidir ve bunun yanı sıra modellemedeki iyileştirilmiş yaklaşımların da 

kimyasal risk değerlendirmelerinin yapıldığı diğer alanlarda olduğu gibi 

tanımlanması gerekir. Bazı ürün tipleri için iyileştirilmiş modelleme yaklaşımları 

geliştirilmiştir (örn. PT8 ahşap koruyucular) ancak yine de bu alanda daha faz la 

çabaya ihtiyaç vardır. Ayrıca, atık su arıtma tesislerinden salımların rafine 

edilmesi (örneğin OECD 303a'ya göre eliminasyon çalışmaları) de yine daha 

gerçekçi bir maruziyet izlenimi elde edilmesine katkıda bulunacaktır. Bunnla 

birlikte, PEC değerlerinin daha karmaşık maruziyet senaryolarıyla düzeltilmesi bu 

doküman kapsamında ele alınmamıştır. 

Temel veri seti ile gerçekleştirilen risk değerlendirmesi (tasarım gereği) ihtiyatlıdır 

ve dolayısıyla bir maddenin standart risk değerlendirmesini geçemediği durumlarda 

iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Kural olarak PEC/PNEC değeri şu şekillerde 

iyileştirilebilir: 

 örneğin tür duyarlılık dağılımlarından, mezokozm (saha) çalışmalarından vb. 

elde edilmiş iyileştirilmiş toksisite sonlanma noktaları kullanılarak; 

 iyileştirilmiş emisyon senaryoları kullanılarak. 

Bütün iyileştirilmiş risk değerlendirmelerinin amacı, düzenleyici amaçlarla 

kullanılabilecek tutarlı ve anlamlı bir ekotoksikolojik sonlanma noktası elde edilmesini 

sağlayacak daha fazla bilgi ile belirsizliğin azaltılmasıdır. Standart laboratuvar 

testlerinden daha fazla temsil niteliği olan çevresel koşullar altında yapılan testlerden 

elde edilen ekotoksikolojik gözlemler, tıpkı belirlenen temel küme dışındaki diğer 

türlere ilişkin ilave bilgiler gibi, ilgili maddenin anlaşılmasına katkıda bulunur. TGD 

(2003)'te tür duyarlılık dağılımlarına (SSD) ilişkin bilgiler verilirken diğer iyileştirme 

seçeneklerinden yeterince bahsedilmemiştir. Bununla birlikte, başka iyileştirme 

imkanları mevcuttur ve bunların güncel uygulamaya nasıl dahil edilebileceklerine 

ilişkin bilgiye ihtiyaç vardır. Bunun en bariz örnekleri model ekosistem çalışmalarıdır. 

Sucul topluluğun bir kimyasala olan ekolojik tepkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan 

bu deneyler bitki koruma ürünlerinin tescili için oldukça değerli bir araç olarak 

görülmüştür ve geniş kılavuz bilgiler mevcuttur (Giddings ve diğerleri, 2002 

tarafından düzenlenen CLASSIC, Campbell ve diğerleri,1999 tarafından düzenlenen 

HARAP, OECD, 2006 ve Brock ve diğerleri, 2010a tarafından düzenlenen ELINK). 
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İyileştirilmiş değerlendirme için model ekosistem çalışması gerekli olduğunda 

yaklaşımda temel veri setinin değerlendirilmesinden belirlenen ilgili alanın takip 

edilmesi önemlidir. Beklenen maruziyet profili ve yanı sıra bileşiğin spesifik özellikleri 

(örneğin fiziksel ve kimyasal özellikler, hedef ve hedef dışı organizmalar üzerindeki 

etki şekli, toksikolojik profil), belirsizlik alanlarının ve risk değerlendirmesi için 

uygunluğun açıklığa kavuşturulması amacıyla test tasarımına yön vermelidir. 

Nihai risk değerlendirmesi, tüm farklı kanıtlar silsilesini dikkate alan ve yorumlayan 

kanıtların genel ispat kuvvetine dayandırılmalıdır (örneğin bir laboratuvar testi, 

sahada yapılan bir deney, gözleme dayalı bir saha çalışması, benzer bileşiklerden 

elde ediken bilgiler) (bkz. Suter ve Cormier, 2011). 

3 Model ekosistem çalışmaları 

3.1 Genel hususlar 

3.1.1. Giriş 

Model ekosistem çalışmaları (bu bağlamda mezokozm çalışmaları olarak anılır) 

kimyasalların etkilerinin daha büyük bir çevresel gerçeklikle incelenmesi için değerli 

bir araçtır. Mezokozm "doğal sucul ekosistemlerden alınan örnekler veya bu 

sistemlerin bölümleriyle, yapay olarak oluşturulan, ya da doğal yeryüzü sularının 

kapalı kısımlarından oluşan sınırlı sistemlerdir. Doğal eşdeğerleriyle 

karşılaştırıldıklarında genellikle boyut olarak daha küçük ve daha az karmaşık olarak 

karakterize edilirler ancak çeşitli trofik düzeylere ait organizmaları temsil eden bir 

topluluk içerirler" (EFSA, 2013, sayfa 110). Ekosistemde içerisindeki popülasyon 

dinamiklerini etkileyen sıcaklık, ışık veya pH testte doğal olarak tespit edilir ve bu 

bakımdan kimyasal baskı etkenine tepkilere ilişkin hayati bir temel teşkil eder. Tek 

türle yapılan testlerin aksine, yarı-saha mezokozm ve saha çalışmaları daha fazla 

sayıda türün ve ekolojik grupların, türler arası etkileşimlerin ve ikincil etkilerin, daha 

yüksek bir biyolojik organizasyonu temsil eden sonlanma noktalarının 

değerlendirilmesine imkan verir. Bu çalışmalar görece uzun bir süre için 

yapıldıklarından, etkilerin görülmesindeki gecikmeler telafi edilebilir. Mezokozm 

çalışmalarının sınırlılıkları sahadaki topluluklara kıyasla uzun yaşayan türlerin 

olmaması veya sınırlı sayıda olması (Beketov ve diğerleri, 2008) ve kısmen de dolaylı 

etkilerin sınırlı bir şekilde dikkate alınmasıdır (Von der Ohe ve diğerleri, 2011). 

Mezokozm çalışmalarından toplanan bilgiler topluluk yapısı üzerindeki etkinin en aza 

indirilmesine yardımcı olabilir ve sonuçta sucul ekosistemlerin uzun dönemli işlev 
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görmesini sağlayabilir (Şekil 19). 

 

 

 

 

 

Şekil 19: Bir mezokozm çalışmasının farklı değerlendirme 

adımlarını gösteren karar şeması 

Güvenilir bir mezokozm çalışması için 
kriterler karşılanmış mı? (Kriterler için 

bakınız paragraf 3.1.2) 

Hayır 
Mezokozm çalışması 

risk 

değerlendirmesinde 

kullanılamaz 

Hayır 
Mezokozm çalışmasının maruziyet 

rejimi beklenen maruziyet için 

uygun mu/ilgili mi? (Bkz. Paragraf 

3.1.3 ve Ek 1) 

Çalışma, kademe 1 

çalışmasının AF 

ayarlaması için faydalı 
mı? Kriterler için bkz. 

paragraf 3.5 

Beklenen maruziyet için geri 

kazanım uygun mu/ilgili mi? (Bkz. 

Paragraf 3.3 ve Ek 1) 

Etki sınıfı 1 veya 2 
düzeyinde konsantrasyon 

elde edilebilir mi?(bkz. 
Paragraf 3.3.3) 

Etki sınıfı 3A düzeyinde 

konsantrasyon elde 

edilebilir mi?(bkz. 
Paragraf 3.3.1 ve 3.3.1) 

Çalışma kullanılamaz. Bilgiler 

kademe 1 çalışmanın AF değerini 
ayarlamak için kullanılabilir. (bkz. 
Paragraf 3.5) 

AF …. Seçin 

(bkz. 

Paragraf 3.4) 

AF …. Seçin (bkz. 

Paragraf 3.4) 
ETO … Seçin 

Hayır Evet 

Hayır 

Evet Hayır 
Hayır Evet 
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3.1.2. Güvenilirlik kriterleri 

Klimisch ve diğerleri (1997) tarafından yapılan güvenilirlik ilkeleri değerlendirmesine 

dayalı olarak, De Jong ve diğerleri (2008) mezokozm çalışmalarının 

değerlendirilmesine ilişkin ve aynı zamanda yeni çalışmaların tasarlanması ve 

raporlanması için kılavuz olarak görülebilecek kapsamlı bir kılavuz geliştirmiştir. 

Çalımanın kalitesi değerlendirilirken aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır: 

1. Test sistemi yeterli midir ve test sistemi ilgili bir tatlı su topluluğunu temsil 

etmekte midir? 

2. Deneysel kurgunun tarifi yeterli ve açık mıdır? 

3. Maruziyet kalıbı yeterli bir şekilde açıklanmış mıdır? 

4. Araştırılan sonlanma noktaları duyarlı mıdır ve bileşiğin çalışma 

mekanizmasına uygun mudur? 

5. Gözlemlenen etkilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? 

Değerlendirmede sadece bu güvenilirlik kriterlerini karşılayan çalışmalar kullanılmalıdır. 

Bahsedilen bu yönlerden bazıları aşağıda daha detaylı olarak ele alınmıştır. 

EFSA (2013) sadece tatlı su ekosistemleriyle ilgilenmektedir, ve PPP ruhsatlandırması 

için yapılan mevcut mezokozmlar tatlı su sistemlerine atıfta bulunur. Bu çalışmaların 

denizel risk değerlendirmeleri için temsil edici niteliklerine ilişkin çok az bilgi 

bulunmaktadır. PH değeri, tuzluluk, (duyarlı) taksonlar, gel-git değişimlerine bağlı 

olarak suyun yenilenmesi vb. faktörlerin hepsi sonuçların farklı olmasına neden 

olabilir. Bu nedenle, her iki tür sistemdeki ekotoksikolojik tepkinin 

benzer/karşılaştırılabilir olduğuna dair bilimsel kanıtlar olmadıkça, tatlı su mezokozm 

çalışmalarının denizel risk değerlendirmesine temel olarak alınması tavsiye edilmez. 

3.1.3 Temsili sucul topluluk 

Mezokozm çalışmalarında bütün bir topluluktaki duyarlı türler veya tür grupları 

üzerindeki potansiyel etkilere değinilmelidir. Taksonomik gruplardan veya türlerden, 

temsili biyolojik özellikleri taşıyan yeterli sayıda temsilci, daha ileri ekotoksikolojik 

uygunluk sağlamak üzere test sisteminde hazır bulunmalıdır. Özellikle, test edilen 

maddenin etki şekline duyarlı olması beklenen taksonlara yer verilmelidir, örneğin 

fotosentezi engelleyen bir herbisit ile yapılan bir çalışmada algler ve makrofit türler, 

veya insektisitler için böcekler. Bitki koruma ürünleri için "duyarlı taksonomik 

gruptan en az 8 farklı popülasyonun bulunması gerektiği" beliritlmiştir (EFSA, 2013, 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 2.0 
Ekim 2017 551 

a 

 

sayfa 113). Bu kriter biyosidal ürünlere aktarılabilir. Bazı biyosidal aktiflerin daha 

geniş bir aralıkta potansiyel olarak duyarlı taksonu olacaktır, ve EFSA'nın fungisitler 

için verdiği tavsiyeye benzer şekilde, bu, mezokozm kurgusuna daha çok sayıda 

omurgasız dahil edilerek dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, risk değerlendirmesi için geri 

kazanımın dikkate alındığı durumlarda (bkz. aşağıda yer alan 3.1.5 başlığı), 

potansiyel olarak savunmasız taksonların (örn. düşük dağılım hızı olan üni- veya yarı-

voltine omurgasızlar ve/veya yavaş büyüme hızına sahip makrofitler) yeterince temsil 

edilip edilmediği dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir, çünkü bu taksonların geri kazanımı 

kısa yaşam döngüsü olan türlerden daha yavaş olacaktır. Böceklerin yapısında olan 

duyarlılıkları voltinizm ile ilişkilendirilmemiştir (bkz. Brock ve diğerleri, 2010a), yavaş 

büyüyen makrofitlerin örn. alglerden istikrarlı bir şekilde daha duyarlı olduklarına, ancak 

multi- /bivoltin böceklerin insektisit baskısından duyarlı üni-semivoltinlere  göre daha 

çabuk toparlandıklarına dair herhangi bir gösterge yoktur (örn. Van den Brink ve 

diğerleri, 1996; Brock ve diğerleri, 2009; Liess ve Von der Ohe, 2005). Risk 

değerlendirmesi için geri kazanımın dikkate alınmadığı durumlarda ("ekolojik eşik 

değer seçeneği" (ETO) olarak gösterilir), toparlanabilme/toparlanamama mesele 

değildir çünkü etkiler hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. EFSA (2013)'te "düşük 

dağılım kabiliyeti olan duyarlı ünivoltin veya semivoltin omurgasızların veya görece 

düşük büyüme hızına sahip makrofitlerin test sistemlerinde yeterince temsil 

edilmemesi bir problem teşkil etmez. Bunun yerine, bitki koruma ürünlerine duyarlı 

türlere ilişkin ihmal edilebilir etki konsantrasyonlarıyla ilgili verilerin bulunabilir olması 

[...] bir ETO [çevresel eşik değer seçeneği] - RAC türetmek için yeterli olabilir." ifadesi 

yer almaktadır (EFSA, 2013, sayfa 113). Benzer bir sonuca biyosidal ürünler için de 

varılabilir. 

3.1.4 Maruziyet 

Gerek yeni çalışmaların tasarlanması gerekse mevcut olanların değerlendirilmesi 

bakımından, beklenen maruziyet profilinin (PEC-profili, beklenen 

konsantrasyonların zaman içinde geliştirilmesi) anlaşılması, mezokozm 

çalışmalarının risk değerlendirmesinde kullanılması için bir ön şarttır. Anlaşılır bir 

risk değerlendirmesi için, mezokozmdaki maruziyet profilinin su kütlesindeki PEC-

profiline kıyasla görece en kötü durum olması gerekir. Bir mezokozm çalışmasındaki 

maruziyet daha kısa olmuşsa veya önerilen kullanım bakımından beklenenden daha 

düşük konsantrasyonlar olmuşsa, mezokozmda etkilerin olmaması, direkt olarak 

sahadaki durumda hiçbir kabul edilemez etkinin görülmeyeceğini göstermek için 
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kullanılamaz. Bunu açıklamak için, bazı hipotetik durumlar aşağıda sunulmuştur. 

Şekil 20'de, sol tarafta, mezokozmda başlangıç konsantrasyonunun daha yüksek 

olduğu ve konsantrasyon azalışının önerilen kullanım için daha yavaş olduğu durum 

işaretlenmiştir. Mezokozmda, hala, herhangi bir etki gözlemlenmemektedir ki bu 

önerilen kullanımın kabul edilemez etkilere yol açacağına dair bir gösterge olarak 

kullanılabilir. Sağ tarafta, tersi durum gösterilmiştir: mezokozmda herhangi bir etki 

gözlemlenmemektedir, fakat önerilen kullanım maddenin mezokozmda dikkate 

alınandan daha yüksek bir pik değeri ve daha uzun süreli varlık göstermesine neden 

olmuştur. 

 

 

 

Şekil 20: Mezokozmdaki maruziyet profilinin önerilen kullanıma ilişkin 

beklenen maruziyet ile karşılaştırılması Sol: Mezokozm PEC için en kötü 

durumdur. Sağ: Mezokozm PEC için en iyi durumdur. 

 

 

Şekil 21'de daha karmaşık bir durum gösterilmiştir. Sol tarafta, mezokozmda herhangi 

bir etki görülmemektedir, pik konsantrasyon değeri önerilen kullanım için beklenen pik 

değerinden yüksektir, ancak mezokozm çalışmasındaki düşüş sahadakinden daha 

hızlıdır. Sağ tarafta,mezokozmdaki başlangıç konsantrasyonu önerilen kullanım için 

beklenen başlangıç konsantrasyonundan daha düşüktür, fakat madde mezokozmda 

sahada beklenenden daha uzun bir süre var olmuştur. Bu durumlarda, mezokozmun 

bir en kötü durumu temsil edip etmediği önceden belli değildir.  Maddenin etkileri ilk 

günlerdeki başlangıç maruziyetinden kaynaklanıyorsa, daha yüksek başlangıç pik 

değeri olan mezokozm işlemi, daha sonraki düşüş daha hızlı olsa bile, yine de en kötü 

durum olabilir. Bununla birlikte, etkilerin nedeni uzun süren maruziyet ise, düşüş 

hızındaki fark daha önemli olabilir. Bu durumlarda, NOEC-işlemiyle ilgili 
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konsantrasyonun zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon olarak ifade edildiğinde risk 

değerlendirmesi için kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi gerekir. 

Bununla ilgili daha fazla bilgi bir sonraki ana bölümde sunulmuştur. 

 

 

  

 

Şekil 21: Mezokozmdaki maruziyet profilinin önerilen kullanıma ilişkin 

beklenen maruziyet ile karşılaştırılması Sol: mezokozm, pik dikkate 

alındığında PEC için en kötü durumdur ancak konsantrasyon düşüşü 

bakımından değildir. Sağ: mezokozm başlangıç konsantrasyonu bakımından 

en kötü durum değildir, fakat madde etki göstermeden daha uzun bir süre 

boyunca var olmuştur. 

Bu örneklerden açıkça anlaşılmaktadır ki PEC-profilinin bilinmesi gerek yeni 

çalışmaların tasarlanması gerekse mevcut bir mezokozmun farklı bir kullanımın risk 

değerlendirmesi için kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi için son derece 

önemlidir. Biyosidal ürün ruhsatlandırması bakımından bu son bahsedilen durumun 

özellikle önemli olması beklenir, çünkü birtakım biyosidal aktif madde halihazırda bitki 

koruma ürünleri olarak piyasaya sürülmüş bulunmaktadır. Mevcut çalışmaların odak 

noktası, genellikle, bitki koruma ürünü kullanımından kaynaklanan,değişken zamanlı 

konsantrasyonlar olarak karakterize edilen, beklenen maruziyetin simüle edilmesi 

olacaktır. (EFSA, 2013). Bitki koruma ürünü değerlendirmesi için kullanılan maruziyet 

modellemesinden doğan tipik profiller tekrarlanan pulslarla karakterize edilir. Pik 

noktalarının yüksekliği ve süresi, ve bunlar arasındaki aralık tarımsal uygulamaya, 

bitki koruma ürününün fiziko-kimyasal özelliklerine, farklı giriş yollarının (örn. 

sürüklenme, akış, drenaj) göreceli önemine ve su kütlesinin özelliklerine bağlı 

olacaktır (EFSA, 2013). Buna karşın, biyosidal ürünlerin çoğunluğu açısından, 

beklenen maruziyet sabit olacaktır çünkü emisyon senaryoları günlük kullanımı, bir 

Beklenen Çevresel 
Konsantrasyon 

Mezokozmda etki 

görülmeyen 
arıtma/işlem 

Beklenen Çevresel 
Konsantrasyon 
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Günler 
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STP'ye boşaltımı ve STP'nin alıcı su kütlesine günlük emisyonlarını dikkate alır. Bu ise 

mezokozm modelinden özel talepleri doğurur, ancak bu, risk değerlendirmesi için 

sadece sabit maruziyet olan mezokozm çalışmalarının kullanılabileceği anlamına 

gelmez. Bu konuyla ilgili daha fazla aydınlatıcı bilgi bu Ek'in 3.2 ve 3.3 no.lu 

kısımlarında sunulmuştur. Bazı PT'ler (ürün tipleri) sürekli olmayan maruziyete, bir 

başka ifadeyle, farklı/belirgin pikler veya bazı durumlarda bitki koruma 

ürünlerininkilere benzer düzensiz pik kalıplarına neden olabilir. Aşağıda Tablo 54'te 

bir özet sunulmuştur. PT 16, 17 ve 20 için herhangi bir ESD mevcut değildir. Bu 

nedenle tabloya bu PT'ler dahil edilmemiştir. Mezokozm çalışmalarının tasarımını ve 

değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla her bir PT için beklenen maruziyet 

şekillerine daha ayrıntılı bir genel bakış Tablo 57'de sunulmuştur.  Tablo 54 ve Tablo 

57'nin genel bir görünüm sağlamak amacıyla verildiğini ve spesifik bir durumun 

profilinin farklı olabileceğini dikkate alınız. Yukarıda belirtildiği gibi, mezokozm 

çalışmasının biyosidal ürün kullanımından kaynaklanan maruziyet profilini yeterli 

ölçüde temsil edip etmediği her zaman kontrol edilmelidir. Emisyonun "potansiyel 

olarak sürekli değil" olarak belirtildiği PT'ler bakımından, mezokozm modelinin belirli 

bir kullanım amacına uygunluğuna karar vermek için beklenen maruziyet profilinin 

dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. 

 

 

Tablo 52: Biyosidal ürün tipleri için beklenen maruziyet kalıplarının özeti 

(Parantez içindeki PT: muhtemelen sadece spesifik durumlarda) 

 

Sürekli emisyonlar Potansiyel olarak sürekli olmayan 

emisyonlar 

PT 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

21 

(2), 3, (9), 11, 12, 18 
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3.1.5 Sonlanma noktalarının değerlendirilmesi ve geri kazanımın kabul 

edilebilirliği 

Bir mezokozm çalışmasından anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için uygun sonlanma 

noktalarının spesifik koruma hedefini kapsayacak yeterli sıklıkla ölçülmesi 

önemlidir. Biyosidal ürünlere ilişkin koruma hedefleri sadece genel anlamda ifade 

edilmiştir ancak şu anda biyosidal ürün risk değerlendirmesi genellikle sucul 

algler, damarlı bitkiler ve omurgasızlar söz konusu olduğunda popülasyonu, 

omurgalılar durumunda bireyler ila popülasyonları ve sucul mikroplar durumunda 

ise popülasyonlar ila işlevsel grupları dikkate alır. "Bu şu anlama gelir; mikro-

/mezokozm testlerinde incelenen risk altındaki çoğu organizma bakımından seçilen 

ölçüm sonlanma noktaları, ilgili popülasyon-düzeyi sonlanma noktalarıyla, daha 

spesifik olarak söylemek gerekirse hayatta kalma/büyüme ve çokluk/biyokütle 

vasıfları, ile ilgili olmalıdır" (EFSA, 2013, sayfa 115). Topluluk düzeyindeki tepkileri 

incelemek için çok değişkenli analizler, çeşitlilik indisleri gibi parametreler ve 

bunların yanı sıra çözünmüş oksijen gibi topluluk...süreçlerine ilişkin gösterge 

niteliğinde sonlanma noktaları tavsiye edilir. Bir mezokozm çalışmasının 

güvenilirliğinin değerlendirilmesi De Jong ve diğerleri (2008) ve EFSA (2013) 

tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mezokozm çalışmalarının 

değerlendirilmesinin önemli bir parçası etkilerle ilgili ölçüm sonlanma noktalarının 

istatistiksel analizidir. Etkilerin popülasyon ve topluluk düzeyinde 

değerlendirilmesine, NOEC ve LOEC değerlerinin hesaplanmasına yönelik çeşitli tek 

değişkenli ve çok değişkenli teknikler vardır. Bir etkinin işlemle ilgili olmasını ve arka 

plan değişkenliğiyle ilgili olmamasını sağlamak için, NOEC/LOEC değerlerinin 

istatistiksel kuvveti hakkında bilgiler gerekir. Bu nedenle, EFSA (2013) her bir ölçüm 

sonlanma noktası için minimal tespit edilebilir farkın (MDD) raporlanmasını tavsiye 

eder. Minimal tespit edilebilir farkın (MDD) hesaplanması, verili bir zamanda verili bir 

sonlanma noktasına ilişkin deneyde belirlenebilecek olan gerçek etkiyi raporlama 

imkanı verir. Yüksek MDD büyük değişikliklerin, örneğin kontrol değeri değişkenliği 

veya düşük çokluk nedeniyle, anlamlı/önemli olarak tespit edilmediği anlamına gelir. 

MDD kavramının mezokozm deneylerine uygulanması için, MDD'nin özellikle etki 

gözlemlenmeyen durumda önemli olduğuna dikkat edilmesi gerekir, bunun nedeni 

LOEC değerinin hesaplanabildiği durumda, istatistiksel gücün bir etkiyi tespit edecek 

kadar belirgin bir yüksekliğe sahip olmasıdır. EFSA (2013) MDD'nin tercihen % 70-
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90'dan düşük olması gerektiğini belirtir. 

Bununla birlikte, EFSA (2013) ayrıca en az 8 duyarlı takson için doz-tepki ilişkisinin 

istatistiksel değerlendirmesinin mümkün olmasını gerekli görür, bu ise MDD'nin yeteri 

kadar düşük olması gerektiği anlamına gelir. EFSA kılavuzunda yer alan, bir 

insektisitle yapılan bir vaka çalışması aslında duyarlı sonlanma noktaları için düşük 

MDD değerlerinin mümkün olduğunu göstermiştir. 

İşlemle ilgili tepkilerin tanımlanması sadece istatistiksel değerlendirmelere değil 

aynı zamanda ekotoksikolojik ve ekolojik bilgilere dayandırılmalıdır. Tek türle ilgili 

laboratuvar verileri bir mezokozm çalışmasının sonuçlarının perspektif içine 

alınmasına yardımcı olabilir ve mezokozm çalışmalarından elde edilen sonuçlarla 

birlikte değerlendirilebilir. İstatistiksel analiz ve MDD ile ilgili daha fazla aydınlatıcı 

bilgi için De Jong ve diğerleri (2008) ve EFSA (2013)'e başvurulmalıdır. 

Çalışmaların daha iyi bir şekilde karşılaştırılabilmesi ve elde edilecek koruma 

seviyesi için bunların yorumlanması amacıyla, D Jong ve diğerleri (2008) tarafından 

açıklanan ve EFSA (2013) tarafından uyarlanan Etki sınıflarının etkileri 

değerlendirmek için kullanılması gerekir (Tablo 55). Ayrıntılar için orijinal rapora 

(De Jong ve diğerleri 2008) ve EFSA tarafından çıkarılan PPP kılavuzuna (2013) 

atıfta bulunulmuştur. 
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Tablo 53: Mezokozm çalışmalarının sonlanma noktalarının açıklaması EFSA 

(2013)'e göre Etki sınıflarında sınıflandırma 

 

Etki 

sınıfı 

Açıklama 

0 İşlemle ilgili etkiler değerlendirilemez. 

Örneğin düşük çokluk ve değişkenlik nedeniyle MDD her zaman % 

100'den büyük olmuştur dolayısıyla değerlendirilen sonlanma noktası 

için çok güçlü etkiler bile belirlenememiştir. Bu sınıf sürekli olarak  

çalışmanın yorumlanması için en uygun olarak görülen sonlanma 

noktalarına tahsis edilirse, mikro-/mezokozm testlerinin düzenleyici 

güvenilirliği sorgulanabilir. 

1 En duyarlı sonlanma noktaları için işlemle ilgili etki gösterilmemiştir. 

İşlemin sonucu olarak hiçbir (istatistiksel ve/veya ekolojik olarak 

anlamlı) etki gözlemlenmemiştir. İşlem ve kontrol değerleri arasında 

gözlemlenen farklar herhangi bir açık neden sonuç ilişkisi 

göstermemektedir. 

2 Hafif etkiler 

Etkiler, genellikle sadece münferit örneklerde gözlemlenen kısa 

dönemli ve kantitatif olarak kısıtlı tepkilerle ilgilidir. 

3A Bildirilen kısa dönemli etkiler (< 8 hafta, ardından geri kazanım) 
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 Sonlanma noktasının açık tepkisi, fakat etkilenen sonlanma noktasının ilk 

uygulamadan sonra 8 hafta içerisinde geri kazanımı ya da, geciken 

tepkiler ve tekrarlanan uygulamalar durumunda, etki döneminin süresi  

8 haftadan azdır ve bunu tam geri kazanım takip eder33. Birbirini takip 

eden örneklemlerde işlemle ilgili etkiler gösterilmiş 

3B Bildirilen etkiler ve son uygulamadan sonra 8 hafta içierisinde geri 

kazanım 

Test maddesiyle tekrar tekrar işlem yapılan ve sekiz haftadan fazla süren 

(tepkiler zaten işlem döneminde başlar) mikro-/mezokozm deneyinde 

sonlanma noktasının açık tepkisi, 

fakat etkilenen sonlanma noktasının son uygulamadan sonra sekiz hafta 

içerisinde tam geri kazanımı. 

4 Kısa dönemli çalışmada bildirilen etki 

Açık etkiler (örneğin popülasyonun yoğunluklarında büyük azalmalar) 

gözlemlenmiştir, ancak çalışma (son) uygulamadan sonra sekiz hafta 

içerisinde tam geri kazanım göstermek için çok kısadır. 

5A Bildirilen uzun dönemli etki ve bunu takip eden geri kazanım 

Duyarlı sonlanma noktasının açık tepkisi, etki dönemi 8 haftadan uzun ve 

geri kazanım son uygulamadan sonra 8 hafta içerisinde henüz 

gerçekleşmemiştir ancak tam geri kazanımın uygulama yılında 

gerçekleşeceği gösterilmiştir. 

 

 

 

 

33

 Bir sonlanma noktası, MDD'nin ilgili geri kazanım döneminde istatistiksel değerlendirmeye imkan vermesi halinde (dolayısıyla 

MDD sınıfı 0 hariç tutulmuş olur) ve işleme tabi tutulan sistemlerle kontrol değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı etki 

olmadığı şeklindeki sonucun nedeninin kontrol değerlerindeki o sonlanma noktasının düşmesi olmaması halinde, geri kazanılmış 

olarak değerlendirilir. Bu kriterler ihlal edilirse daha yüksek bir etki sınıfının seçilmesi gerekecektir. 
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Bir mezokozm çalışmasından elde edilen, biyosidal ürünlere ilişkin risk 

değerlendirmesinde kullanılacak sonlanma noktası (NOEC) tercihen Etki sınıfı 1'de 

sınıflandırılan işleme dayalı olarak türetilmelidir. 

Bununla birlikte, Etki sınıfı 2 tek bir durumda gözlemlenen hafif etkileri ifade 

ettiğinden, bu Etki sınıfı aynı zamanda bir mezokozm çalışmasından bir NOEC değeri 

türetmek için kullanılabilir. Ayrıca, çeşitli örnekleme günlerinde daha fazla ölçüm 

sonlanma noktaları değerlendirildiğinde (genellikle mikro-/mezokozm deneylerinde 

olan durum budur) Tip II istatistiksel hataların görülme olasılığı artabilir (işlemle 

ilgili bir etki olmadığında istatistiksel fark göstermesi). Bu sebeple tek bir Etki 

Sınıfı 2 tepkisinin çalışmanın NOEC değeri olarak görülmesine karar verilebilir 

(Brock ve diğerleri, 2011), fakat daha yüksek bir değerlendirme faktörü 

uygulanabilir. 

Geri kazanım seçeneği sürekli maruziyete neden olan ürün tipleri için uygulanamaz. 

Biyosidal ürün emisyonlarının yıl boyunca sadece birkaç durumda kısa dönemli 

piklere yol açması durumunda örneğin TGD (2003)'e göre aralıklı salım tanımının 

karşılanması, geri kazanım seçeneğinin dikkate alınması makul olabilir. Geri kazanım 

potansiyeli hakkında ürüne özgü maruziyet kalıbı ile bağlantılı olarak hüküm 

verilmelidir. Dolayısıyla, beklenen maruziyet kalıbının geri kazanıma imkan verip 

vermediği iyice kontrol edilmelidir. Uyumlaştırma ışığında ve aktif maddelerin Avrupa 

düzeyinde tescili için, Etki sınıfı 3A sonlanma noktaları ekolojik geri kazanım 

seçeneği için kullanılır. PNEC değeri Etki sınıfı 3A'ya ait bir sonlanma noktası 

kullanan bir mezokozm çalışmasına dayanıyorsa, potansiyel duyarlı 

popülasyonların temsil ediciliklerine özel dikkat gösterilmelidir. PNEC değeri ile 

ilgili kapsamdaki biyosidal kullanımın sonlanma noktaları listesinde 

ilişkilendirilmesi önerilir. 

Kullanım kalıbına ilişkin ilave veriler ürün ruhsatlandırma aşamasında sunulabilir. MS 

düzeyinde ürün ruhsatlandırması bakımından geri kazanım için farklı zaman 

dilimlerinin kabul edilebileceğine (örneğin bazı kuzey ülkelerinde olduğu gibi soğuk 

bölgelerde daha düşük geri kazanım süresi) dikkat edilmelidir. 

Özet olarak, düzgün bir şekilde tasarlanmış ve yürütülmüş bir mezokozm çalışması 

böylece etki değerlendirmesinde iki şekilde kullanılabilir (sonraki sayfada Şekil 22): 

 hiçbir popülasyon etkisi kabul etmeyerek (ya da sadece ihmal edilebilir etki 
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kabul ederek) (ekolojik eşik değer seçeneği) ya da; 

 ekolojik geri kazanım kabul edilebilir bir zaman dilimi içerisinde 

gerçekleşiyorsa bazı popülasyon düzeyindeki etkileri kabul ederek (ekolojik geri 

kazanım seçeneği); sadece maruziyet şeklinin bu seçeneğe izin vermesi halinde kabul 

edilebilir. 

 

 

 

 

 

Şekil 22: Mezokozm çalışmalarına dayalı olarak PNEC değerlerinin 

türetilmesine ilişkin karar verme şeması (EFSA, 2013, sayfa 124; uyarlanmış) 

 

3.2 Yeni çalışmaların tasarlanması 

Mezokozm çalışmalarının tasarlanmasıyla ilgili olarak OECD (2006), EFSA (2013) 

tarafından ve çeşitli çalıştay dokümanlarında ve yayınlarında (örneğin Giddings ve 

diğerleri, 2002 tarafından yayımlanan CLASSIC, Campbell ve diğerleri, 1999 

tarafından yayımlanan HARAP, Brock ve diğerleri, 2010a tarafından yayımlanan 

ELINK ve de Jong ve diğerleri, 2008 tarafından yapılan çalışma) kılavuz bilgiler 

verilmiştir ve bu belgede ayıntılı olarak tekrar edilmeyecektir.  Yukarıda verilen 

referanslara ek olarak, ana bölüm 3.1'de sunulan ve biyosidal ürünler için özellikle 

önemli olan temel noktalar ve yönler yeni çalışmaların tasarlanmasında dikkate 

alınmalıdır. 

Doz seçimi temel küme verilerinin sonuçlarına ve literatürden elde edilen bilinen 

Kalite kriterleri (bkz. Bölüm 3.1 ve orada verilen referanslar) karşılanmışsa, aşağıdakileri seçin  

Ekolojik Eşik Seçeneği Ekolojik Geri Kazanım Seçeneği 

Etki sınıfı 1 veya 2 düzeyinde 
konsantrasyon elde edilebilir mi? 

Etki sınıfı 3A düzeyinde konsantrasyon elde 
edilebilir mi? 

Çalışma PNEC 
değeri elde etmek 
için kullanılamaz. 
Çalışmanın en 
düşük standart 
sonlanma noktasına 
ilişkin AF değerini 
azaltmak için yeterli 
olup olmadığına 
bakılabilir. 

(I) Ekolojik eşik 

seçeneğini veya (II) 

mezokozm çalışmalarının 

sonuçlarından hareketle 

risk altındaki saha 

popülasyonu için 

tahminde bulunmaya 

imkan veren 

(ekstrapolasyon) ilave 

modelleme ve/veya 

deneysel verileri seçin 

Çalışma, uzman 
bilgisi ve bölüm 
3.4’te verilen 
tavsiyelerle azaltılan 
belirsizlik boyutuna 
dayalı olarak uygun 
bir AF seçin. PNEC’in 
beklenen etki 
sürelerini 
kapsadığından emin 
olun. 

Çalışma, uzman 
bilgisi ve bölüm 
3.4’te verilen 
tavsiyelerle 
azaltılan belirsizlik 
boyutuna dayalı 
olarak AF’yi seçin 
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etkilere dayalı olmalıdır. Sahada beklenen maruziyet şekline (yani beklenen PEC 

değerleri, bakınız yukarıda 3.1.4) ve geri kazanımın dikkate alınıp alınamayacağı 

sorusuna (bakınız yukarıda 3.1.5.) özel dikkat gösterilmelidir. Yapısal olarak benzer 

bileşiklerden elde edilen bilgiler, kullanılan bilginin uygun ve güvenilir olması 

halinde, çalışmanın doğru bir şekilde tasarlanmasına yardımcı olabilir. Avrupa 

mevzuatı veya ulusal mevzuat çerçevesinde akran/meslektaş değerlendirmesinden 

geçmiş olan çalışmalar değerli bir veri kaynağıdır. 

91/414/EEC Direktifi (yerine 1107/2009/EC sayılı Yönetmelik gelmiştir) 

kapsamında incelenen maddeler için, maruziyet kalıbı, özellikle bu ihtiyaca özel 

çalışmalardan alınanlar, biyosidal kullanımlardan kaynaklanan maruziyet kalıbını 

çoğunlukla yansıtmayacaktır. Buna rağmen, bu çalışmalar değerli bilgiler, örneğin 

duyarlılıkların türler veya tür grupları arasında dağılımıyla ilgili bilgiler, 

sağladıklarından dikkate alınabilirler. 

Aktif madde tercihen test maddesi olarak kullanılmalıdır. Bununla birlikte, bazı 

maddeler için bu uygulanabilir olmayabilir (örn. aktif maddenin suda 

çözünürlüğünün çok düşük olması) Bu durumlarda test maddesi olarak bir 

formülasyon kullanılabilir. Seçilen maddenin ruhsatlandırılması planlanan biyosidal 

ürün olması tercih edilir. Bir formülasyon çeşitli maddeler içerse de, etkilere yön veren 

genellikle aktif madde olmaktadır. Test edilen formülasyonun biyosidal ürüne denk 

olmadığı durumlarda, formülasyonun toksisitesinin aktif madde ile 

karşılaştırılabilir/benzer olduğunu gösterecek bilgi sunulmalıdır. 

Aktif maddenin özelliklerine bağlı olarak, test organizmalarının ana bileşiğe ve bunun 

yanı sıra (metabolitlerin) belirli bir süre kararlı olmaları halinde metabolitlere maruz 

bırakıldığı unutulmamalıdır. Maruziyetin ve her türlü ilgili metabolitin etkilerinin her 

ikisinin de değerlendirmesinin yapılmasını sağlayacak şekilde uygun bir analiz 

yapılmalıdır. 

Bu nedenle, üst seviye bir çalışma başlatılmışsa ve ilgili metabolitler akibet ve davranış 

çalışmalarında tanımlanmışsa, bu metabolitler, risk değerlendirmesine dahil edilmek 

üzere ölçülmelidir. 

3.3 Halihazırda mevcut olan mezokozm çalışmalarının biyosidal ürünler 

bakımından değerlendirilmesi 

Bir biyosidal tescil ruhsatını destekleme amacı dışında başka amaçlarla yapılmış olan 

mezokozm çalışmalarının (bir başka ifadeyle tipik olarak bitki koruma ürünleri için) 
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yeniden değerlendirilmesi kavramı farklı maruziyet kalıplarına dayanılarak geliştirilir. 

Bu gibi durumlarda maruziyetin hangi kısmının ekotoksikolojik olarak ilgili 

konsantrasyonlara yol açan ekotoksikolojik etkiler açısından en ilgili olduğunu 

belirlemek önemlidir. 

Üç farklı türde maruziyet söz konusudur: 

 tek pikli (bakınız aşağıda 3.3.1 başlığı), 

 çok pikli (bakınız aşağıda 3.3.2 başlığı) ve 

 sürekli maruziyet (bakınız aşağıda 3.3.3 başlığı). 

Bu Ek'in 3.1.4 no.lu kısmında açıklandığı üzere mezokozmun biyosidal ürün 

kullanımından kaynaklanan maruziyet kalıbını yeterli düzeyde temsil edip etmediğine 

karar verilmelidir. 

Tavsiyeler sıralanmadan önce, genel bir noktaya değinilmesi gerekir: etki 

konsantrasyonları nominal veya başlangıçta ölçülen ya da zaman ağırlıklı ortalama 

(TWA) olarak ifade edilebilir. 

TWA yaklaşımı kullanılacak olursa, TWA değerinin hesaplandığı zaman aralığına 

ayrıca dikkat gösterilmelidir. TWA'ya ilişkin zaman aralığının mezokozmun incelenme 

süresiyle veya laboratuvardaki standart testlerin süresiyle aynı olması gerekmez, 

bunun yerine bu değere ekolojik tepki süresi ve çalışmadaki maruziyet süresi yön 

verir. 

Toksik etkilerin tetiklenmesi bakımından en ilgili olan maruziyetin anlaşılması önemlidir 

(Brock ve diğerleri, 2011). TWA değerini riski tetikleyen kronik çalışmanın uzunluğuna 

dayandıran pragmatik yaklaşım Brock ve diğerleri (2011) tarafından uzun dönemli 

çevresel standartların türetilmesine ilişkin Hollanda'ya ait ulusal bir kılavuzda önerilmişti. 

. 

Bu yaklaşım EFSA (2013) tarafından da kullanılmaktadır ve "büyük olasılıkla görece 

en kötü durum" olarak görülmektedir (EFSA, 2013, sayfa 49). Başka bir TWA 

değerinin daha uygun olduğunu gösteren bilimsel veriler mevcutsa, örneğin akut ve 

kronik etkiler arasındaki oran, etkilerin başlama zamanı veya risk altındaki 

organizmaların en duyarlı yaşam evresinin uzunluğu, zaman aralığı kısaltılmalı veya 

uzatılmalıdır. Üst seviye çalışmayı tetikleyen kronik çalışmaya dayalı TWA değerinin 

çok kısa olduğuna dair makul endişe varsa, örneğin mezokozmdaki etkiler kritik 

kronik laboratuvar çalışmasının süresinden daha uzun sürüyorsa, TWA'nın 

uzunluğunun mezokozmdaki en duyarlı türlerin etkilendiği zaman aralığına, yani 

etkilerin başlangıcından geri kazanıma kadar olan aralığa, dayandırılması önerilir. Bu 
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süre NOEC değerinin üstündeki, bir başka ifadeyle Etki sınıfı 2'nin üzerindeki, 

işlemden türetilir (bkz. Şekil 23) (bitki koruma ürünlerine ilişkin NOEAEC). Bu zaman 

aralığı daha sonra NOEC işlemindenTWA konsantrasyonunu hesaplamak için 

kullanılır. Birden fazla türün etkilenmesi durumunda, TWA hesaplaması için en uzun 

zaman aralığı esas alınmalıdır. Bu yaklaşım ancak mezokozmun çalışmanın süresi 

içerisinde etkilerin geri kazanımının olduğu bir işlem içeriyorsa uygulanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23: Sınıf 1, 2 ve 3A etkileri olan (kesikli çizgiler, birincil dikey eksen) 

mezokozm işlemlerinin sunumu ve Etki Sınıfı 3A'daki etkilerin zaman süreci 

(mor çizgi, ikincil dikey eksen). 

Sonuçta güvenilir bir mezokozm çalışmasının PNECsu değerini türetmek için doğrudan 

kullanılamadığı bir durum ortaya çıkıyorsa, örneğin maruziyet rejiminin yeterli olmaması 

nedeniyle, yine de değerlendirilmelidir çünkü ilave bilgiler ilgili bileşik hakkındaki genel 

toksikolojik bilgiler üzerine eklenir. Örneğin, mezokozm çalışmaları laboratuvar veri 

setinde yer almayan bir taksonun duyarlılığına işaret edebilir, ya da mezokozm 

çalışmaları bir taksonun belirgin bir şekilde duyarlı olmadığını doğrulayabilir. Mezokozm 

verileri böylelikle ilave taksonların test edilmesinin muhtemelen daha düşük sonlanma 

noktalarıyla sonuçlanacağını (sonuçlanmayacağını) doğrulayabilir. Bu veriler laboratuvar 

verilerine (Tür Duyarlılık Dağılımları (SSD)) ekstrapolasyon yöntemleri uygulandığında 

belirsizliği azaltabilir. Bu, laboratuvar verileri üzerinde kullanılan değerlendirme 

faktörünü uyarlamak için bir neden olabilir. Bununla birlikte, maruziyetin beklenen saha 

maruziyeti için uygun olmaması nedeniyle mezokozmun PNEC değerinin türetilmesi için 

uygun görülmediği durumlarda, değerlendirme faktörlerini laboratuvar çalışmalarına 
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dayalı kronik risk değerlendirmesi için uyarlama kararı verilirken dikkatli olunması 

gerektiği bilinmelidir. Buna ek olarak, yüzey suyu risk değerlendirmesi için uygun 

olmadığına karar verilen bir mezokozm yine de sediment risk değerlendirmesi için faydalı 

bilgiler sağlayabilir. 

3.3.1 Tek pik değerli maruziyet 

Tek pikli maruziyet değeri olan çalışmalar bakımından, maddenin suda dağılma 

süresi ilk karar kriteridir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 24: Tek pik değerli maruziyet çalışmaları için değerlendirme şeması 

 

Sürekli olmayan şekilde salınan biyosidal ürünler bakımından, çalışmadaki pik ve 

düşüş hızı sahadakilere kıyasla en kötü durum ise, bir başka ifadeyle, 

mezokozmdaki pik daha yüksekse ve su fazından dağılmaya ilişkin DT50 saha için 

beklenen maruziyeti kapsamaya yetecek kadar uzun ise, işlemdeki, Etki Sınıfı 1 

veya 2 ile sonuçlanan, başlangıç pik değeri doğrudan kullanılabilir (bkz. sol taraftaki 

Şekil 21). Etki değerlendirmesi için başlangıç konsantrasyonunun kullanıldığı 

durumda, PNEC değeri PECinitial değeri ile karşılaştırılmalıdır. 

Sürekli maruziyet bakımından, mezokozm çalışmasındaki maruziyetin, uzun 

Başlangıçta ölçülen veya 

nominal konsantrasyona 

dayalı sonlanma noktası* Hızlı 
(konsantrasyonlar 

mezokozm çalışmasında 

kritik laboratuvar testi süresi 

boyunca başlangıçtakinin % 

20’sinin altına düşer) 

Hızlı etkileri gösteren, 
düşük akut-kronik oranı 
(<10) 

Suda dağılma 
süresi 

Sonlanma noktası sucul 

PNEC değerini elde etmek 

için kullanılmaz; 

değerlendirilecek 

PNECsediment ile 

ilgililik/uygunluk 

Yavaş etkileri gösteren, 
yüksek akut-kronik oranı 
(<10) 

Yavaş 
(konsantrasyonlar mezokozm 

çalışmasında kritik laboratuvar testi 

süresi boyunca başlangıçtakinin en 

çok % 20’sine kadar düşer) 

Sonlanma noktası zaman ağırlıklı 

ortalama (twa) konsantrasyon olarak 

kullanılır 

Not: twa zaman aralığı asıl/başlangıçtaki 

çalışma süresinden kısa olabilir 

* Ölçülen konsantrasyonun nominal konsantrasyonun %80-120’si arasında olması durumunda nominal konsantrasyonları 
kullanın; değilse fiili ortalama konsantrasyonlar kullanılmalıdır  
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dönemli maruziyete ilişkin PNEC değerinin türetilmesiyle ilgili çalışmayı göz önünde 

bulunduracak kadar uzun olup olmadığına karar verilmelidir. Bunu yapmak için, 

Brock ve diğerleri (2011), pik değerleri arasındaki test konsantrasyonlarının 

başlangıç konsantrasyonunun % 10'unun altına düşmemesi gerektiğini ileri sürer. 

EFSA (2013) kronik risk değerlendirmesine yönelik tek atımlı mezokozm 

çalışmasının kullanımı için daha katı bir kriter sunmaktadır, ve risk 

değerlendirmesini tetikleyen testin süresiyle ilgili zaman aralığı içerisinde başlangıç 

konsantrasyonunun en fazla % 20'sine kadar (yani < %80 düşüş) bir düşüş şart 

koşar. Buna bildirilen konsantrasyonlardan veya dağılma süresi kullanılarak karar 

verilebilir. Minimum gerekli dağılma süresi C(t) = C(0) e(-kt) formülü ile 

hesaplanabilir, burada C(t) t gün sonraki konsantrasyonu, C(0) 

başlangıçkonsantrasyonunu, k düşüş hızı sabitini ve t kritik laboratuvar testinin 

süresini ifade eder. 

Mezokozmdaki dağılma süresi daha hızlı ise ve kritik süreden sonra kalan başlangıcın % 

20'sinin daha aşağısına yol açıyorsa, akut/kronik oranı (ACR) dikkate alınabilir. ACR'nin 

hesaplanması için mezokozm çalışmasını tetikleyen ekolojik grup kullanılır. Kısa etki 

başlangıcı süresini gösteren daha düşük ACR (yani < 10) değerine sahip maddeler için 

sonlanma noktası başlangıçta ölçülen konsantrasyonlar veya nominal konsantrasyon 

olarak ifade edilebilir. Nominal konsantrasyonlar, ölçülen konsantrasyon nominal 

konsantrasyonun % 80-120'si arasında ise kullanılır. Çabuk dağılan ancak aynı 

zamanda, etki değerlendirmesine daha uzun/sabit maruziyetin yön verdiğini gösteren 

yüksek ACR değerine sahip maddelerle yapılan, mezokozm çalışmaları PNECsu 

değerinin türetilmesinde doğrudan kullanılamaz. Bununla birlikte, bu mezokozm 

çalışmaları, sedimentlerdeki konsantrasyonların ölçüldüğü ve bentik organizmaların 

sistemde yeterli sayıda bulunduğu durumda, sediment değerlendirmesi için 

kullanılabilir. Su fazından kaybolan madde sedimente, organik maddeye veya 

organizmalara sorbe edilmişse, hala işlemle ilgili etkilere katkıda bulunabilir. Analitik 

olarak belirlenmiş sediment maruziyetinin saha maruziyetini kapsayıp kapsamadığı 

ve test edilen tür topluluğunun temsil niteliği olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Kritik kronik laboratuvar testinin zaman aralığında konsantrasyonların <%80 

düşme kriterini sağlayan yavaş dağılan maddeler için, sonlanma noktası ile ilgili 

TWA konsantrasyonlarına dayanır. TWA'ya ilişkin zaman aralığının mezokozm 

çalışmasının süresiyle aynı olması gerekmez (bakınız yukarısı). Örneğin, bir sonraki 

sayfada bulunan Şekil 25'te (üstteki grafik) hiçbir etkinin gözlemlenmediği, 21 
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günlük kronik su piresi testine ilişkin PNEC türetmeye yönelik bir kritik çalışmanın 

kullanıldığı, bir Etki Sınıfı 1 mezokozm işlemi gösterilmektedir. Bu örnekte, aktif 

maddenin başlangıç konsantrasyonu 100 µg/L'dir, ve DT50-9 gün değeri ile 

düşmektedir. 21 gün sonra madde 20 µg/L'ye düşmüştür (yeşil kesikli çizgi). Bu tek 

pikli mezokozm çalışması kronik risk değerlendirmesine ilişkin bir tek atımlı 

mezokozm çalışmasına ilişkin olarak yukarıda açıklanan kriterleri karşılayacaktır. 

Mezokozmun NOEC değeri 21 gün TWA olarak hesaplanabilir (mavi kesikli çizgi; 50 

µg/L), kritik 1'inci kademe testin 21 günlük Su piresi çalışması olduğu varsayımıyla, 

ve etki gözlemlenmeyen en yüksek işlemin üzerindeki mezokozm işlem seviyesinde, 

bir başka deyişle, Etki sınıfı 1 NOEC üzerinde, maksimum etkilerin başlangıç süresi 

21 günün altında (< 21 gün) olmuştur. Bununla birlikte, işlem seviyesinin Etki Sınıfı 

1 NOEC olarak tanımlanan seviyenin üzerinde olduğu durumda, maksimum etkiye 

olan süre 30 gün olacaktır, bu durumda Etki sınıfı 1 işlemin NOEC değeri 30 günlük 

TWA olarak hesaplanmalıdır, ve bu durumda NOEC 39 µg/L olarak belirlenecektir. 

Sonuç olarak, NOEC değeri 50 µg/L olarak belirlenerek, dolaylı olarak 50 µg/L'deki 

sürekli konsantrasyonun etkilere neden olmayacağı kabul edilmektedir. Buna karşın, 

NOEC 50 µg/L'de belirlendiğinde, varsayım şudur; bu seviyenin altında etkiler 

görülebilir, hatta, bu çalışmada olduğu gibi, TWA'dan daha yüksek 

konsantrasyonlarda bile hiçbir etkinin görülmediği durumlarda dahi bu söz konusu 

olabilir. Şekil 25'te (alttaki grafik) yapılan kritik çalışmanın 28 günlük böcek çalışması 

olduğu bir örnek gösterilmektedir, burada maddenin mezokozm sisteminde daha 

yavaş bir düşüşü söz konusudur (DT5024 gün). Bu durumda, ve 28 gün sonra, 

testteki maddenin gerçek konsantrasyonu 68.5 µg/L'dir. Dolayısıyla, maddenin 

başlangıç konsantrasyonundan maksimum % 80 düşüş gösterme kriteri kolaylıkla 

sağlanmıştır. Bu çalışmada, maksimum etkiye olan süre 35 gündür, ve dolayısıyla bu 

durumda NOEC değerini 62 µg/L olarak belirlemeye dayanak olarak 35 günlük 

TWA'nın kullanılması haklı görülebilir. 
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Şekil 25: DT50'nin 9 gün (üstteki grafik) ve 24 gün (alttaki grafik) olduğu ve 

verilerin bir kronik değerlendirmesi için dikkate alınabileceği durumlarda, tek 

pikli maruziyet işlemine ilişkin bir Etki sınıfı 1 mezokozm sisteminde yapılan 

(24 günlük) bir kronik su piresi çalışmasının gösterimi.  

 

3.3.2 Tekrarlanan pikli maruziyet 

Tekrarlanan pikli çalışmalar tek pikli çalışmalara benzer şekilde değerlendirilir. 

Konsantrasyonlar pik değerleri arasında tamamen düşerse, çalışma kural olarak, 

başlangıç konsantrasyonunun en az % 20'si kritik laboratuvar testinin TWA zaman 

aralığı (TWA yaklaşımı uygulanabilir ise) için kullanılan süre boyunca hazır 

bulunmadıkça, sürekli maruziyete ilişkin bir PNEC değerinin türetilmesi için 

kullanılamaz. Uygulamada, bu şu anlama gelecektir; konsantrasyonların pikler 

arasında tamamen düştüğü çalışmalar tek pikli çalışma olarak muamele görecektir. 

Hızlı dağılan bileşikler için (yani mezokozmdaki maddenin DT50 değeri yukarıda 

hesaplanan tetikleyiciden daha kısa ise), uygulama konsantrasyonlar başlangıç 

konsantrasyonunun % 20'sine düşene kadar tekrar edilmelidir ve uygulamaya toplam 
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uygulama süresi en azından en kritik laboratuvar testinin süresini kapsayacak kadar 

uzun olana kadar devam edilmelidir. 

Çabuk dağılan bir bileşikle yapılan tekrarlanan uygulamaların olduğu bir mezokozm 

çalışması yukarıda belirtilen kriterleri karşılamıyorsa, sürekli maruziyetin tekrarlanan pik 

çalışmalarında gözlemlenen sonuçlardan farklı sonuçlara yol açmayacağını göstermek 

için ilave laboratuvar çalışmaları ve/veya modelleme yaklaşımları kullanılabilir. 

Bu değerlendirme için, yarı-statik veya sürekli olarak tasarlanmış laboratuvar 

çalışmalarından alınan sonuçlar karşılaştırılabilir. Böyle bir karşılaştırma 

bakımından, tercihen mezokozmda bulunan duyarlı taksonla yakından ilişkili olan 

türler kullanılmalıdır. Sonlanma noktaları karşılaştırılabilir bir aralıkta ise (3 kat 

fark), mezokozm çalışmasının sonlanma noktası bir TWA konsantrasyonu olarak 

ifade edilebilir. Toksisite karşılaştırılabilir değilse, daha fazla değerlendirme gerekir. 

Bunun içerisine örneğin sağkalım çalışmaları veya modelleme yaklaşımları girebilir. 

Modeller çeşitli maruziyet süreleri ve sıklıklarında mevcut olan maddelerin akut ve 

uzun dönemli etkileri hakında bilgi sağlayabilir. Mekanik etki modelleri ekolojik ve 

çevresel parametrelerin entegre edilmesine yardımcı olabilir ve böylece aynı zamanda 

ekosistemler üzerindeki potansiyel biyosidal ürün etkilerinin karmaşık etkileşimlerinin 

ve mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir 

Toksikokinetik/toksikodinamik modeller (Ashauer ve diğerleri, 2011) sürekli olmayan 

maruziyet durumlarının potansiyel uzun dönemli etkilerinin değerlendirilmesinde 

yardımcı olacaktır. Modelleme yaklaşımları kullanılacaksa, farklı modeller üstünde 'iyi 

modelleme uygulaması' ve tüm varsayımların, girdi parametrelerinin ve modelleme 

adımlarının düzgün bir şekilde dokümante edilmesi gibi bazı genel kuralların 

uygulanması gerekir (Schmolke ve diğerleri, 2010). Toksikokinetik/toksikodinamik 

modelleme, popülasyon modelleri, topluluk, besin ağı veya ekosistem modellerini, ve 

ampirik modelleri dikkate alan etki modellemesi ile ilgili en son yeniliklere genel bir 

bakış, ELINK çalıştayının tutanaklarında bulunabilir (Brock ve diğerleri, 2010a). Ekolojik 

popülasyon modellerinin pestisit risk değerlendirmesi ve tescilindeki potansiyel rolü 

LEMTOX çalıştayında ele alınmıştır (Thorbek ve diğerleri, 2010). Mekanik modelleme 

yaklaşımlarının kullanımıyla ilgili olarak bir EFSA görüşü 2016 için beklenmektedir 

(EFSA, 2013). 

Tekrarlanan pikli maruziyet bakımından bu pulsların duyarlı türlerin bireylerinin 

yaşam süreleri için toksikolojik bağımlılığının dikkate alınması da önemlidir: Geri 
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kazanım dikkate alınacak olursa ekolojik bağımlılığın (pik aralıkları ilgili duyarlı 

popülasyonların ilgili geri kazanım sürelerinden daha büyüktür) değerlendirilmesi 

şarttır (EFSA, 2013). 

Genel olarak, özellikle sedimente dağılan ve orada (içerisinde) görece kararlı olan 

maddeler için, çalışmanın sediment risk değerlendirmesi için potansiyel uygunluğu da 

göz önünde tutulmalıdır. Sediment risk değerlendirmesine ilişkin bir EFSA görüşü 2014 

için beklenmektedir (EFSA, 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 26: Tekrarlanan pikli maruziyet çalışmalarına ilişkin değerlendirme 

şeması 

 

3.3.3. Sürekli maruziyet 

Daha önce belirtildiği gibi, çoğu biyosidal PT sürekli maruziyete yol açacaktır. Sürekli 

maruziyet üzerine yapılan mezokozm çalışmaları daha nadirdir, ancak böyle 

çalışmalar mevcutsa, bu çalışmalardan NOEC değeri türetilmesinde standart 

laboratuvar çalışmalarındaki ilkelerle aynı ilkelere uyulur. Nominal konsantrasyonlar, 

ölçülen konsantrasyonlar nominalin % 80'i ila 120'si arasında ise kullanılabilir, aksi 

halde fiili ortalama konsantrasyonlar kullanılmalıdır. 

Bazı durumlarda zaman ağırlıklı ortalama yaklaşımı uygun olabilirse de,her zaman 

bunun bilimsel olarak geçerli olup olmadığı ve ilgili konsantrasyonlarda ve maruziyet 

sürelerinde etkilerin karşılıklılığını gösteren yeterli kanıtlarla desteklenip 

desteklenmediği değerlendirilmelidir. 

 

Madde bir sonraki uygulamadan önce 

tamamen yok olmuştur Şekil 2’ye gidiniz (bölüm 3.3.1) 

Madde %20’nin altın(d)a kaybolmaz ve 
uygulamaya toplam uygulama süresi en azından 
en kritik laboratuvar testinin süresini kapsayacak 
kadar uzun olana kadar devam edilir; sabit veya 

değişken miktar ilave edilir 

Sonlanma noktası zaman ağırlıklı 

ortalama (twa) konsantrasyon 

olarak kullanılır 

Not: twa zaman aralığı 

asıl/başlangıçtaki çalışma 

süresinden kısa olabilir 
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3.4 PNECsu değerinin elde edilmesi için bir değerlendirme faktörü 

uygulanması 

"Değerlendirme faktörleri sınırlı sayıda türe ilişkin laboratuvar toksisite testi 

verilerinden hareketle 'gerçek' çevre için yapılan ekstrapolasyondaki belirsizlik 

derecesini yansıtır" (TGD, 2003, sayfa 93). Teknik kılavuz belgesinde (TGD, 2003) 

bir mezokozm çalışmasının sonlanma noktasına uygulanabilecek değerlendirme 

faktörünün büyüklüğü konusu açık bırakılmıştır. Sadece "Mezokozm çalışmalarında 

veya (yarı) saha verileri üzerinde kullanılacak değerlendirme faktörünün durum 

bazında gözden geçirilmesi gerekecektir." ifadesine yer verilmiştir (TGD, 2003 sayfa 

101). 

Mezokozm çalışmaları risk değerlendirmesi sürecinde belirsizliği azaltan bir ilave adım 

olarak görüldüklerinden, temel kümeden alınan verilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan düzenleyici tetikleyici değerlerin iyileştirilen risk değerlendirmesine 

taşınması gerekmez. Dolayısıyla, belirsizlik ilk risk karakterizasyonuna kıyasla 

azaltılırsa, değerlendirme faktörünün de azaltılması gerekir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi değerlendirme faktörünün mekansal-zamansal 

ekstrapolasyonu yani mezokozm saha ekstrapolasyonunu dikkate alması gerekir. Bu 

konunun daha iyi anlaşılması için, Brock ve diğerleri (2006) kloropirifos (tek pikli 

maruziyet) ve atrazinlere (çoklu pikli maruziyet) ilişkin, göletleri, kanalları ve 

akarsuları kapsayan mezokozm çalışmalarının sonuçlarını karşılaştırmıştır. Etki Sınıfı 

1 ve 2'nin sonlanma noktalarına dayalı olarak, ekolojik eşik değer 

konsantrasyonlarının mekansal ve zamansal ekstrapolasyonunun nispeten daha 

düşük belirsizlikle mümkün olabileceği görülmektedir. Daha sonraki bir çalışmada 

Brock ve diğerleri (2008) uzun dönemli maruziyetlerin simüle edildiği ve bunlara dayalı 

olarak bir coğrafi ekstrapolasyon faktörünün tahmin edildiği mezokozm deneylerini 

karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırma için, Brock ve diğerleri (2008) bildirilen Etki sınıfı 1-2 

konsantrasyonlarını kullanmış ve geometrik ortalamayı, bildirilen en düşük ve en yüksek 

değer arasındaki aralığı ve %95 güven sınırlarını hesaplamıştır. Üst ve alt %95 güven 

sınırları arasındaki, yayılma olarak gösterilen, fark değişkenlik ölçüsü olarak 

kullanılmıştır. Uzun dönemli maruziyet çalışmalarındaki yayılma sürfaktan dodesil 

dimetil amonyum klorür (C12-TMAC) için 1.4 ve lineer alkil benzen sülfonat (LAS) için 

5.4, bakır için 1.8 ve atrazin için 2.5 bulunmuştur. Kloropirifos ve lambdasihalotrin ile 

yapılan kısa dönemli puls çalışmalarında yayılım sırasıyla 2.9 ve 2.6 bulunmuştur. 
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Etki Sınıfı 1 ve 2'nin her ikisi de rapor edilse, Brock ve diğerleri (2008) hesaplamaları 

için bu konsantrasyonların geometrik ortalamasını kullanırdı. Yapılan bir güncellemede, 

atrazin deneylerine verilen Etki sınıflarında küçük bir revize olmuş ve kloropirifos, 

azinfos metil, esfenvalerat, simazin ve karbendazim ile ilgili veriler eklenmiştir (bkz. 

Brock ve diğerleri, 2011, Ek 1: EFSA, 2013; Ek E). Bu bilimsel bilgilere dayalı olarak, 

Etki sınıfı 1-2 konsantrasyonları karşılaştırılırken çalışmalardaki değişkenliğin sınırlı 

olduğu, çalışmalar arasındaki değişkenliğin analize daha yüksek etki sınıfları dahil 

edildiğinde arttığı görülmektedir. İyi uygulanmış bir mezokozm çalışmasından elde 

edilen NOEC değeri (bkz. 3.1.1) farklı yerel ve iklimsel durumlar için geçerlidir ve EFSA 

(2013) tarafından, kısa dönemli puls çalışmaları için, Etki Sınıfı 1-2 düzeyinde kalan 

değişkenliği ele almak için küçük bir faktörün yeterli olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Kronik çalışmalar bakımından, tek bir çalışmadaki Etki sınıfı 2 konsantrasyonunun diğer 

çalışmalardaki daha yüksek Etki sınıflarıyla çakışmamasını sağlamak için 2-3 düzeyinde 

bir faktör yeterli olacaktır. Daha yüksek Etki sınıfları bakımından, sadece bir tane 

mezokozm sonlanma noktasının mevcut olduğu durumlarda çalışmalar arasındaki 

değişkenliği dikkate alabilmek için daha yüksek bir faktöre ihtiyaç duyulabilir. 

Değerlendirme faktörünün büyüklüğüyle ilgili değerlendirme şemaları ve yaklaşımları 

farklı Avrupa mevzuat düzenlemeleri kapsamında mevcuttur. 2000/60/EC 

kapsamında belirlenen yıllık ortalama su kalitesi standartlarının (AA-EQS) amacı su 

organizmalarını uzun süreliden sürekliye kadar olan maruziyetlerin görülmesine karşı 

korumaktır. TGD EQS (2011) belgesinde nispeten daha genel bir yaklaşım 

sunulmuştur, ve değerlendirme faktörüyle ilgili olarak "(a) tek bir model ekosistem 

çalışmasının olduğu, ve (b) spesifik bir etki şekli olan bir bileşikle yapılan çalışmaya 

duyarlı taksonların dahil edildiği bir durumda, 5 düzeyindeki bir değerlendirme 

faktörü NOEC değerlerindeki değişkenliği açıklayacaktır" ifadesi yer almaktadır (EQS 

TGD, 2011, sayfa 63). Farklı bitki koruma ürünlerine ve maruziyet kalıplarına ilişkin 

mezokozm çalışmalarının yukarıda verilen karşılaştırmalarına dayalı olarak, EFSA 

(2013) 2 ila 3 arasında daha düşük değerlendirme faktörleri kullanmaktadır ve RAC 

türetimi bakımından Etki sınıfı 1 ve 2 arasında ayrım yapmaktadır. AA-EQS 

değerlendirme faktörlerine gerekçeleri olarak Brock ve diğerleri (2011), EFSA 

(2013)'e göre belirlenen düzenleyici kabul edilebilir konsantrasyonların amacının 

yüzey sularının ayrıt alanındaki su organizmalarının korunması olduğu hususuna 

işaret etmektedir. Bitki koruma ürünlerinin uygulama kalıbına bağlı olarak, odak 

noktası, belirli durumlarda popülasyonların geri kazanımına imkan veren uzun dönem 
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maruziyete olan kısa dönemli pulslardır. Brock ve diğerleri (2011), EQS değerleri 

daha geniş bir aralıktaki su kütlesi türlerine uygulandığından, EQS türetmek için daha 

yüksek bir değerlendirme faktörüne ihtiyaç olduğunu ileri sürer. Brock ve diğerleri 

(2011) yukarıda sunulan mezokozm çalışmalarının karşılaştırmasını kullanmıştır ve 

Etki sınıfı 1 için 2 ila 4 arasında bir değerlendirme faktörü ve Etki sınıfı 2 için 4 ila 5 

arasında bir değerlendirme faktörü önermektedir. 

Tablo 54: 2000/60/EC ve 1107/2009/EC kapsamında önerilen tek mezokozm 

çalışmasına ilişkin değerlendirme faktörleri 

Etki sınıfı Su Çerçevesi  

Direktifini (2000/60/EC) izleyen 

değerlendirme 

Bitki  

koruma ürünleri 

Yönetmeliği 

(1107/2009/EC) 

(TGD EQS, 

2011) 

Hollanda PPP 

kılavuzu, (Brock 

ve diğerleri, 

2011) 

(EFSA, 2013) 

1: İşlemle ilgili 

hiçbir etki yok 

yıllık ortalama 

AA-EQS: 

5 
1) 

2 – 4 
2)

 2 
3) 

2: Hafif ve geçici 

etkiler 
4 – 5 

2)
 2 - 3 

3)
 

3A: Bildirilen 

kısa dönemli 

etkiler; ilk 

uygulamadan 

sonra 8 hafta 

içinde geri 

kazanım veya 

etkilerin toplam 

süresi 

< 8 hafta 

Uygulanamaz Uygulanamaz 3 - 4 
3)

 

 

 

 

 

 

Tabloya ilişkin Notlar 

"(a) tek bir model ekosistem çalışmasının olduğu, ve (b) spesifik bir etki şekli olan 

bir bileşikle yapılan çalışmaya duyarlı taksonların dahil edildiği bir durumda, 5 

düzeyindeki bir değerlendirme faktörü NOEC değerlerindeki değişkenliği 
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açıklayacaktır" (EQS TGD, 2011, sayfa 63). Etki sınıfı 2'nin NOEC değeri türetmede 

kullanılıp kullanılamayacağına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

1) "AF [= değerlendirme faktörü] değerinin yüksekliği tüm mevcut daha 

düşük ve daha üst seviye bilgilerin göz önünde bulundurulduğu uzman görüşüne 

dayandırılır. Çeşitli yeterli mikro-/mezokozm çalışmaları varsa AF en yüksek Etki 

sınıfı 1 veya 2 değerine uygulanır ya da bildirilenden daha düşük bir AF değeri 

uygulanabilir" (Brock ve diğerleri, 2011, sayfa 104). 

2) "Çeşitli yeterli mikro-/mezokozm çalışmaları veya yeterli daha üst seviye 

başka çalışmalar varsa (örn. izleme, ilgili popülasyon deneyleri veya modelleme) 

spesifik durum için en uygun mikro-/mezokozm çalışmasından [...] türetilen RAC 

değerine,kanıtların ispat kuvveti yaklaşımı dikkate alınarak, daha düşük bir AF [= 

değerlendirme faktörü] uygulanmalıdır.  Mevcut mikro-mezokozm çalışmaları aynı 

nitelikte/kalitede ise, AF farklı çalışmalardan elde edilen Etki sınıfı 1 veya Etki sınıfı 2 

konsantrasyonlarının geometrik ortalamasına uygulanabilir." (EFSA, 2013, sayfa 128). 

 

Bir aralık sunulmuş olan durumlarda, EFSA (2013), birden fazla çalışmaya sahip 

olmak dışında, daha düşük bir AF değeri için gerekçe olabilecek bazı etkenler 

saymıştır: 

 tekrarların sayısı kabul edilebilir MDD elde etmek için gerekli olan minimum 

sayıdan fazladır; 

 test edilen maruziyet konsantrasyonlarının sayısı beş konsantrasyonun 

minimumundan fazladır; 

 topluluğun sistem içerisinde iyi yapılandırılmış olmasını sağlamak üzere 

yeterli bir işlem-öncesi süreye yer verilmiştir. Buna rağmen, bir mezokozm 

çalışması testten önce her zaman ön işleme tabi tutulmalıdır; 

 test edilen topluluğun ekolojik olarak ilgililiği ve türlerin zenginliği 

değerlendirilecek durum için beklenenden daha yüksektir; 

 minimum 8 duyarlı/savunmasız takson popülasyonlarından daha fazlası kabul 

edilebilir MDD ile mevcuttur; 

 test edilen maruziyet konsantrasyonları beklenen maruziyet senaryosuna 

nispeten en kötü durumdur (bir başka ifadeyle tek bir pik değerinin 

öngörüldüğü yerde birden çok pik test edilmiştir). 

Biyosidal ürünlere ilişkin PNECsu değeri türetmek için uygun değerlendirme 

faktörünün seçilmesinde Brock ve diğerlerinin (2011) önerisine uyulur çünkü 
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değerlendirme faktörlerinin bu seçimi bilimsel olarak doğrulanmıştır ve her türlü 

belirtiye sahip (yani herbisitler, fungisitler ve insektisitler) ve kısa dönemli ve kronik 

maruziyet gösteren maddelerle yapılan mezokozm çalışmalarından elde edilmiş 

yayımlanmış verilere dayanmaktadır, ve sürekli ve sürekli olmayan maruziyet için 

koruyucu olarak değerlendirilmektedir. 

Çalıştayda yapılan müzakerelere dayalı olarak aşağıdaki değerlendirme faktörleri 

önerilmiştir : 

Etki sınıfı 1: 2 – 4  

Etki sınıfı 2: 4 - 5 

Etki sınıfı 3A: Geri kazanım seçeneği uygulanabilir ise (kriterler için bakınız 3.1.5), 

tek bir Etki sınıfı 3A sonlanma noktasından PNEC değeri elde etmek için en az 5 

düzeyinde bir değerlendirme faktörüne ihtiyaç olacaktır. 

Verilen aralıkta değerlendirme faktörünün yükseklik büyüklüğü çalışmanın niteliğini 

dikkate alan uzman görüşüne dayanır. Benzer nitelikte çeşitli mezokozm çalışmaları 

mevcutsa daha düşük bir değerlendirme faktörü uygun olabilir ya da değerlendirme 

faktörü çevresel eşik değer seçeneği için en yüksek Etki sınıfı 1 veya 2 değerine veya 

çevresel geri kazanım seçeneği için Etki sınıfı 3A'ya dayandırılabilir. Geri kazanım 

seçeneği uygulanabilir değilse, Etki sınıfı 3A konsantrasyonları yine de Etki sınıfı 1 veya 

2 çalışmalarını desteklemek üzere ilave kanıt olarak, veya Etki Sınıfı 1 veya 2 

sonlanma noktalarına ilişkin değerlendirme faktörüne temel oluşturmak amacıyla 

kullanılabilir. 

4. Özet 

BPR Yönetmeliği kapsamında biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için çevreyle ilgili 

potansiyel risk değerlendirilir. Bu sırada, en kötü durum koşullarını yansıtan 

laboratuvar çalışmalarından oluşan bir temel küme dikkate alınır. Risk belirtilmişse, 

standart olmayan yaklaşımların kullanılması (örneğin saha verisi veya model 

ekosistem çalışmaları) ve etki yönü geliştirilmesi ile değerlendirme iyileştirilebilir.  

Bazı sınırlamaların yanı sıra (örneğin, saha topluluklarına kıyasla uzun ömürlü türlerin 

sınırlı sayıda olması veya yokluğu) model ekosistem çalışmaları (bu bağlamda 

mezokozm çalışmaları olarak atıfta bulunulmaktadır), kimyasalların etkilerini daha 

büyük bir çevresel gerçeklikle incelemek için değerli bir araçtır. Tek tür testlerinin aksine, 

mezokozm çalışmaları ek tür etkileşimlerinin ve ikincil etkilerin değerlendirilmesine izin 

verir . 
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Dolayısıyla, sonlanma noktaları daha yüksek bir biyolojik oluşum düzeyini yansıtır. 

Mezokozm çalışmalarından toplanan bilgiler, topluluk yapısı üzerindeki etkiyi 

değerlendirmeye yardımcı olabilir ve sonuç olarak su ekosistemlerinin uzun süreli 

işleyişini sağlayabilir. Bu kılavuz, TGD'nin (2003) bir uzantısı olarak görülmektedir 

çünkü daha fazla ve kesin bilgi vermektedir ve diğer Avrupa mevzuatı (2000/60/EC 

ve 1107/2009/EC) kapsamında kullanılan mevcut araştırma ve yaklaşımları entegre 

ederek uyumlaştırmanın kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. 

Mezokozm çalışmalarının projelendirilmesine ilişkin genel kılavuz OECD (2006), EFSA 

(2013) ve muhtelif yayınlarda (örn. Giddings ve diğerleri tarafından 2002 yılında 

düzenlenen CLASSIC, Campbell ve arkadaşları tarafından 1999'da düzenlenen HARAP,  

Brock  ve diğerleri tarafından 2010'da ve de Jong ve diğerleri 2008'de tarafından 

düzenlenen ELINK) verilmiştir. Biyosidal ürünler için, sahada beklenen maruziyet 

modeline ve geri kazanımın dikkate alınıp alınamayacağına özel dikkat gösterilmelidir. 

Kullanılan sonlanma noktalarının entegre bir şekilde anlaşılması iletişimi ve sonuçların 

değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Yaygın olarak kullanılan kısaltmaları (örneğin 

NOEAEC) de Jong ve arkadaşları (2008) tarafından tanımlanan ilgili Etki sınıflarına 

göre sıralayan bir genel bakış verilmiştir. 

Bir biyosidal tescil ruhsatını destekleme amacı dışında başka amaçlarla yapılmış olan 

mezokozm çalışmalarının (bir başka ifadeyle tipik olarak bitki koruma ürünleri için) 

yeniden değerlendirilmesi kavramı farklı maruziyet şekillerine dayanılarak geliştirilir: 

tekli ve çoklu pikli maruziyet yeniden değerlendirme şeması, diğer Avrupa mevzuatı 

(örneğin 2000/60/EC) kapsamında geliştirilen ve uygulanan bilimsel yaklaşımları 

bütünleştirir. Tek bir pik değerine sahip çalışmalar için, maddenin sudaki yayılma 

süresi ve etkinin başlama süresi, sonlanma noktasının nominal veya zaman ağırlıklı 

ortalama değer olarak ifadesine ve çalışmanın PNEC water olarak uygulanabilirliğine 

karar vermek için kullanılan önemli kriterlerdir. Çoklu pik değerine sahip çalışmaların 

değerlendirilmesi için iki maruziyet modeli arasında ayrım yapılmalıdır: (i) madde 

pikler arasında kaybolur, (ii) madde tamamen yok olmaz. Pikler arasındaki zaman 

aralığı, ilgili trofik seviyedeki standart laboratuvar çalışmasından daha uzunsa ve 

etkilerin başlangıcı, bir sonraki pikten önce görülüyorsa, mezokozm, tek bir pik 

mezokozm deneyi olarak değerlendirilir. Daha kısa ise odak noktası, sürekli 

maruziyetin neden olduğu toksisitenin, tekrarlanan maruziyetin neden olduğu 

toksisiteye benzer olup olmadığıdır. 

Genel olarak, bir çalışmanın sediment risk değerlendirmesine yönelik potansiyel bir 
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ilgisi, özellikle tortuya dağılan ve orada nispeten stabil olan maddeler için not 

edilmelidir. 

TGD 2003'te değerlendirme faktörünün boyutu açık bırakılmıştır. Mevcut araştırmalara 

dayanarak ve diğer Avrupa mevzuatı ile ilgili olarak, 2 ila 5 arasında tek bir mezokozm 

için değerlendirme faktörünün belirlenmesi önerilmektedir. Faktörün tam boyutu, 

kullanılan Etki sınıfına, geri kazanmanın uygulanabilirliğine ve çalışmanın kalitesine 

bağlıdır. Daha fazla veri (örneğin birkaç mezokozm çalışması) mevcutsa, daha düşük bir 

değerlendirme faktörü uygulanabilir. 

 

Tablo 55: Ürün tipine (PT) göre emisyon modellerine genel bakış 

 

PT 

no. 

Adı Emisyon 

senaryo 

belgesi 

ESD 

Suya 

(dolaylı) 

emisyon 

içeren   

senaryolar 

Emisyon 

yolu 

Potansi-

yel olarak 

sürekli 

değil 

Notlar 

ANA GRUP 1: Dezenfektanlar 

PT 1 İnsan 

hijyeni 

EUBEES 

RIVM/Hask

oning 2004 

Özel 

kullanım 

(tonaj 

bazında 

veya 

ortalama 

tüketim) 

atık 

su 

N  
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PT 

no. 

Adı Emisyon 

senaryo 

belgesi 

ESD 

Suya 

(dolaylı) 

emisyon 

içeren   

senaryolar 

Emisyon 

yolu 

Potansi-

yel olarak 

sürekli 

değil 

Notlar 

   Hastanelerde 

cilt ve el 

uygulamaları 

(tonaj ya da 

ortalama 

tüketim  

bazında) 

atık 

su  

N  

PT2 İnsanlara 

veya 

hayvanlar

a 

doğrudan 

uygulanm

ası 

amaçlanm

ayan 

dezenfekt

anlar ve 

algisitler 

JRC 2011 Endüstriyel 

ve  

kurumsal 

bölgeler 

atık 

su 

N  

Klima atık 

su 

N  

Hastane atığı    

Kimyasal 

tuvaletler 

atık 

su  

N  

RIVM 2001 Sıhhi atık 

su sektörü 

(tonaj veya 

ortalama 

tüketim 

bazında) 

atık 

su 

N  

Medikal 

sektöründe 

oda, 

mobilya   

ve eşyalar  

atık 

su 

N  

Medikal 

sektöründe 

cihazlar 

(endoskopl

atık 

su  

N/Y Geniş 

replasman 

aralığında  

potansiyel 
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ar) olarak 

sürekli 

değil  

Medikal 

sektöründe  

cihazlar 

(diğer 

cihazlar) 

atık 

su  

N  

Çamaşır 

dezenfeksiyo

nu 

atık 

su  

N  

  OECD 

2004/RIVM 

2002 

Yüzme 

havuzları 

atık 

su,s

u 

N/Y Özel 

havuzların 

boşaltılmas

ında  

potansiyel 

olarak 

sürekli 

değil;  

ilgililik tam 

olarak net 

değil  

PT3 Veteriner 

hijyeni 

JRC 2011 Hayvan 

barınaklarını

n 

dezenfekte 

edilmesi  

atık su, 

çamur, 

gübre 

Y Daha 

yüksek 

kademeli 

modellem

e 

durumund

a 

Araçların 

dezenfeksiyo

nu 

atık 

su  

N  

Meme ucu 

daldırma 

sıvıları 

çamur Y Kimlik  

Ayakkabı / 

hayvan 

çamur Y Kimlik  
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ayakları 

Kuluçkahanel

er 

atık 

su 

N  

PT4 Besin ve 

yem 

alanı 

JRC 2011 Gıda, içecek 

ve süt 

endüstrisi 

atık 

su 

N  

 

PT 

no. 

Adı Emisyon 

Senaryo 

Belgesi 

(ESD) 

Suya 

(dolaylı) 

emisyon 

içeren 

senaryolar 

Emisyon 

yolu 

Potansi-

yel olarak 

sürekli 

değil 

Notlar 

   Geniş ölçekli 

katering 

mutfakları, 

kantinler, 

mezbahalar, 

vb. 

atık 

su  

N  

Sağımhane 

sistemleri 

atık 

su  

N  

PT5 İçme suyu EUBEES/

UBA 2003 

Dağıtım 

sisteminde 

dezenfeksiyo

n 

atık 

su 

N  

Ana grup 2: Koruyucu maddeler  

PT6 Saklama 

sırasında 

ürünler 

için 

koruyucu 

maddeler 

EUBEES 

RIVM/Hask

oning 2004 

Kutu içi 

koruyucu 

maddeler: 

ESD, suya 

doğrudan 

emisyon için  

PT8 ve 21'e 

atıfta 

bulunur.  

atık 

su, 

su 

N uygulama 

aşaması 

sürekli değil, 

ancak hizmet 

ömrü risk 

değerlendirm

esi için ana 

faktördür 

=sürekli 

EUBEES 

Ineris 

Kağıt 

kaplama 

atık 

su 

N  
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2001 ve son 

işlem 

PT6, 7 ve 9 

PT7 Film 

koruyucul

ar 

EUBEES 

RIVM/Hask

oning 2004 

Boyalar ve 

kaplamalar: 

suya 

doğrudan 

emisyonlar 

için 

PT8'e atıfta 

bulunur 

atık 

su,s

u 

N  

EUBEES 

Ineris  

2001 

Kağıt 

kaplama 

ve son 

işlem 

PT6,7 ve 

9 

atık 

su  

N  

PT8 Ahşap 

koruyucul

ar 

OECD 2012 Endüstriyel 

kullanım 

(emprenye 

ve yüzey 

işleme)/ 

uygulama 

atık 

su 

N  

Endüstriyel 

kullanım 

(emprenye 

ve yüzey 

işleme)/ 

saklama 

akış 

yoluyla 

su 

N  

yerinde 

uygulama: 

gölet 

üzerinde 

köprü 

su  N uygulama 

aşaması 

sürekli değil, 

ancak hizmet 

ömrü risk 

değerlendirm

esi için ana 

faktördür 
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=sürekli 

Kullanım sınıfı 

3.1 - 

harici, 

yerle temas 

yok / ev 

ilgili  

değil 

  

Kullanım 

sınıfı 3.1 - 

harici, yerle 

temas yok/ 

gürültü 

bariyeri 

atık 

su 

N  

Kullanım sınıfı 

3.1 - harici, 

yerle temas 

yok/ 

gölet 

üzerinde 

köprü 

su  N  

 

PT 

no. 

Adı Emisyon 

senaryo 

belgesi 

ESD 

Suya 

(dolaylı) 

emisyon 

içeren   

senaryolar 

Emisyon 

yolu 

Potansi-

yel olarak 

sürekli 

değil 

Notlar 

   Kullanım sınıfı 

4,1 - 

harici, yer ile 

temas var 

daimi olarak  

ilgili  

değil 

  

Kullanım 

sınıfı 4.2 - 

harici, 

suyla 

su  N  
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temas var/ 

kesintisiz 

Kullanım sınıfı 

- 

deniz 

suyunda, 

kesintisiz  

suda N  

PT9 Elyaf, 

deri, 

kauçuk 

ve 

polimeriz

e 

materyal 

koruyucul

arı 

EUBEES 

Ineris 

2001 

Deri 

tabaklama 

atık 

su 

N  

EUBEES 

Ineris 

2001 

Tekstil 

İşleme 

atık 

su 

N  

EUBEES 

RIVM/Hask

oning 2004 

Kauçuk ve polimerize 

materyaller 

  

Lastik  atık su, 

su  

N  

Plastik atık 

su,su 

N  

Tekstil atık su, 

su  

E/H  İşlenmiş 

tekstilden 

suya  

doğrudan 

emisyonlar? 

EUBEES 

Ineris  

2001 

Kağıt 

kaplama 

ve son işlem 

PT6,7 ve 9 

atık 

su  

N  

PT10 İnşaat 

materyali 

koruyucul

arı 

EUBEES 

Ineris 

2002 

Kentsel 

yerinde 

arıtma 

(küratif) 

atık 

su, 

su 

N uygulama 

aşaması 

sürekli değil, 

ancak hizmet 

ömrü risk 

değerlendirm

esi için ana 

faktördür 
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=sürekli 

Kentsel 

koruyucu 

madde 

işleme 

(yerinde 

veya  

başka yerde) 

atık 

su, 

su 

N  

PT11 Sıvı 

soğutma 

ve işleme 

sistemleri 

için 

koruyucu 

maddeler 

EUBEES 

RIVM 2003 

Tek geçişli, 

şok /   

sürekli 

su  Y Sadece şok 

işleme için 

Açık- 

devridaim, 

şok/sürekli 

atık 

su,s

u 

N  

Kapalı, 

şok/sürekli 

. 

atık 

su, 

su  

N  

PT12 Slimisitler  Kağıt tesisi atık 

su  

N  
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PT 

no. 

Adı Emisyon 

Senaryo 

Belgesi 

(ESD) 

Suya 

(dolaylı) 

emisyon 

içeren 

senaryolar 

Emisyon 

yolu 

Potansi-

yel olarak 

sürekli 

değil 

Notlar 

   

 

 

 

EUBEES 

RIVM/Hask

oning 2003 

Kıyı petrol 

arama 

(rezervuar 

enjeksiyonu, 

petrol 

saklama 

sistemleri, 

vb.) 

denizsuy

u 

N  

Kıyı petrol 

arama 

(workover 

kimyasalları, 

kapalı 

tahliye 

sistemleri, 

vb.) 

denizsuy

u 

Y  

PT13 Çalışma 

veya 

kesme 

sıvısı 

koruyucu  

. 

EUBEES 

RIVM/Hask

oning 2003 

Metal 

işleme 

makineleri 

atık 

su 

N  

Ana grup 3: Haşere kontrolü 

PT 14 Rodentisit

ler 

EUBEES DK 

EPA 2003 

Kanalizasyon 

sistemleri 

atık 

su  

N  

Binaların 

içinde ve  

etrafında, 

atık 

su  

N  

PT 15 Avisitler EUBEES 

2003 

Tuzak yem 

hazırlama 

atık 

su  

N  

Binaların atık N  
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içinde ve  

etrafında, 

su  

PT 16 Yumuşakç

a 

öldürücüle

r, 

vermisitl

er ve 

diğer 

omurgası

zları 

kontrol 

etmek 

için 

ürünler 

No ESD     

PT 17 Piskisitler No ESD     

PT 18 İnsektisitl

er, 

akarisitl

er ve 

diğer 

eklemba

caklıları 

kontrol 

etmek 

için 

ürünler 

OECD 2006 Hayvan 

barınakları 

ve gübre 

deposu 

atık 

su, 

çamur, 

gübre 

Y daha yüksek 

kademe 

modellemesi  

durumunda 

EUBEES 

Ineris  

2001 

Tekstil 

işleme 

atık 

su  

N  

OECD 2008 İnsektisitler, akarisitler, 

eklembacaklıların 

kontrolü  

  

İç mekan 

uygulamaları 

atık 

su  

N  

Dış Mekan 

uygulamalar

ı 

(kentsel), 

yağmur 

suyu 

atık 

su,su 

N  

Dış 

mekan 

ilgili 

olmayan 
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uygulam

aları 

kentsel 

Dış Mekan 

uygulama, 

vektör 

kontrolü  

su  Y  

 

PT 

no. 

Adı Emisyon 

senaryo 

belgesi 

ESD 

Suya 

(dolaylı) 

emisyon 

içeren  

senaryolar 

Emisyon 

yolu 

Potansi-

yel olarak 

sürekli 

değil 

Notlar 

   Dış Mekan 

uygulaması 

(su göleti 

kenarında) 

(ağaçlar 

üzerinde 

biyosidal 

uygulama) 

su (akıntı 

yoluyla) 

Y  

PT 19 Kovucular 

ve 

atraktanlar 

No ESD     

PT 20 Diğer 

omurgalıl

arın 

kontrolü 

No ESD     

Ana grup 4: Diğer biyosidal ürünler 

PT 21 Çürüme 

önleyici 

ürünler 

EC 2004 Marina, 

ticaret 

limanı, 

deniz yolu 

su  N  

PT 22 Mumyalam

a ve 

taksidermi 

sıvıları 

EUBEES 

Ineris 

2001 

Taksidermi, 

mumyalama 

atık 

su 

N  
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Ek 8. Diğer mevzuatlardan ek kılavuz 

Bu ciltte sağlanan kılavuzun bir biyosidal aktif madde için maruziyet, etki veya risk 

değerlendirmesini kapsamaya yeterli olmaması durumunda, örn. çok özel kullanımlar 

veya madde özellikleri olması durumunda, diğer mevzuatlardan alınan aşağıdaki rehber 

dokümanlar tavsiye niteliğinde belgeler olarak kullanılabilir: 

1. Kimyasal bileşik zorsa, bu da diğerlerinin yanı sıra hidrofobik anlamına gelirse, 

OECD sucul toksisite ve karışımlar için zor maddeler ve karışımlar için ek kılavuz 

verilmiştir,   

2.  OECD sucul toksisiteyi ve zor maddeleri ve karışımları kullanın 

3. 1907/2006 (EC) sayılı Yönetmelik (REACH) kapsamında geliştirilen kılavuz 

4. Direktif 91/414/EEC bağlamında geliştirilen kılavuz, yani: Ekotoksisite için 

genel kılavuz: 

a. Konsey Direktifi 91/414/EEC uyarınca Sucul Ekotoksikoloji Rehber 

Dokümanı - 

b. 91/414/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca Karasal Ekotoksikoloji 

Rehber Dokümanı - 

Yeraltı suyu modelleme rehber dokümanları: 

 AB aktif maddeler incelemesinde FOCUS yeraltı suyu senaryoları 

 FOCUS yeraltı suyu senaryoları için jenerik kılavuz. Bozunma çalışmalarının 

değerlendirilmesi 

 AB Tescilinde Pestisitlere İlişkin Çevresel Akıbet Çalışmalarından Kalıcılık 

ve Bozulma Kinetiğinin Tahmin Edilmesine İlişkin Rehber Doküman 

Risk değerlendirmesi 

 Kuşlar ve Memeliler için Risk Değerlendirmesine ilişkin Avrupa Rehber 

Dokümanı -  çal ışma dokümanı  

http://focus.jrc.ec.europa.eu/gw/docs/FOCUS_GW_Report_Main.pdf
http://focus.jrc.ec.europa.eu/gw/docs/Generic_guidance_for_FOCUS_groundwater_scenarios1.1.pdf
http://focus.jrc.ec.europa.eu/dk/docs/finalreportFOCDegKin04June06linked.pdf
http://focus.jrc.ec.europa.eu/dk/docs/finalreportFOCDegKin04June06linked.pdf
http://focus.jrc.ec.europa.eu/dk/docs/finalreportFOCDegKin04June06linked.pdf
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/guidance/wrkdoc19_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/guidance/wrkdoc19_en.pdf
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 EPPO Standartları - Bitki koruma ürünleri için çevresel risk değerlendirme 

planı 

Tarla kenarındaki yüzey sularında  yaşayan organizmalar için bitki koruma ürünleri için 

kademeli risk değerlendirmesi kılavuzu (EFSA Journal 2013; 11 (7): 3290) 

BÖLÜM II BİYOSİDAL ÜRÜNLER 

 

5. Biyosidal ürünlere giriş 

Bu belgenin amacı biyosidal ürünlerin çevresel risk değerlendirmesinin nasıl 

yapılacağına ilişkin bilgi sağlamaktır. Belge Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Hakkında 

Kılavuz Cilt IV Çevre - Bölüm B Risk Değerlendirmesi (aktif maddeler) ile birlikte 

okunmalıdır. 

(AB) 528/2012 saylı Yönetmeliğin (aşağıda BPR olarak belirtilmiştir)19'uncu Maddesi 

doğrultusunda, Üye Devletler bir biyosidal ürünü, ürünün kendisinin/ kalıntılarının 

sonucu olarak çevreye kabul edilemez bir etkisinin olmaması/çevre için kabul edilemez 

etki doğmaması halinde, aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak, ruhsatlandıracaktır: 

 akibeti ve çevrede dağılımı;

 uzun mesafeli çevresel taşınımının ardından kullanımından uzaklardaki 

lokasyonlar dikkate alınarak, yüzey sularının (nehir ağızları ve deniz suyu dahil), 

yeraltı sularının ve içme suyunun, havanın ve toprağın kirlenmesi;

 hedef dışı organizmalar üzerindeki etkisi;

 biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki etkisi.

Ayrıca, ürünün içme suyu, gıda, yem, hava yoluyla veya diğer dolaylı etkiler yoluyla 

insan veya hayvan sağlığı üzerinde kabul edilemez etkileri olmamalıdır. Dolayısıyla bir 

biyosidal ürün ruhsatlandırılmadan önce çevresel risklere ilişkin bir değerlendirme her 

zaman gerekli olacaktır. 

Biyosidal ürünlerin çevresel riski değerlendirilirken, yetkili kurum aktif madde(ler)den 

kaynaklanan etkilerin yanı sıra ürünün içerisinde yer alan şüpheli maddelerin 

(metabolitler, ve uygun olan durumlarda reaksiyon ve bozunma ürünleri dahil) neden 

olduğu etkileri de göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Genellikle, biyosidal ürünler bir veya birkaç aktif maddeden ve farklı amaçlara 

hizmet eden ve formüle giren çeşitli yardımcı maddelerden, köpükleşme önleyici 

http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PP3_ERA/pp3-11(2).pdf
http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PP3_ERA/pp3-11(2).pdf
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ajanlar, stabilizörler, pigmentler, emülsiyonlaştırıcılar, çözücüler veya seyrelticiler 

gibi, oluşan çok bileşenli karışımlardır. Bu nedenle, bir biyosidal ürünün toplam 

ekotoksisitesi içeriğindeki her bir maddenin ayrı ayrı ekotoksisitesinden önemli 

ölçüde farklı olabilir ve dolayısıyla ürünün ruhsatlandırılması aşamasında bu 

hususun değerlendirilmesi gerekir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 19(2) 

Maddesinde (BPR, 528/2012 AB) "değerlendirme [...] aşağıdaki faktörleri dikkate 

alacaktır: [...] (d) kümülatif etkiler, (e) sinerjistik etkiler." denilmektedir. Bu, BPR 

Ek VI'da (biyosidal ürünlerin değerlendirilmesine ilişkin ortak ilkeler) 

detaylandırılmış ve biyosidal ürünün ilgili münferit bileşenleriyle bağlantılı risklerin, 

kümülatif ve sinerjistik etkiler dikkate alınarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.  

Bu kılavuz diğer içerik maddelerinin biyosidal ürünlerin çevresel risk 

değerlendirmesinde ne şekilde dikkate alınması gerektiğine ve ürünler 

değerlendirilirken karışım etkilerinin nasıl dikkate alınması gerektiğine dair yol 

gösterici bilgiler sunmaktadır. 

Bu rehber dokümanda, ürünlerdeki SoC'nin tanımlanmasını, bunların 

değerlendirilmesini ve BPR'de (ve 2013 yılında yerine BPR getirilen Biyosidal Ürünler 

Direktifinde (BPD, 98/8/EC)) gerekli görülen, ürünlerin karışım toksisitelerinin ve yanı 

sıra  sinerjistik etkilerinin, biyosidal ürünlerin çevresel risk değerlendirmesi sırasında 

karışım etkilerinin dikkate alınması için kademeli bir şema uygulanarak, 

değerlendirilmesi ele alınmaktadır. 

Ayrıca kılavuzda hangi durumlarda  yeni risk değerlendirmelerinin yapılması gerektiği ya 

da ürünün değerlendirmesinin aktif madde değerlendirmesi ve onayı sırasında sunulan 

risk değerlendirmesine dayandırılabileceği konuları açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Mikroorganizmaların değerlendirilmesine ilişkin daha fazla bilgi için Aktif 

Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Hakkında Kılavuza başvurunuz. 

 

6. Biyosidal ürünlerle ilgili tanımlar 

Temsili biyosidal ürün: Aktif madde onayı bağlamında değerlendirmeye tabi 

tutulan biyosidal ürün. 
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Biyosidal ürün: BPR'ye göre 

Şüpheli madde
34

: aktif madde dışında, insanlar, özellikle de hassas gruplar, hayvanlar 

veya çevre üzerinde hemen veya daha uzak gelecekte olumsuz bir etkiye neden olma 

özelliğine sahip ve böyle bir etkinin risklerini ortaya çıkarmak için yeterli konsantrasyonda 

bir biyosidal ürün içinde bulunan veya oluşan herhangi bir madde anlamına gelir. 

Karışım toksisitesi
35

: bir biyosidal içerisinde bulunan tüm ilgili maddelerin, bunların 

bozunma ürünleri dahil ve karışım toksisitesinin temelindeki mekanizma(lar)dan 

bağımsız olarak (etkileşimli olmayan veya etkileşimli ortak etki) ve BPR kapsamında 

ilgili tüm yaşam döngüsü aşamaları sırasında oluşturulan farklı çevresel, işlevsel ve 

mekansal karışım(lar) dikkate alınarak, insan ve hayvan sağlığı ve çevre için teşkil 

ettiği birleştirilmiş toksisiteyi ve riski ifade eder (bakınız kısım 10.2.2),  

34

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (528/2012/EC, BPR) Madde 3(f)'ye göre  

35
Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesi hakkında 98/8/EC sayılı Direktifin uygulanmasına ilişkin Üye Devletlerin Yetkili 

Kurumlarının temsilcileri toplantısı dokümanı (C A - Toplantısı), CA-Temmuz-Dok.5.2.h 

 

Sinerjizm/sinerjistik etki: bir kimyasal karışımdan kaynaklanan ve bir karışım 

bileşeninin diğerinin toksisitesini etkilemesinden dolayı etkileşimli olmayan ortak 

eylemden beklenenden daha büyük olan bir etki veya toksisite. Bir karışımın deneysel 

olarak türetilmiş olan ve 5 kat veya daha fazla konsantrasyon ilavesi ile tahmin 

Madde 3 (1) (a) 

yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir yolla, herhangi bir zararlı 

organizmayı yok etmek, zararsız hale getirmek, eylemini engellemek veya başka 

bir şekilde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla bir veya daha fazla aktif 

maddeyi içeren veya ortaya çıkaran, kullanıcıya sağlandığı şekilde herhangi bir 

madde veya karışım, 

yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir yolla, herhangi bir zararlı 

organizmayı yok etmek, zararsız hale getirmek, eylemini engellemek veya başka 

bir şekilde üzerinde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla kullanılacak olan, 

birinci paragrafın altına girmeyen madde veya karışımlardan üretilen herhangi 

bir madde veya karışım. 

Birincil biyosidal işlevi olan işlenmiş bir eşya, biyosidal ürün olarak kabul 

edilecektir. 
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edilenden daha büyük olan etkisi, kısım 10.2.3'te
36

 özetlenen potansiyel sinerjistik 

etkileşimler bakımından incelenmeli ve ele alınmalıdır. 

Birleştirilmiş etkiler/ maruziyet: insanlara ve çevreye, aynı maddeye, BPR 

kapsamında ilgili tüm yaşam döngüsü evreleri sırasında aynı PT veya farklı PT'lere ait 

farklı ürünlerin emisyonlarıyla olan toplam maruziyeti ifade eder. 

 

7. Biyosidal ürüne ilişkin yeni bir risk değerlendirmesi sağlanmasının 

koşulları 

Bu kısımda, aktif madde onayı bağlamında ilgili aktif maddenin ve onu temsil eden 

biyosidal ürününün değerlendirmesine kıyasla hangi durumlarda (yeni) bir risk 

değerlendirmesi yapılması gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulması 

amaçlanmaktadır. 

 

36
Pragmatik bir öneri olarak ahşap koruyucu ürünlerin karışım toksisitesi üzerine çeşitli araştırma projelerinin 

sonuçlarından türetilen değer [22-24], fakat bazı durumlarda daha yüksek veya daha düşük olabilir. Veriler sinerjistik 

etkilere işaret ediyorsa, bu veriler karışımın toksisitesinin tahmininin hesaplanması için uygulanan yöntemler, testlerin 

performansı ve ayrıca test edilen türler açısından dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Ayırıca sinerjistik etkileşimler in 

doğrulanması için 10.2.3 maddesinde verilen kriterler göz önünde tutulmalıdır.  
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 Herhangi bir şüpheli madde ile karıştırılmamış sadece bir aktif maddeden 

oluşan ürünler ve önerilen kullanımların aktif madde değerlendirmesi sırasında 

temsili biyosidal ürünün değerlendirmesi kapsamında olduğu ürünler 

bakımından, üründen kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için aktif 

maddenin değerlendirilmesi yeterlidir. 

 Biyosidal ürün için sunulan kullanımlar, ürünün aktif maddesine/maddelerine 

ilişkin değerlendirme raporunda temsili biyosidal ürünün kapsamındaki 

kullanımlardan farklı ise veya ürün içerisindeki bir veya birden çok aktif maddenin 

konsantrasyonu ilgili değerlendirme raporuna kıyasla daha yüksek ise, şüpheli 

maddelerin ve karışımın toksisitesinin değerlendirmesine ek olarak, 

metabolitleri de dahil olmak üzere her bir aktif madde için bir risk 

değerlenmesi gerekir. 

 Aktif maddeler veya ürünün kendisi ile yapılan ve risk değerlendirmesi için 

kullanılan sonlanma noktalarında değişiklikleri tetikleyen yeni çalışmalar mevcutsa, 

yeni bir risk değerlendirmesine ihtiyaç vardır.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27: Ruhsatlandırma bağlamında bir biyosidal ürünün risk 

değerlendirmesinin sağlanmasına yönelik karar ağacı 

 

 

Ürün birden fazla 
A.M. içeriyor mu? Yeni 

ürün EVET 

Ürün herhangi bir 
şüpheli madde 
içeriyor mu? 

EVET 

HAYIR 

Yeni RD gerekir 

Temsili biyosidal 
üründe bulunmayan 
yeni 
faydalar/kullanımlar 
var mı? 

EVET 

HAYIR 

Yeni bir RD’ye gerek 

yoktur 

HAYIR 
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Başvuru sahibi tarafından, ürünün kullanılmasından çevresel kompartmanların bir 

maruziyetinin beklenip beklenemeyeceğine karar vermek için kullanılmak üzere, ürün 

ve ürünün kullanılma şekli hakkında yeterli bilgi sunulması zorunludur. Böylece, 

prosedür Bölüm I, kısım 1.1'de açıklanan genel ilkeler ve ilgili Rehber Dokümanlar ve 

Emisyon Senaryoları dikkate alınarak tek/basit maddeler için uygulanan prosedüre 

benzer olmaktadır. 

Başvuru sahibi tarafından sunulan bilgiler çevresel kompartmanların ürünlere ve 

bileşenlerine maruziyetinin olası olmadığını ortaya koyarsa, örneğin ürünün sadece 

tamamen kapalı sistemlerde uygulanması durumundaki ihmal edilebilir maruziyet 

nedeniyle, çevresel risk değerlendirmesi ve bunun sonucunda da karışım 

değerlendirmesi yapılmasına gerek olmayacaktır. Bununla birlikte, SoC'lerin 

değerlendirilmesi gerekecektir. 

Maruziyet değerlendirmesi, gerçeğe uygun en kötü durum senaryolarıyla birlikte, 

fakat kazalardan kaynaklanan salımlar bu kapsamda olmaksızın, biyosidal ürünün 

önerilen normal kullanımını kapsamalıdır. İlgili ürün tiplerine ve/veya kullanımlara 

ilişkin emisyon senaryo dokümanlarına (ESD) uyulmalıdır. 

 

8. Şüpheli maddelerin değerlendirilmesi 

 

8.1 Şüpheli Maddelerin Tanımlanması 

BPR'nin 3(f) Maddesinde şüpheli maddenin, şüpheli sayılması için başka nedenler 

bulunmadıkça, normal şartlarda aşağıda tarif edilen maddeler olacağı belirtilmiştir: 

 tehlikeli olarak sınıflandırılan veya Direktif 67/548/EEC'ye göre tehlikeli 

olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayan ve Direktif 1999/45/EC Madde 5, 

6 ve 7 bağlamında biyosidal ürünün içinde ürünün tehlikeli olarak kabul 

edilmesine neden olan bir konsantrasyonda bulunan bir madde. 

 tehlikeli olarak sınıflandırılan veya 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) göre 

tehlikeli olarak sınıflandırma kriterlerini karşılayan ve biyosidal üründe, 

ürünün bu Yönetmelik anlamında tehlikeli olarak kabul edilmesine neden olan 

bir konsantrasyonda bulunan bir madde 

 850/2004 Sayılı Yönetmelik (EC) kapsamında kalıcı organik kirletici (POP) 

olma kriterlerini karşılayan veya kalıcı, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya 

1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC) Ek XIII uyarınca; çok kalıcı ve çok biyo-
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birikimli olma kriterlerini karşılayan bir madde (vPvB); 

Bunun anlamı şudur; bir SoC, BPR Madde 3 (f) 'de belirtilen koşullardan en az birini 

karşılayan bir biyosidal üründe bir ortak formülleştiricidir
37

, yani Direktif 1999/45/ 

EC ve / veya CLP Yönetmeliğinin ilgili spesifik veya jenerik konsantrasyon sınır 

değerinin üzerinde biyosidal üründe bulunan ve dolayısıyla onun sırasıyla POP, PBT- 

ve vPvB- kriterlerini karşılayan maddelerde olduğu gibi sınıflandırılmasına neden 

olan sınıflandırılmış bir yardımcı formülan. 

 

8.1.1 "Diğer şüpheli sayılma nedenleri": potansiyel SoC’ler (şüpheli 

maddeler) 

Bununla birlikte, Madde 3(f) 'den de görülebileceği gibi, hukuki metin “diğer şüpheli 

sayılma nedenleri” temelinde nelerin bir SoC oluşturduğu konusunda belirsizdir. Bu 

nedenle, çevre için biyosidal ürünlere ilişkin karışım toksisitesinin değerlendirilmesi 

hakkında Geçici Kılavuzun geliştirilmesi süresince edinilen deneyimlere dayalı olarak, 

bir biyosidal üründe bulunan aşağıdaki ortak formülasyonların da Madde 3(f)'de açık 

olarak tanımlanan üç SoC durumuna (satırbaşı halinde verilen üç durum) (bakınız 

yukarısı) ilave olarak SoC kabul edilmesi önerilir: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

37
Başvuru sahibinin beyan ettiği aktif maddenin dışında, ürün içerisinde bulunan herhangi bir madde.  
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 Ürün içerisinde bulunan diğer ürün (örn. kutu içinde mevcut koruyucular) 

türlerinden (PT) olan ve kendileriyle ilgili taslak nihai Yetkili Kurum Raporu 

(CAR, kararlaştırılan risk değerlendirmesi olan) bulunan aktif maddeler (AS). 

Bu kriter biyosidal üründe içerisinde yer alan ve formüle giren yardımcı madde 

olarak işlev giren diğer aktif maddeleri tanımlar. Bu maddeler SoC olarak kabul 

edilmelidir çünkü yapılarında var olan biyolojik aktivite nedeniyle çevrede 

bulunan organizmaları potansiyel olarak etkilerler. Bunlar biyosidal ürün 

içerisinde % 0.1'e eşit veya bunun üzerindeki (≥ %0.1) bir konsantrasyon 

düzeyinde bulunmaları halinde SoC kabul edilmelidir. Bu konsantrasyon sınır 

değeri PBT - veya - vPvB maddeler ve endokrin bozucu kimyasallar (ED) için 

uygulanamaz çünkü bu maddeler için güvenli konsantrasyon sınır değerleri elde 

edilememektedir. Bunlar gibi sınıflandırılan maddeler için herhang i bir 

konsantrasyon sınır değeri uygulanmaz. Bu konsantrasyon sınır değerinin ilgili 

madde için geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir, şöyle ki yüksek 

derecede toksik olan maddeler, ürün içerisinde çok küçük miktarlarda bulunsalar 

bile, ürünün genel toksisitesine katkıda bulunabilirler, bir başka ifadeyle, formüle 

giren bir yardımcı madde, ilgili maddenin PNEC değerinin aktif maddenin PNEC 

değerinden daha düşük olması halinde,kendisinin ürün içerisindeki 

konsantrasyonu % 0.1 kriterinin altında olsa bile, SoC olarak kabul edilmelidir. 

Bununla birlikte, şu koşulla istisnalar mümkündür: madde BPR Ek I'de yer almaktadır. 

 Üründeki aktif maddenin etkisini artıran maddeler, örn. sinerjistler. Sinerjistler 

için, sadece sinerjistin kendisi ile ilgili değil, aktif madde ve sinerjist arasındaki 

etkileşim ile ilgili bilgiler/veriler temin edilecektir. Bu gibi maddeler bakımından, 

sinerjistin kendisinin oluşturduğu risklerin bir değerlendirmesinden ziyade, 

sinerjistin varlığında aktif maddenin oluşturduğu risklerin uygun bir 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Tüm sinerjistlere uygulanabilecek, bir üründe bir 

sinerjistin bulunmasına ilişkin genel bir konsantrasyon eşik değeri belirtilemez. 

Durum bazında değerlendirilmek üzere, eldeki verilerin gösterdiğine göre aktif 

maddenin toksisitesini arttıran bir konsantrasyon ile mevcut bulunuyorsa, bir 

sinerjist SoC olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, aktif maddenin etkilerini artıran 

maddenin tehlike profili, potansiyeli ve maruziyet potansiyeli dikkate 

alınmalıdır. Sinerjistlerin belirlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiler kısım 10.2.3'te 

bulunabilir. Ayrıca sulandırıcılar, (lipofilik) organik solventler ve sürfaktanlar, 

örneğin nafta, aktif maddenin/maddelerin biyoyararlılığını artırarak bir 
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karışımın toksisitesini etkileyebilirler ve bu nedenle dikkatli bir şekilde ele 

alınmalıdırlar. Kural olarak, bir formülasyona giren tüm yardımcı maddelerin 

diğer ürün bileşenlerinin toksisitesi üzerindeki potansiyel etkileri bakımından 

kontrol edilmesi gerekir. 

 REACH Yönetmeliği (1907/2006/EC, değişik hali) Madde 57(f) ve 59(1) 

uyarınca oluşturulan listeye (aday liste) dahil edilmiş veya halihazırda BPR 

Madde 3(f) kriterleri (yukarıya bakınız) kapsamına alınmamış olmaları halinde, 

aday listesine dahil edilme kriterlerini karşılayan maddeler. Bu kriter, BPR 

Madde 3(f)'de belirtilen açık tanımı verilmiş SoC'leri ve bunların yanı sıra 

endokrin bozucuları (ED) ve REACH Yönetmeliği Madde 57 (d-e) kapsamına 

girmeyen PBT - maddeleri kapsayacaktır.  

 Değişik 1907/2006 (EC) sayılı Yönetmelik Ek XIII'e uygun olarak PBT olma 

kriterlerinden ikisini karşılayan maddeler. 

 2000/60/EC sayılı Direktif (Su Çerçeve Direktifi; paragraf 67'ye göre, Ek VI, 

BPR) kapsamında kendileriyle ilgili Çevresel Kalite Standartları (EQS) çıkarılmış 

olan maddeler. 

Bununla birlikte, maddelerin karışımın toplam toksisitesine çok sınırlı ölçüde katkıda 

bulunuyor olmaları (bkz. Kısım 10.2.2 ve ayrıca Ek 9,Ek 10 ve Ek 12) ve ED, PBT 

ya da vPvB maddelerinden olmamaları halinde istisnalar söz konusu olabilir. 

Bir maddenin şüpheli madde (SoC) olarak sınıflandırılma(ma)sına yol açan nedenler 

belgeye dayandırılmalıdır, bir başka ifadeyle, bir biyosidal üründe bulunan tüm 

maddeler için bu maddelerin yukarıda açıklanan kriterlerden birisini karşılayıp 

karşılamadıklarının kontrol edilmesi (ve raporlanması) gerekir. Bu gibi bir 

değerlendirmenin, ürünü değerlendiren Yetkili Kuruma sunulması (sorumluluğu) 

başvuru sahibine aittir.  

 

 

 

 

 

 

8.2 Belirlenen SoC'lerin değerlendirilmesi ve risk değerlendirmesi 
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BPR Ek VI, biyosidal ürünler için dosyaların değerlendirilmesi için ortak ilkeleri 

ortaya koymaktadır. Biyosidal ürünlerde bulunan SoC'lerin değerlendirilmesiyle 

ilgili olarak (BPR) Ek VI'da aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: 

Paragraf 6 

Risk değerlendirmesi yapabilmek için veri gereklidir. Farklı uygulamaların yanı sıra 

farklı ürün türleri olduğu ve bunların ilgili riskler üzerinde farklı etkileri olduğu 

gerçeği dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan bu verilere Ek II ve III'te ayrıntılı olarak 

Paragraf 3 

İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevrenin yüksek bir oranda ve uyumlu bir şekilde 

korunmasını sağlamak için, biyosidal bir ürünün kullanımından kaynaklanan 

risklerin tanımlanması gerekmektedir. Bunu başarmak için, tespit edilen risklerin 

kabul edilebilirliğini veya aksi halde yaratabileceği tehlikeleri belirlemek üzere bir 

risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme, biyosidal ürünün 

ilgili ayrı bileşenleriyle ilgili risklerin kümülatif ve sinerjistik etkiler dikkate 

alınmak suretiyle değerlendirilmesi yoluyla yapılır. 

Paragraf 4 

Biyosidal ürün içeriğinde bulunan aktif madde(ler) üzerine bir risk 

değerlendirmesi yapmak zaruridir. Risk değerlendirmesi tehlikelerin 

tanımlanmasını, ve, uygun durumlarda, doz(konsantrasyon) – tepki (etki) 

değerlendirmesini, maruziyet değerlendirmesini ve risk karakterizasyonunu 

gerektirir. Kantitatif bir risk değerlendirmesinin yapılamadığı durumlarda, 

nitel bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Paragraf 5 

Biyosidal ürün içeriğinde bulunan herhangi bir şüpheli madde hakkında 

yukarıda açıklandığı şekilde ek risk değerlendirmeleri yapılacaktır. Uygun 

olduğu durumlarda, 1907/2006 sayılı Yönetmelik (EC) çerçevesinde sunulan 

bilgiler dikkate alınacaktır. 
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yer verilmiştir. Gerekli veriler, uygun bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmek için 

gereken minimum düzeyde olmalıdır. Değerlendirme organı, ibraz edilen 

verilerdeki mükerrerliği önlemek için 6, 21 ve 62. Maddelerde belirtilen 

gereksinimleri dikkate alacaktır. Biyosidal bir ürün içeriğinde bulunan şüpheli 

maddeye ilişkin veriler de gerekli olabilir. İn-situ üretilen aktif maddeler 

bakımından, risk değerlendirmesi prekürsör(ler)den kaynaklanan olası risklerin 

değerlendirilmesini de içerir. 

Paragraf 7 

Aktif madde ve  biyosidal bir ürün içeriğinde bulunan şüpheli madde 

hakkında gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin sonuçları, biyosidal 

ürünün kendisi hakkında genel bir değerlendirme üretmek üzere entegre 

edilecektir. 

Paragraf 14 

Biyosidal üründe bulunan aktif maddeye ilişkin bir risk değerlendirmesi mutlaka 

yapılacaktır. Ayrıca, biyosidal ürün içerisinde şüpheli maddeler bulunuyorsa, 

bunların her biri için de risk değerlendirmesi yapılacaktır. Risk 

değerlendirmesi, biyosidal ürünün önerilen normal kullanımı ile birlikte ilgili 

üretim ve imha konuları dahil olmak üzere gerçekçi bir en kötü durum 

senaryosunu içerecektir. Değerlendirmede ayrıca ürün ile işlem gören veya 

ürünü içeren "işlem gören eşyaların" nasıl kullanılabileceği ve imha 

edilebileceği de dikkate alınacaktır. Yerinde (in-situ) üretilen aktif maddeler 

ve ilgili prekürsörler de dikkate alınmalıdır.  

Paragraf 15 

Değerlendirme yapılırken, kümülatif veya sinerjistik etki olasılıkları da göz önünde 

bulundurulacaktır. Ajans, Komisyon, Üye Devletler ve ilgili taraflarla işbirliği içerisinde, 

kümülatif ve sinerjistik etkilerin değerlendirilmesine ilişkin bilimsel tanımlar ve 

metodolojiler geliştirecek ve bunlarla ilgili bilgi sağlayacaktır.  

Paragraf 16 

Biyosidal üründe bulunan her aktif madde ve her bir şüpheli madde için yapılacak 

risk değerlendirmesi, tehlikenin tanımlanmasını ve mümkün olan durumlarda 

NOAEL veya Beklenen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyonlar (PNEC) gibi doz veya 

etki konsantrasyonları için uygun referans değerlerin oluşturulmasını 

gerektirecektir. Değerlendirme ayrıca, uygun olan durumlarda, 
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maruziyet değerlendirmesi ve risk karakterizasyonu ile birlikte bir doz 

(konsantrasyon) - tepki (etki) değerlendirmesi içerecektir. 

 

Paragraf 17 

Her bir aktif madde ve her bir şüpheli madde için uygun referans değerlere 

maruziyetin karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar, biyosidal ürün için genel bir 

risk değerlendirmesi üretmek üzere entegre edilecektir. Kantitatif sonuçların 

mevcut olmadığı durumlarda, kalitatif değerlendirmelerin sonuçları benzer şekilde 

entegre edilmelidir. 

Çevre üzerindeki etkiler 

Paragraf 38 

Tehlike tanımlamasında biyosidal ürün içerisinde bulunan aktif maddelerin ve 

şüpheli maddelerin özelliklerine ve potansiyel olumsuz etkilerine değinilecektir. 

Paragraf 39 
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Bu nedenle, BPR, bir biyosidal üründeki tüm aktif maddeler ve SoC'ler için ayrı ayrı 

risk değerlendirmesinin yapılmasını gerektirir. Buna ilave olarak, potansiyel 

kümülatif/sinerjistik etkilerin değerlendirilmesi, yani aynı zamanda bir karışım 

toksisitesi değerlendirmesi gerekir (bkz. Kısım 9). Bu yapılırken, SoC'ler için yapılan 

risk değerlendirmesi aktif maddeler için yapılan değerlendirmeyle aynı şekilde 

yapılmalıdır (bkz. yukarıya alıntılanan Ek VI - paragraf 5). Bu şu anlama gelir; ürünün 

kullanım amacı nedeniyle potansiyel olarak maruz kalan ilgili her bir çevresel 

kompartman için her bir SoC için bir PEC ve PNEC değeri türetilmesi gerekir. Bununla 

birlikte, kantitatif bir risk değerlendirmesi mümkün değilse yarı- kantitatif veya kalitatif 

bir değerlendirme yapılabilir (bkz. yukarıya alıntılanan Ek VI - paragraf 4). Bunun 

anlamı şudur, belirli koşullar altında, başvuru sahipleri kalitatif argümanlarla veya 

O seviyenin altında ilgili çevresel kompartmanda olumsuz etkilerin görülmesinin 

beklenmediği konsantrasyon seviyesinin öngörülmesi için doz (konsantrasyon) - 

tepki (etki) değerlendirmesi yapılacaktır. Bu, biyosidal ürün içerisinde bulunan 

aktif madde ve şüpheli maddeler için yapılacaktır. Bu konsantrasyon PNEC 

olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bir PNEC değeri tespit 

etmek mümkün olmayabilir ve bu halde doz (konsantrasyon) - tepki (etki) 

durumuna ilişkin kalitatif bir tahminde bulunmak gerekir. 

Paragraf 42 

Her bir çevresel kompartman için, biyosidal ürün içerisinde bulunan her bir 

aktif maddenin veya her bir şüpheli maddenin olası konsantrasyonunu 

öngörmek için bir maruziyet değerlendirmesi yapılacaktır. Bu konsantrasyon 

beklenen çevresel konsantrasyon (PEC) olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, 

bazı durumlarda bir PEC değeri tespit etmek mümkün olmayabilir ve bu 

durumda maruziyete ilişkin nitel bir tahminde bulunmak gerekir. 

Paragraf 43 

PEC değerinin, veya gerekli durumlarda nitel maruziyet tahmininin, sadece, 

kendilerine olan emisyonların, boşaltımların, uzaklaştırmaların veya dağılımların 

(biyosidal ürünle işlenmiş eşyalardan kaynaklanan ilgili her türlü katkı dahil 

olmak üzere) bilindiğiveya makul surette öngörülebileceği çevresel 

kompartmanlar için belirlenmesi gerekir. 
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daha basit hesaplamalarla riskin kabul edilebilir olabileceğini gösterme imkanına 

sahiptir. İlave olarak, aktif maddelerde olduğu gibi SoC'ler için veri muafiyeti 

mümkündür. 

BPR Ek VI Paragraf 6'da ifade edildiği gibi, biyosidal ürün içerisinde bulunan AS ve 

SoC'lere ilişkin risk değerlendirmesi yapılması için veri gerekir. Bu veriler BPR EK II 

ve III'te ayrıntılı olarak sunulmuştur ve uygun bir risk değerlendirmesi için gerekli 

olan minimum verilerdir. SoC'lerin tanımlanmasının, uygun bilgilerin/verilerin 

sağlanmasının ve risk değerlendirmesinin yapılmasının başvuru sahibinin 

sorumluluğunda olduğunun belirtilmesi gerekir. 

Yukarıda ifade edildiği üzere, SoC'lerle ilgili veriler sadece kendilerine olan 

emisyonların, bırakımların, uzaklaştırmaların veya dağıtımların bilindiği veya 

muhtemel olduğu çevresel kompartmanlar için gereklidir. İlgili bileşiğin belirli 

özelliklerinin, çevrenin o maddeye önemli ölçüde maruziyetinin olası olmadığı 

anlamına gelmesi mümkün olabilir. Böyle bir durumda, Başvuru sahibi tarafından, 

belirli bir kompartmandaki çevresel maruziyetin ihmal edilebilir olduğunu göstermek 

üzere, kalitatif argümanlar sunulabilir. Bu argümanların uygun verilerle desteklenmesi 

gerekir. Örnek olarak çok hızlı bozunma veya dağılma (örneğin volatilizasyon ve 

havadaki hızlı fotokimyasal oksidasyon yoluyla) verilebilir. 

Kural olarak, ekotoksikolojik akibet ve davranışın yanı sıra SoC'lere ilişkin ilgili fiziko-

kimyasal  sonlanma noktaları mevcut (herkese açık) bilgilere dayalı olarak 

türetilebilir
38

(örneğin malzeme güvenlik bilgi 
38 

Herkese açık çalışmaların kullanılması bakımından telif hakkı kanunları göz önünde bulundurulmalıdır. Telif hakkı ve tarafların yayımlanan 

verilere ve/veya fikri mülkiyet hakkı üçüncü taraflara ait olan verilere atıfta bulunma haklarının kapsamı, BPR çerçevesinde BPR Madde 

63(4) dipnotu gereğince uygulanan REACH Veri Paylaşımı Kılavuzu, kısım 3.3.3.8'de bulunabilir. 
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formları (SDS)
39

, AB veya uluslararası kimyasal incelemeleri, QSAR modelleri, 

laboratuvar çalışmaları vb.) ve bunlardan: 

1. bir ürün bileşeninin SoC olarak kabul edilip edilmemesi gerektiğine karar 

verilebilir ve 

2. ilgili SoC için kapsamlı bir risk değerlendirmesi mümkün olabilir. 

Kantitatif bir risk değerlendirmesinin mümkün olmaması halinde, yarı-kantitatif 

verilerin toplanması gerekebilir. Örneğin: QSAR tahminleri, 19 1272/2008 sayılı (EC) 

CLP Yönetmeliğine göre sınıflandırma ve etiketlemeden alınan tehlike sınıflandırması, 

sınır değeri testleri veya tarama çalışmalarından elde edilen veriler ve maruziyet 

tahminleri. Formülasyona giren ayrı yardımcı maddelere ilişkin Güvenlik Bilgi Formları 

(SDS)39potansiyel SoC'lerle ilgili tehlike tanımlaması için genellikle ilk sırada gelen 

bilgi kaynağıdır. REACH-Yönetmeliği (1907/2006/EC) çerçevesinde sunulan bilgiler 

de uygun durumlarda dikkate alınmalıdır. Referans listesi geliştirilecektir. 

Hangi bileşenin SoC olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda verilecek karar 

öncelikli olarak, mevcut olduğu durumlarda, bileşenin çevresel sınıflandırmasına 

dayanır.  Bu nedenle, uygun (bir başka ifadeyle en güvenilir) sınıflandırmanın 

seçilmesi hususu vurgulanmalıdır: Bir maddenin sınıflandırması üreticinin kendisi 

(Malzeme Güvenlik Bilgi Formu), üretici ve kurum (REACH dosyası aracılığıyla) ya 

da Kurum (AB uyumlaştırılmış sınıflandırma) tarafından sağlanır.  

Çeşitli sınıflandırmaların mevcut olması durumunda, REACH Dosyası, Risk 

Değerlendirme Raporları ve uyumlaştırılmış sınıflandırmalar tercih edilebilir madde 

sınıflandırma kaynaklarıdır. 
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SDS'den
39

 elde edilen verilerin çok fazla belirsizlik barındırması ya da SDS'nin gerekli 

bilgileri içermemesi halinde, faydalı veriler C&L Envanteri, ECHA'nın bilgilendirme 

websitesi (REACH kapsamında tescil edilen maddelere ilişkin veri tabanı), R4BP 3 

(Biyosidal Ürünler Sicili), CLP Yönetmeliği Ek VI ve kozmetik ürünler veri tabanı gibi 

birtakım amaca özel veri tabanlarından elde edilebilir. SoC'leri tanımlamak için, başvuru 

sahipleri, açık, akran incelemesinden geçmiş bilimsel literatürdeki veriler ve QSAR 

(çabuk biyobozunabilirliğin tahminine yönelik BIOWIN ve toksisiteye yönelik Ecosar gibi 

modellerde bulunan kantitatif yapı aktivite ilişkisi) gibi öngörücü yaklaşımlardan elde 

edilen bilgiler, yapısal analoglardan yapılan çapraz okumalar ve kategori yaklaşımları 

vb. dahil olmak üzere mevcut tüm bilgileri dikkate almalıdır. Literatür alıntıları 

değerlendirmeci CA'ya sunulmalıdır. Veri araştırması stratejisi, ECHA PBT değerlendirme 

kılavuzunda (Gerekli Bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Ana Bölüm R.11: 

PBT/vPvB değerlendirmesi, Sürüm 2.0 Kasım 2014
40

) Tablo 11-2'de belirtilen, P, vP, 

V, vB'ye ilişkin tarama kriterleri için gerekli olan bilgilere dayandırılabilir. 

Bununla birlikte, en güncel ve güvenilir bilgileri sunmak için gerekli tüm makul 

çabaları göstermek satıcının sorumluluğundadır ve bunun istenebilecek erişim 

mektubu ile birlikte başvuruda ayrıntılı olarak sunulması gerekir. Değerlendirmeyle 

ilgili verilerin mülkiyet hakları kapsamında olduğu durumlarda, bu verileri kullanma 

hakkını elde etmenin ve her çalışma için bu hakka sahip olunduğunu göstermenin 

başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. 

Sadece, bir SoC'ye yönelik olarak kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmak için yeterli 

ve uygun (ekotoksikolojik) verilerin belirtilen kaynaklarda bulunamadığı durumlarda, ilgili 

maddenin test edilmesi değerlendirilebilir. Bu bağlamda, test, kritik sonlanma 

noktalarıyla ve kendilerine olan emisyonların, bırakımların, uzaklaştırmaların veya 

dağıtımların bilindiği veya makul surette tahmin edilebildiği çevresel kompartmanlarla 

sınırlandırılmalıdır. Bir diğer seçenek ürünü/çevresel olarak ilgili karışımı, örneğin SoC'nin 

başvuru sahibi için saf madde olarak elverişli olmadığı durumlarda, doğrudan test 

etmektir (bkz. Kısım 9.2).  

39

Bir SDS'den alınan bilgilerin validasyonunun pratik olarak mümkün olmadığı dikkate alınmalıdır. SDS'den alınan veriler 
değerlendirme için kullanılıyorsa, bunun açıkça ifade edilmesi ve belirsizliklerin belirtilmesi gerekir. MSDS'den alınan 
verilerin başka bilgilerle (örn. QSAR tahminleri, literatür verileri vb.) desteklenip desteklenemediğinin kontrol edilmesi 
gerekir. 
40

 Bu Kılavuz şu anda güncellenmektedir: [https://echa.europ a.eu/guidance-documents/guidance-on-information-
requirements-and-chemical-safety-assessment] 
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9. Karışım Toksisitesi Değerlendirmesine İlişkin Genel Seçenekler 

Literatürde karışım toksisitesinin risk değerlendirmesine dahil edilmesi için birtakım 

yollar önerilmiştir [1]: 

A) Spesifik bir karışım değerlendirme faktörü (MAF) uygulanması: Tek madde 

değerlendirmesindeki diğer belirsizlik faktörlerine benzer özel bir faktör 

aracılığıyla karışımın etkilerine karşı koruma sağlanması. 

B) Köprüleme veya çapraz okuma: benzer ürünlerden elde edilen verilerden sonuçlar 

çıkarılması. 

C) Bileşen temelli yaklaşımlar (CBA): Konsantrasyonların Toplanması (CA) ve 

Bağımsız Hareket (IA) gibi ilgili tahmin modelleri uygulanarak karışımın ayrı 

ayrı bileşenlerine ait toksisite verilerinden beklenen ortak toksisitenin 

hesaplanması. 

D) İlgili karışımın, bir başka ifadeyle, bütün ürünün veya ürünün kullanımından 

doğan çevresel olarak ilgili karışımın doğrudan deneysel olarak test edilmesi. 

Bu yaklaşımlar hukuki bağlamda genelde karışım toksisitesi değerlendirmesi özelde 

ise BPR kapsamında ürün risk değerlendirmesi için az ya da çok uygundur. Spesifik 

bir güvenlik faktörü, karışımlar için MAF gibi, göz ardı edilmiştir, bunun temel 

nedeni bu gibi bir faktörü tüm farklı biyosidal ürün türleri için ölçeklendirmenin zor 

olmasıdır. Köprüleme amacın hasıl olması için olası yollardan biri olarak kabul 

edilmektedir ancak burada da "benzer karışımların" tanımlanması konusunda açık 

bir sorun vardır. 

Dolayısıyla, bu yönergede bileşen temelli yaklaşımlara (CBA) ve kimyasal karışımın 

doğrudan test edilmesi yaklaşımına ağırlık verilmiştir. 

 

9.1 Bileşen temelli yaklaşımlar 

Bir karışımın neden olabileceği etkiyi karışımı oluşturan bileşenlerin toksisite bilgilerine 

dayanarak matematiksel modeller kullanmak suretiyle hesaplamak mümkündür.  

Bu, (karışımın risk değerlendirmesinde) bileşen temelli yaklaşım olarak adlandırılır. 

Bu yaklaşımın arkasındaki mantık şudur; değerlendirmeye tabi tutulan karışımın 

kompozisyonu ve karışımı oluşturan bileşenlerin her birinin tehlike profilleri 

bilindiğinde, karışımın neden olduğu etkiyi başka bir teste gerek olmadan tahmin 

etmek mümkün olacaktır. Çevrede bulunan çok çeşitli olası karışımları test etmek 

imkansız olacağından, bu elbette ki bir avantajdır. Üstelik, BPR gereksiz testlerden, 
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özellikle omurgalı türler kullanılarak yapılanlardan kaçınılması gerektiğini açıkça ifade 

etmektedir. Maddelerin birleşik etkilerinin analizi ve değerlendirilmesine yönelik 

olarak literatürde birtakım yöntemler ve modeller ileri sürülmüştür. Bununla birlikte, 

bunların çoğu, (birleşik etkinin yaygın olan türü olduğu görülen) etkileşimli olmayan 

ortak hareketin  değerlendirilmesine yönelik, sadece iki farklı temel kavramı esas 

almaktadır: Konsantrasyonların (veya Dozların) Toplanması (CA) ve zaman zaman 

Tepkilerin Toplanması olarak da anılan Bağımsız Hareket (IA) (Tablo 58.) 

 

Tablo 56: Kimyasalların farklı ortak hareket türleri ve bunların ayrımları 

 

*Etkileşimli ortak hareket, bir maddenin diğerinin toksisitesini etkilediği ve 

sinerjizme ya da antagonizmaya neden olduğu durumdur. Bu etkiler CA 

veya IA tarafından dikkate alınamaz. 

Kimyasalların farklı ortak hareket türleri ve bunların 

ayrımları * (Plackett ve Hewlett 1952 [45] sonrası; 

Badot ve diğerleri 2011 [10]) 

Birleşik etki türü Benzer ortak 

hareket 

Benzer olmayan ortak 

hareket 

Etkileşimli olmayan Basit benzer hareket 

Konsantrasyonların 

(doz) toplanması  

Basit benzer olmayan 

hareket 

Bağımsız Hareket, Tepkilerin 

Toplanması 

Etkileşimli Karmaşık benzer 

hareket 

Sinerji, 

Potansiyalizasyon 

(etkileşimli olmayan 

etkilerden daha büyük) 

Bağımlı ortak hareket 

Antagonizma (etkileşimli 

olmayan etkilerden daha 

düşük) 
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Bir karışım içerisindeki bileşenlerin etkileşimleri, referans modellerle beklenen 

etkilere kıyasla artan (sinerjistik) veya azalan (antagonistik) etkilere neden olabilir 

(CA, IA, Tablo 58). Mevcut bilgilere göre bu etkileşimlerin göreceli olarak genelde 

nadir, nispeten küçük ve büyük ölçüde sadece birkaç bileşiği olan karışımlarla sınırlı 

olduğu görülmektedir [36]. Ayrıca, sinerjizmler belirli karışımlar (bileşik türleri, 

bunların konsantrasyonları ve karışım oranları), organizmalar ve sonlanma noktaları 

için oldukça spesifiktir. Dolayısıyla genel bir risk değerlendirmesi planına dahil 

edilemezler, ancak durum bazında ele alınmaları gerekir. Sinerjizmlerin veya 

antagonizmaların nedenlerinin tam olarak tanımlanmasına gelince,mevcut bilimsel 

anlayışta önemli bilgi boşlukları vardır, örneğin sinerjistik karışım toksisitelerine yol 

açabilecek koşullar veya sinerjizmlerin olması muhtemel büyüklükleri ile ilgili 

olarak[36] (bkz. Kısım 10.2.3). 

Gerek CA gerekse IA kavramları, makul bir şekilde güncel kimyasal ve fizyolojik 

etkileşim anlayışına aktarılabilecek matematiksel modellere dayanmaktadır. Bir 

başka ifadeyle, matematiksel modeller kimyasalların fizyolojik süreçlerle nasıl 

etkileşimde bulunduğuna dair çeşitli özellikleri yansıtır. Aşağıda daha detaylı olarak 

açıklandığı üzere, bu kavramlar biyoloji veya fizyoloji üzerine derinlemesine 

varsayımlarda bulunmadıkları gibi toksikodinamik veya toksikokinetik süreçlerle ilgili 

herhangi bir ayrıntı da gerektirmemektedir. Dahası, IA bakımından, toksik etkilerin 

tamamen birbirlerinden bağımsız olarak ifade edildikleri varsayılır ki organizmaların 

karmaşık etkileşen alt sistemlerden oluştuğu dikkate alındığında bu gerçekte nadiren 

olan bir durumdur. Birlikte ele alındıklarında, her iki kavram da son derece basit 

varsayımlarda bulunmaktadır. Buna rağmen, algal biyolojik toplulukları gibi daha üst 

seviyelerdeki biyolojik organizasyonlarda bile karışım toksisitesine ilişkin çok doğru 

tahminler ürettikleri ortaya konulmuştur. 

Her iki kavram da toksikolojik olaylarla ilişkilendirilebilirse de, esas olarak farklı temel 

ilkelere dayanırlar ve bu bazen beklenen etki seviyesi bakımından farklı sonuçları da 

beraberinde getirir. Bu ayrım bunların risk değerlendirmesi bağlamında ele alınmaları 

durumunda gerçekten çok önemlidir. 

 

9.1.1 Konsantrasyonların Toplanması (CA) 

Konsantrasyonların toplanması (CA) kavramı ilk olarak Alman farmakolog Loewe 

tarafından 1926 yılında formüle edilmiştir[40]. 
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Denklem 116 

 

 

Burada pi, i bileşiğinin değerlendirilen karışımdaki oranını ifade eder (0 ile 1 arasında 

değişir). Karışım değerlendirmesi için ele alınan tüm bileşiklerin toplam 

konsantrasyonları ile bağlantılı olarak i bileşiğinin karışımdaki konsantrasyonu olarak 

hesaplanır. ECx,mix i bileşenine ilişkin spesifik bir %x etki düzeyinde karışımın 

konsantrasyonunu ifade eder. 

Bir bileşiğe ilişkin c/ECx bölümü bir "toksik birim" olarak adlandırılır (aşağıda 

Denklem 116). Bu, bir bileşiğin kendi potansiyeline ölçeklendirilmiş 

konsantrasyonunu (örn. EC50) temsil eder. Toksik birimin büyüklüğü, i bileşiğinin 

karışımın etkisine ne kadar katkıda bulunduğunun bir ölçüsü olarak anlaşılabilir. 

Büyük toksik birimi olan bir bileşen, karışım etkisine küçük toksik birimi olan bir 

bileşenden daha fazla katkıda bulunur. 

 

 
Denklem 117 

 

% x etkiye neden olan verili bir karışımdaki toksik birimlerin toplamı (STU) 1'e eşitse, 

karışım CA'ya göre davranır. Bu koşullar altında, karışım içerisindeki herhangi bir bileşen 

karışımın toplam toksisitesi değişmeden bir başka bileşen ile yer değiştirebilir ancak 

bunun için yeni gelen bileşiğin toksik biriminin büyüklüğünün yerine geçtiği bileşiğin 

toksik biriminin büyüklüğü ile eşit olması gerekir. Bu birbirinin yerine geçebilirlik durumu 

genellikle iki şeyin kombinasyonu olarak yorumlanır. 

Birincisi, karışım içerisindeki bileşiklerin ne fiziko-kimyasal düzeyden de 

toksikodinamik veya toksikokinetik süreçlerde birbirleriyle etkileşime girdikleri 

varsayıdır. İkincisi ise bileşiklerin benzer, aynı alıcı bölgesine bağlanmak gibi, hareket 

mekanizmalarının olduğudur. Doğaları gereği, aynı hareket mekanizmasına sahip 

bileşiklerin aynı sonlanma noktası üzerinde etkileri olacaktır. 
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9.1.2 Bağımsız hareket 

İlk olarak 1939 yılında Bliss [13] tarafından ortaya atılan IA kavramı, CA gibi, 

karışımın tüm bileşenlerinin aynı bütünleştirici sonlanma noktası üzerinde etkisi 

olduğunu varsayar. Bununla birlikte, CA'nın aksine, IA karışımın bileşenlerinin ortak 

bir hareket mekanizmasını paylaşmadıklarını varsayar. IA, bileşenlerin maruz kalmış 

bir organizmanın farklı alt sistemlerinde (örn. dokular, hücreler, moleküler alıcılar), 

birbirleriyle çakışmadan hareket ettiklerini kabul eder. Etkilenen bu alt sistemler 

gözlemlenen sonlanma noktası açık bir şekilde fakat birbirlerinden bağımsız olarak 

etkilemelidir. CA gibi, IA da karışımın bileşenleri arasında hiçbir etkileşimin olmadığını 

varsayar. Dolayısıyla beklenen karışım etkisi matematiksel bir kavram olan bağımsız 

olayların birleşik olasılığı kavramına göre hesaplanabilir (Denklem 117). 

 

Bu denkleme göre, n bileşen sayısıdır, E(ci) i bileşeninin (tek olarak uygulanırsa, 

kendi başına), bileşenin karışım içerisindeki konsantrasyonu olan c konsantrasyon 

düzeyinde sahip olduğu etkiyi ifade eder. IA-denkleminin bu açıklaması etki 0 - 1 

olarak ölçeklendirildiğinde geçerlidir ve burada 1 % 100 etki anlamına gelir (örneğin 

% 100 mortalite). Karışımın toplam konsantrasyonu cmix olarak adlandırılır, ve E(cmix) 

bu durumda tüm karışımın IA'ya göre beklenen etkisi olmaktadır. 

Yukarıda anlatılanlar ve matematiksel kavram doğrultusunda, bir karışımdaki ayrı ayrı 

bileşiklerin bağımsız hareketi çoğunlukla bileşiklerin benzer olmayan hareket 

mekanizmaları olduğu şeklinde yorumlanır. 

 

9.1.3 Modellerin tehlike değerlendirmesinde uygulanabilirliği 

Veri bir karışımın etkisinin öngörülmesinde hangi modelin en doğru olacağına karar 

vermek zor ve büyük ölçüde karışımı oluşturan  bileşenlerin hareket mekanizmaları 

hakkında detaylı bilgilerin varlığına bağlı olabilir. Bununla birlikte, bu bilgiler nadiren 

elde olur, ve çoğu karışım için gerek CA'nın gerekse IA'nın toksik hareketin toplam 

benzerliği veya benzeşmeliği ile ilgili çok katı gereksinimlerinin gerçek dünyada 

karşılanması çok zordur. Birtakım nedenlerle CA'nın varsayılan kavram olarak seçilmesi 

genel olarak kabul görmüştür [36]. Bu tartışmaya burada çok kısaca yer verilmiştir. 

Daha kapsamlı bir genel bakış Kortenkamp ve çalışma arkadaşları tarafından 

 

Denklem 118 
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yayımlanan Karışım Toksisitesi Hakkında En Gelişkin Rapor [36] ve karışım toksisitesi 

değerlendirmeleri hakkında AB Komisyonu Uzman Paneli görüşünde bulunabilir 

(SCHER, SCCP, SCENHIR, 2012 [50]). 

Öngörülen karışım toksisitesinin fiilen test edilen karışımlarla karşılaştırılmasıyla, test edilen 

karışımların çoğu için, CA'nın IA'dan daha yüksek karışım toksisitesi öngördüğü, ve CA'nın 

verili bir karışımın etkisini olduğundan az tahmin etme olasılığının çok daha az olduğu 

ortaya konulmuştur [1]. İhtiyatlı bir öngörücü risk değerlendirmesi rejimi bakımından riskin 

düşük tahmin edilme ihtimalinin olduğu bir konseptin kullanılması uygun olmayacaktır. 

Ayrıca, özellikle CA ve IA arasında beklenen etkilerin farkı genellikle küçük olduğundan 

[18], CA'nın katı bir şekilde benzer olmayan bir biçimde hareket eden bileşiklerden oluşan 

karışımlar için de, en azından mortalite gibi bütünleştirici sonlanma noktaları üzerinde 

çalışırken, uygulanabilir olduğu gösterilebilir. Son olarak, pragmatik sebeplerle, CA daha 

fazla uygulanabilir niteliktedir çünkü tekli veri noktalarıyla veya tek madde verileriyle, EC50 

- veya NOEC değerleri gibi, kullanılabilmektedir, buna karşılık IA genellikle düşük etki 

aralığında olmak üzere daha ayrıntılı etki bilgileri gerektirmektedir.  

Çok sayıda bilimsel rapora ve görüşe (Karışım toksisitesi hakkında AB Komisyonu En 

Gelişkin Rapor[36], AB Komisyonu Uzman Paneli (SCHER, SCCP, SCENHIR, 2012 

[50])) ve çeşitli diğer yayınlara dayalı olarak AB Komisyonu tarafından 2012 yılında 

[19] tavsiye edildiği üzere, CA, en azından etki şekli hakkında yeterli bilgilerin 

olmadığı durumlarda, kimyasal karışımlardan kaynaklanan karışım toksisitesinin 

tahmin edilmesinde tercih edilen konsepttir. Ayrıca, CA kullanıldığında, CA konseptine 

dayalı olan çeşitli modeller için EC50- ve NOEC değerleri girdi verisi olarak 

kullanılabildiklerinden, aktif maddelere ilişkin olarak mevcut durumda elde olan 

bilgiler büyük değişikliklere gerek olmadan kullanılabilir (bkz. Kısım 10.3) ve 

böylece ilave testler en aza indirilir. Buna ek olarak, CA konseptinin değerlendirilen 

karışımdan doğan riski düşük tahmin etmesi pek olası değildir. 

 

9.2 Tüm karışımın test edilmesi 

Belirli durumlarda, tüm karışımın test edilmesi uygulanabilecek tek seçenek olabilir 

(bkz. Kısım 10.2.2, 10.2.3 & 10.3.4, Şekil 28-Şekil 32). Bu durum karışım 

içerisindeki bir bileşenin sinerjist olarak hareket etmesinden ve CA'nın (veya o madde 

için IA'nın) o hareket için geçersiz bir varsayım olduğu etkileşimli türde bir ortak 

harekete neden olmasından şüphe edildiği durumlarda görülebilir. Tüm karışımın 

test edilmesi bu gibi durumlarda kullanılabilir. 
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Tüm karışım testinin seçilmesinin bir başka nedeni daha üst seviye etki modelinin bile 

kabul edilemez riski öngörmesidir (bkz. madde 10.3, Şekiller 28-32). Bununla 

birlikte, BPR'de gereksiz omurgalı testinden kaçınılması gerektiğinin ve risk 

değerlendirmesinin iyileştirilmesi için kullanılan stratejide bunun konseptin 

uygulanabilirliğini göstermek (ve omurgalılara/balıklar için ekstrapolasyon yapmak) 

için omurgasız veya algal türler seçilerek kabul edilmesi gerektiğinin ifade edildiği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, test yapılması her zaman en son seçenek 

olmalıdır. Test yapılacaksa, tek madde verilerinde belirtilen en duyarlı türler test 

edilmelidir. 

Tüm karışımın test edilmesi yaklaşımı seçilirse, test edilecek en ilgili karışımın ("ilgili 

karışım") durum bazında belirlenmesi konusunda çok dikkatli olunmalıdır ve testler 

yapılmadan önce test planı üzerinde Yetkili Kurum ile mutabakat sağlanması önerilir. 

Çevrenin formüle edilen ürüne doğrudan maruz kaldığı bazı durumlarda, ürünün test 

edilmesi faydalı olabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, çevre ürünün başlangıçtaki 

kompozisyonundan farklı olan bir karışıma maruz kalır. Bazı ürün tipleri için tüm 

bileşenlerin çevrede fakat başlangıçtaki ürün kompozisyonunda verilenden farklı 

miktarlarda son bulması beklenebilir. Ürün tiplerinin büyük bir çoğunluğu için, 

kompozisyonun, çevreye salınmadan önce gerek oran gerekse karışım bileşenlerinin 

konsantrasyonu bakımından tamamıyla değiştiği, ve örneğin solventler buharlaştıktan 

sonra, üründen nitelik olarak önemli ölçüde farklı bir çevresel karışım halinde geldiği 

kabul edilebilir.  

Belirli ürün tipleri için, örneğin PT08 (ahşap koruyucular) veya 21 (çürüme 

önleyiciler), sızdırma suyu testi bu durumda faydalı bir risk değerlendirmesi seçeneği 

olarak gösterilebilir. Diğer ürün tipleri için, tüm karışım testi yapılmadan önce, çeşitli 

bileşenlerin beklenen çevresel akibet ve davranışına bağlı bir karışım hesaplamak ve 

tasarlamak yeterli olabilir ("temsili (surrogate) karışım", bkz. Kısım 10.2.2 & 

10.3.4). 

Tüm karışımın test edilmesi yaklaşımı uygulanıyorsa, karışımın deneysel olarak elde 

edilen etkisinin CA tarafından tahmin edilen etkiden 5 kat veya daha fazla olup olmadığı 

kontrol edilmelidir ve bu durum söz konusu ise, kısım 10.2.3'te özetlenen olası 

etkileşimler bakımından gözden geçirilmeli ve tartışılmalıdır. 
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10. Biyosidal ürünlere ilişkin Kademeli Yaklaşım 

Karışımın değerlendirilmesine ilişkin olarak literatürde geçen mevcut genel 

seçeneklere dayalı olarak (yukarıya bakınız) biyosidal ürünlerin çevresel risk 

değerlendirmesi (ERA) içerisinde karışım değerlendirmesi için kademeli bir yaklaşım 

geliştirilmiştir. 

Bu yaklaşım (i) ilk başta mevcut olan verilerin BPD/BPR kapsamındaki çeşitli ürün 

tipleri için oldukça farklı olabileceğini kabul ederek, farklı veri durumlarını barındırır,  

(ii) kaynak kullanımını optimize eder, (iii) biyotestleri mümkün olduğunca sınırlar ve (iv) 

çevrenin yeterli şekilde korunmasını sağlar. Temel olarak, karışım toksisitesinin tahmin 

edilmesine yönelik olan ve PEC/PNEC oranlarının toplanmasıyla yaklaşıklanan veya 

Toksik Birimlerin Toplamları (STU) olarak uygulanan Konsantrasyonların Toplanması 

(CA) konseptini esas alan bileşen temelli yaklaşımlara (CBA) dayanır. Bu bileşen temelli 

yaklaşımlar ürünün veya sadece zorunlu durumlarda ekolojik olarak uygun karışımın 

("ilgili karışım", bkz. madde 10.2.2 & 10.3, Şekil 28-32) doğrudan test edilmesi ile 

tamamlanmalıdır. Bu BPR'de (Ek III) zaten vurgulanmıştır, çünkü  daha fazla test 

(omurgalı testi) yapılması ihtiyacını azaltır ve karışımın içeriğinde bulunan her bir (aktif) 

maddeye ilişkin verilerin tekrar kullanılmasına imkan verir ki bu nokta BPR'nin başvuru 

sahipleri arasında veri paylaşımı olmasını istemesi dikkate alındığında ileride giderek 

daha önemli bir faktör haline gelecek gibi görünmektedir. Bununla birlikte, ilgili karışımın 

doğrudan test edilmesi kural olarak karışım toksisitesinin değerlendirmesi için, özellikle 

sinerjistik etkileşimler gösterilmişse (bkz. kısım 9, & 10.2.3), sınırlılıkları olsa da 

(bkz.kısım 10.3.4) basit bir yaklaşım olarak görülmelidir. Tüm karışım verilerinin tercih 

edilmesinin sebebi şudur; bu veriler karışımın bileşenleri arasında görülebilecek 

etkileşimleri kapsar, örneğin sinerjistik etkiler ve bunların yanı sıra karışım toksisitesi 

tahminlerinde dikkate alınmayan veya kendileriyle ilgili ekotoksisite verileri 

bulunmayan bileşiklerden alınan katkılar (örn. formülasyon katkıları, bkz. Kısım 

9.2). Bu veriler mevcutsa  ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi için yeterliyse, ERA, 

basit maddelere ilişkin ERA'ya kıyasla, bir bütün olarak karışıma dayalı olacaktır (bkz. 

Kısım 10.3, Şekil 28). 

Takip eden kısımlarda "karışım" ve "ilgili karışım" terimleri sırasıyla ürünün kendisi ve 

ekolojik olarak uygun karışım için kullanılmıştır. 

Rakip Bağımsız Hareket (IA) konseptinin açık doğrulayıcı çalışmalar olmaksızın 

kademeli bir yaklaşıma dahil edilmek için uygun olmadığı değerlendirilmiştir, 
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çünkü aksi durumda, özellikle etki seviyelerinin altında var olan bileşenlere sahip 

karışımlar değerlendirilirken, gerçek çevresel riskin düşük tahmin edilmesine yol 

açabilecektir. Ayrıca, CA'ya kıyasla IA konseptinde daha yüksek veri talepleri söz 

konusu olabilecektir. Bununla birlikte, başvuru sahibi MoAs hakkında ve karışımın 

bileşenlerinin konsantrasyon-tepki ilişkileri hakkında bilgiler gibi uygun veriler 

sunarak IA'nın verili bir ürünün toksisitesini yeterince açıklayabildiğini ortaya 

koyabilirse, bu veriler karışımın toksisitesinin değerlendirilmesi için dikkate alınmalı 

ve uzman görüşüne göre değerlendirilmelidir. 

 

10.1 Bileşen temelli yaklaşım için istenen girdi verileri 

Bileşen temelli bir yaklaşım için istenen minimum veri seti şunlardan oluşur; (i) 

ürünün kompozisyonu hakkında güvenilir ve eksiksiz bilgiler, (ii) karışımın 

içeriğindeki tüm maddelerle ilgili ve bir maddenin SoC mi yoksa karışım 

değerlendirmesi için uygun madde (bkz. Kısım 8) olarak mı kabul edilmesi 

gerektiğine karar vermek için kullanılabilecek temel veriler
41

 ve (iii) karışım 

değerlendirmesi için uygun olarak tanımlanan bileşiklere ait en azından PEC/PNEC 

oranları ve (iv) ürün bileşenleri arasında sinerjistik etkileşimlerin görülmesi hakkında 

bilgiler (bkz. kısım 10.2.3). 

Aşağıda yaklaşımın birbirini takip eden kademeleri açıklanmış ve daha iyi takip 

edilebilmeleri adına Şekil 28-32'deki karar ağaçlarında ayrıca gösterilmiştir. Farklı ürün 

tiplerinden (PT) ürünler üzerinde kademeli yaklaşımın uygulandığı örnek olay çalışmaları 

Ek 12'de bulunabilir. 

____________________ 

 

41

Mevcut bilgilere (örn. laboratuvar çalışmaları, malzeme güvenlik bilgi formları, AB veya uluslararası kimyasal 
incelemeleri, QSAR modelleri vb.) dayalı olarak ürün bileşenleri için Ekotoksikolojik Akibet ve Davranış ve yanı sıra ilgili 
fiziko-kimyasal sonlanma noktaları türetilmelidir. En güncel ve güvenilir bilgileri sunmak için tüm makul çabalar 

gösterilmelidir ve bu, istenebilecek erişim mektuplarıyla birlikte başvuruda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bunun için sadece 
yarı-kantitatif veriler gerekli olduğundan, örneğin QSAR tahminleri, 1272/2008 (EC) sayılı CLP Yönetmeliğine göre 
sınıflandırmadan ve etiketlemeden elde edilen tehlike sınıflandırması verileri, sansürlenmiş toksisite verileri (örn. sınır 
değeri testlerinden elde edilen) veya basit maruziyet tahminleri ilk adımda yeterli olmalıdır. 
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10.2 Tarama Adımı 

10.2.1 İlgili çevre kompartmanlarının tanımlanması 

Ürünün uygulanmasından çevresel kompartmanların maruziyetinin beklenip 

beklenemeyeceği ve beklenebilecekse hangi çevresel kompartmanların muhtemel 

risk altında olacağı konusunda karar vermek için kullanılabilecek yeterli uygun veriler 

sunulmalıdır. Bu bakımdan, prosedür tekil maddeler için uygulanan prosedüre 

benzerdir,  

Teknik Kılavuz Dokümanında [28] açıklanan genel ilkeler ve Ürün Değerlendirmesi 

Kılavuzu Hakkında Teknik Notlar [27] ve ilgili Rehber Dokümanlar ve Emisyon Senaryo 

Dokümanları dikkate alınır. 

Sunulan verilerden, örneğin ürünün sadece tamamen kapalı sistemlerde 

uygulanmasından dolayı ihmal edilebilir bir maruziyet nedeniyle, çevresel 

kompartmanların ürünlere ve bileşenlerine maruziyetinin olası olmadığı anlaşılıyorsa, 

herhangi bir ERA ve buna bağlı olarak karışım değerlendirmesi yapılması gerekmez. 

Ürünün uygulanmasından dolayı çevrenin maruziyetinin ihtimal dahilinde olması halinde, 

çevreye ürünün doğrudan salımının veya değiştirilmiş bir karışımın salımının olup 

olmadığı ve böyle bir durum varsa hangi bileşenlerin salınmasının muhtemel olduğu 

kontrol edilmelidir. Ayrıca çevresel akibeti etkileyen ürün bileşenlerinin fiziko-kimyasal 

özellikleri de değerlendirilmelidir. Karışımın bazı bileşenleri bakımından, maddenin 

yapısal özellikleri çevrenin bu maddelere önemli ölçüde maruziyetinin olası olmadığını 

gösterebilir. Böyle bir durumda, belirli bir kompartmandaki çevresel maruziyetin ihmal 

edilebilir olduğunu göstermek üzere kalitatif argümanlar sunulabilir. 

Bu argümanların uygun verilerle desteklenmesi gerekir. Örnek olarak çok hızlı 

bozunma veya dağılma (örneğin volatilizasyon ve havadaki hızlı fotokimyasal 

oksidasyon yoluyla, ayrıca bkz. Kısım 10.2.2 ve Ek 9) verilebilir. 

Dolaylı salımlar için bir zaman ölçeği tanımlanması ancak durum bazında mümkün 

olabilir ve ilgili Emisyon Senaryo Dokümanı (ESD) ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır 

zira bu bilgi büyük ölçüde biyosidal ürünün fiili kullanımına bağlıdır. 
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Karışımla (ürün/sızdırma suyu)  
ilgili veri var mıbir bütün  
olarak? hayır 

 

evet 

Ahşap koruyucu ile ilgili  
örnek olay çalışmasına bakınız (Ek 
13 (2)) 

Karışım 

değerlendirmesi 

gerekir 

ha
yır 

Üretiniz 
veriler 

Kapsamlı RA için veriler 
yeterli mi? 

Sinerjistik 

etkileşimlere 

ilişkin tarama 

(10.2.3) 

hayır 
Veri üretiniz 

Ürünün tam kompozisyonu 
biliniyor mu? 

hayır 

 

evet 

 

 

evet 

 

 

hayır 

 

evet 

 

 

 

 

  hayır 

 

 

evet 

evet 

Şekil 28: Tarama Adımı için karar ağacı (madde 3.2, RA = risk 

değerlendirmesi). 

Bu prosedür ürünün uygulanması nedeniyle çevresel kompartmanların maruziyetinin 

olası olduğunu ortaya çıkarırsa, sonraki adımlarda, ürün için bir karışım değerlendirmesi 

gerekli olup olmadığına bakılmalıdır. Bunun için ürünün tam kompozisyonu gerekli 

olacaktır (bakınız kısım 10.1 ve 10.2.2). 

Durum bazında RA 

Karışımın 

bütününe dayalı 
RA 

Karışımın 

değerlendir

mesi 

gerekmez 

Çevresel 

kompartmanların önemli 

ölçüde maruziyeti olası 

mı?10.2.1 

İlgili maddelerin 

tanımlanması (10.2.2) 

Kademeli 
yaklaşım 

Sinerjistik 

etkilerin 

göstergesi? 

Rodentisit örnek olay 
çalışmasına bakınız 
(Ek (1)) 

İlgili maddelerin sayısı 
+aktif maddeler >1? 

Karışımın 

değerlendirmesi 

gerekmez 
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10.2.2 Karışım değerlendirmesi için ilgili olan maddelerin tanımlanması 

Varsayılan yaklaşım biyosidal ürün içeriğinde orijinal olarak bulunan tüm 

maddelerin karışımın risk değerlendirmesi için a priyori olarak ilgili kabul 

edildikleridir. Örneğin çevrenin maruz kaldığı karışımın kompozisyonunu veya aditif 

karışım etkisine beklenen göreceli katkıyı dikkate alan kalitatif veya kantitatif 

argümanlar bazı içerik maddelerinin güvenli bir şekilde göz ardı edilebileceğini ancak 

yine de karışımın yeterli ölçüde değerlendirilmesinin mümkün olacağını göstermek için 

kullanılabilir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir. 

Bileşen temelli yaklaşımlar, bir karışımın tüm "ilgili" bileşenlerinin değerlendirmeye 

dahil edilmesini gerektirir, örneğin yeterli yükseklikteki konsantrasyonlarda bulunan 

ve ilgili karışımın toplam toksisitesine katkıda bulunan biyolojik olarak aktif 

kimyasallar [1]. 

Açıkça görülmektedir ki aktif maddenin/maddelerin yanında ilgili bileşikler bileşen 

temelli karışım toksisite değerlendirmesinde dikkate alınmazsa, hesaplanan risk 

biyosidal ürünün gerçek riskinden daha düşük tahmin edilmiş olacaktır. Bununla 

birlikte, bu düşük tahminin boyutunu genel olarak tahmin etmek mümkün değildir; 

bu, değerlendirmeye dahil edilmeyen bileşiklerin konsantrasyonuna ve toksisitesine 

bağlıdır. Bu nedenle, biyosidal ürünün bileşen temelli değerlendirmesi yapılırken tüm 

ilgili içerik maddelerinin değerlendirmeye dahil edilmesini sağlamak için gerekli özen 

gösterilmelidir. 

Tüm ilgili maddelerin değerlendirmeye dahil edildiğine dair bir güvence yoksa ya da bazı 

içerik maddeleriyle ilgili elde hiçbir (ekotoksikolojik) bilgi bulunmuyorsa, kalan etki 

değerlendirmesi seçenekleri, sırasıyla, bilgi sahibi olunmayan maddelerin doğrudan 

biyotestinin yapılması ya da biyosidal ürünün ve/veya sonuçta ortaya çıkan çevresel 

karışımın doğrudan biyoteste tabi tutulmasıdır. "İlgili karışımın" doğrudan test edilmesi, 

özellikle sinerjistik etkileşim göstergelerinin olduğu durumlarda, kural olarak ürünün 

toksisitesinin değerlendirilmesi için basit bir yaklaşım olarak görülmelidir (bakınız kısım 

10.2.3, 10.3.4). 

Benzer şekilde, bir "temsili karışımın", bir başka ifadeyle, ürünü olduğu gibi test etmek 

mümkün olmadığından ürünü temsil ettiği düşünülen bir karışımın test edilmesi 

durumunda (yukarıya & kısım 10.3.4'e bakınız), tüm ilgili maddelerin bu karışım 

içerisinde yer alması sağlanmalıdır.  
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Tipik bir biyosidal ürün içerisindeki 'İlgili Maddeler' nelerdir? 

Aşağıda sayılan maddeler karışım değerlendirmesi için ilgili olarak kabul edilir: 

1) Aktif maddeler. 

2) Şüpheli maddeler ((SoC), bakınız bu kılavuzun 8. kısmı)  

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki  bir biyosidal ürünün bileşen temelli 

değerlendirmesine tüm ilgili maddelerin dahil edilmesi gerekir çünkü aksi halde ürünün 

uygulanmasının çevre için doğuracağı risk düşük tahmin edilebilir. Bir maddenin karışım 

değerlendirmesi için ilgili olup olmadığına karar vermekte kullanmak üzere karışımın 

içeriğindeki tüm maddelerle ilgili elde hiç (ekotoksikolojik) bilgi yoksa ya da yetersiz bilgi 

varsa, tek etki değerlendirmesi seçeneği, sırasıyla, ilgili maddenin/maddelerin veya 

biyosidal ürünün ve sonuçta ortaya çıkan çevresel karışımın doğrudan biyotestinin 

yapılmasıdır. Bir karışım, örneğin çözünebilir olmayan pigmentler veya ürünün doğrudan 

test edilmesini uygulanabilir olmaktan çıkaran diğer içerik maddeleri nedeniyle, bütünü 

ile değerlendirilemiyorsa, ilgili maddelerin jenerik karışımlarının değerlendirilmesi de 

mümkündür ("temsili karışım", bakınız yukarısı & kısım 10.3.4). Değerlendirme ürün 

içerisinde çeşitli ilgili maddelerin (>1) bulunduğunu ortaya çıkarırsa, değerlendirmesi 

yapılan ilgili ürün için bir karışım değerlendirmesi gerekecektir. Bu durumda karışım 

verilerinin yani ürün testlerinin veya sızdırma suyu toksisite testlerinin mevcut olup 

olmadığı ve bu verilerin kapsamlı bir çevresel risk değerlendirmesi (ERA) için yeterli olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Bu veriler elde varsa ve kapsamlı bir ERA için yeterliyse, 

risk değerlendirmesi, tek maddelere ilişkin ERA'ya benzer şekilde, bir bütün olarak 

karışım verilerine dayalı olacaktır (bkz. kısım 10.3.4).  

Mevcut karışım verileri RA için yeterli değilse, bundan sonrası için çeşitli seçenekler 

vardır: İlk seçenek RA için eksik olan bilgileri sağlamak olurken ikinci seçenek kademeli 

yaklaşımla devam etmektir. Mevcut karışım verilerinden ürünün bileşenleri arasında 

sinerjistik etkileşimlerin görülmesinin olası olmadığı sonucuna varılabiliyorsa, 
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madde 6.3'te belirtilen şekilde ilerlenebilir. Bu sonucu çıkarmak mümkün değilse, 

kademeli yaklaşımın bir sonraki adımıyla devam edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca karışım 

verilerinin olmadığı durumlarda da kademeli yaklaşımın bir sonraki adımı ile devam 

edilmesi tavsiye edilir (bkz. kısım 10.2.3). 

 

10.2.3 Sinerjik etkileşimlere ilişkin tarama 

Sinerjistik etkileşimler iki veya daha fazla maddenin birleşik etkisinin etkileşimli 

olmayan ortak hareketten beklenenden, karışımın bileşenlerinin birbirlerinin 

toksisitesini etkilemeleri nedeniyle, daha güçlü olmasını ifade eder (bakınız kısım 

9.1). Etkileşimler göreceli konsantrasyon seviyesine ve biyolojik hedeflere ve ayrıca 

maruziyetin yoluna/yollarına, zamanına ve süresine (karışım bileşenlerinin biyolojik 

kalıcılığı dahil) göre değişebilir. Literatürde farklı etkileşim türleri tanımlanmıştır [20, 

31, 50, 55]: 

 Kimyasal-kimyasal etkileşimleri: kimyasallar başka bir bileşik veya ana 

bileşiklerden daha toksik (veya daha az toksik) olan ya da onların toksisitesini 

artıran (veya azaltan) bir kompleks oluşturmak için doğrudan birlikte reaksiyona 

girer 

 Toksikokinetik etkileşimler: diğerlerinin absorbsiyonunu, dağılımını veya 

eliminasyonunu değiştiren kimyasallar veya etkileşim görülmeseydi söz 

konusu olacak seviyeye kıyasla bir bileşiğin dahili dozunda bir artışa (veya 

azalışa) neden olan olan aktif taşınım mekanizmaları (alım, atım) için rekabet 

eden kimyasallar. 

 Metabolik etkileşimler: örneğin enzim indüksiyonu, enzim inhibisyonu veya 

diğer substratların varlığıyla bir enzimin satürasyonu nedeniylediğer karışım 

bileşenlerinin metabolizmasını değiştiren kimyasallar 

 Toksikodinamik etkileşimler: münferit kimyasallara maruziyetten kaynaklanan 

biyolojik tepkiler arasındaki etkileşimler, örneğin benzer hedeflerden 

kaynaklananlar (örn. ligant-reseptör etkileşimi). 

Konsantrasyonların toplanması (CA) ve yanı sıra Bağımsız Hareket (IA), bir karışım 

içerisindeki bileşenlerin, ne kimyasal olarak ne de toksikokinetik/toksikodinamik 

fazlarında, etkileşime girdikleri varsayımına dayanır (bakınız kısım 9.1, ref. 1, 2, 4, 

55). Gözlemlenen karışım toksisitesinin sinerjizm göstererek beklenen 

toplanabilirlikten önemli ölçüde saptığı durumlar genel olarak ve özelde de biyosidal 
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ürünler için [1, 4] nispeten nadir görülen durumlar olsa da, literatürde çeşitli örnekleri 

bulunabilir (bkz. Ek 3). Bu bağlamda istenilen sinerjizmler, bir başka ifadeyle, aktif 

maddenin hedef organizmalardaki etkinliğini artırmak için ürünlerde sinerjist (örn. 

PBO) kullanımının amacı ile ürün bileşenleri arasında istenmeyen sinerjistik 

etkileşimler arasında ayrım yapılmalıdır. Her iki durumda da mevcut verilerin dikkatli 

bir şekilde değerlendirilmesi risk değerlendirmesi süreci için olmazsa olmazdır 

(aşağıya bakınız). 

Sinerjizm temel olarak birkaç (genellikle iki) bileşiği olan karışımlar için bildirilir ki 

genelde iki veya daha fazla aktif içerik maddesi içeren birçok biyosidal ürün için 

durum tam da budur 

Biyosidal ürünler için başlıca olarak çürüme önleyici maddeler (örn. 37, 60) ve piretrinlerle 

kombinasyon halinde esansiyel yağlar ve diğer insektisitler (örn. 33, 48, 56) için 

tanımlanırlar. 

56) bunların yanı sıra piretiroid insektisitler, organofosfatlar veya 

neonikotinoidlerle kombinasyon halinde ergosterol biyosentezini engelleyici (EBI) 

fungisitler için tanımlanırlar (17, 43, 51, 55, ayrıca bakınız Ek 11). Örneğin, çinko-

pritiyon ile bakırın kombinasyonu CA ile diyatomlar, solucanlar veya amfipodlar gibi 

çeşitli biyodeneylerde tahmin edilenden bariz bir şekilde daha yüksek toksisite 

gösterir, bu kısmen çinko-pritiyonun bakırla trans-şelasyonu ile bakır-pritiyon 

oluşması nedeniyle olur. Organofosfat ve karbamatların (insektisitler) karışımları 

balıklar için, benzer hareket mekanizmalarına sahip olmalarına rağmen, CA ile 

beklenenden istikrarlı bir şekilde daha toksik olmuştur [39]. Bu büyük ihtimalle inaktif 

dikarboksilik asit türevlerine organofosfat biyodönüşümünün karbamatlar tarafından 

engellenmesi nedeniyle olmuştur. Daha fazla örnek Ek 11'de bulunabilir. 

Sinerjizm, diğer faktörlerin yanında, büyük ölçüde şu faktörlere bağlıdır: karışımın 

bileşenlerinin (i) oranı ve (ii) konsantrasyonları, (iii) diğer kimyasalların varlığı, (iv) 

sinerjizmin bekleneceği türler ve (v) maddelerin etki şekilleri [34, 38, 39, 58], 

bu faktörler değerlendirilen ürün için sinerjizmin ilgili olup olmadığına karar verilirken 

dikkate alınmalıdır. Ayrıca, suya ve toprağa doğrudan emisyonların olup olmadığı ya 

da çevreye değiştirilmiş bir karışımın bırakılıp bırakılmadığı dikkate alınmalıdır. Bir 

ürünün formülasyonundaki sinerjistler gibi ilave etkili maddeler bakımından, bilerek 

yapılan kullanım yönlerinden elde edilen bilgiler gibi bağımsız bilgi kaynaklarının göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

Bu nedenle, ürünün bileşenleri arasında sinerjistik etkileşimlerin görülmesinin olası olup 
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olmadığına karar vermede kullanılabilecek yeterli ve güvenilir verilerin sunulması 

gerekir. 

. Karar verme sürecinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Bilinen veya istenen sinerjistler veya bileşenler üründe mevcut bulunan 

sinerjistler olarak beyan edilmiş midir? 

 Üründe bulunan maddeler Ek 11'de verilen tablolardan birinde yer almakta 

mıdır? Ek 11'de yer alan tablolardaki maddeler için potansiyel sinerjistik etkiler 

akran incelemesinden geçmiş literatürde raporlanmıştır. Bu yayınlar, gösterilen 

maddelerin olası sinerjizmlerinin göstergesi olarak görülmeli ve karar verme 

sürecinde dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, bu amaç doğrultusunda, 

örneğin çalışmada analiz edilen toplanabilir etkiler, test edilen 

konsantrasyonlar, karışım oranları ve etkileşimin konsantrasyona bağlılığı 

ve test edilen organizmalar ve sonlanma noktaları bakımından, daha 

ayrıntılı olarak analiz edilmelidirler. 

 Ürün bileşenlerinden birisi için bilinen veya literatürde rapor edilmiş 

sinerjizmler var mıdır? Varsa, hangi organizma grubu için sonlanma 

noktaları ve konsantrasyonlar (sayı ve oranlar dahil) için sinerjik etkiler 

bildirilmiştir? Değerlendirilen ürün için bu verilerden hangi sonuçlar 

çıkarılabilir? CA'dan sapmalar tekli maddeye uygulanan AF tarafından 

kapsanmış mıdır ya da [17], [20] ve [55]'te ileri sürüldüğü gibi 

gözlemlenen sinerjik etkileşimleri kapsayacak ilave bir değerlendirme 

faktörü türetmek için veriler yeterli midir? Hangi kompartmanlar için 

sinerjik etkiler bildirilmiştir? Bunlar için ürünün uygulanmasından dolayı 

risk olasılığı söz konusu mudur? 

 Ürün bileşenlerinden biri yada birkaçı için bilinen sinerjistlerle yapısal 

benzerlikler var mıdır ("yapısal uyarılar" örneğin metilendioksifenil grubu, 

piperamitler, furanokumarinler, [12, 42, 48])? 

 Ürün bileşenlerinden biri ya da birkaçı diğer bileşenlerin alımını önemli 

ölçüde etkileyebilir mi [50]? 

 Ürün bileşenlerinden biri ya da birkaçı diğer bileşenlerin çıkarımını/atımını 

önemli ölçüde etkileyebilir mi [50]? 

 Ürün bileşenlerinden biri ya da birkaçı toksik etkisini aktif metabolit(ler) oluşumu 

yoluyla mı göstermektedir ve ürün bileşenlerinden biri ya da birkaçı bu aktif 
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metabolitlerin oluşumuyla ilgisi olabilecek metabolize edici enzimleri uyarıyor 

olabilir mi [50]? 

 İki veya daha fazla ürün bileşeni önemli bir metabolik yolda farklı enzimler 

üzerinde hareket edebilir mi [50]? 

 İki veya daha fazla ürün bileşeni hücresel koruma mekanizmalarının veya 

hücresel onarım mekanizmasının farklı elementleri üzerinden hareket 

edebilir mi? 

Olası etkileşimin değerlendirmesi uzman görüşü gerektirir ve dolayısıyla kanıtların 

ispat gücü yaklaşımıyla durum bazında ele alınması gerekir. Sinerjik etkilere dair,  

mevcut verilerle açıklanamayacak veya örneğin ilave güvenlik faktörleriyle 

yönetilebilir olmayan göstergeler varsa, kapsamlı bir risk değerlendirmesi için tek 

seçenek ürünün veya ekolojik olarak ilgili karışımın doğrudan test edilmesidir, çünkü 

sinerjizmler, özellikle biyosidal ürünlere ve bunların bileşenlerine ilişkin veri durumu 

çerçevesinde, mevcut yöntemlerle sistematik bir şekilde öngörülemezler [1, 2, 20, 

21, 55]. 

Sinerjik etkilere dair herhangi bir gösterge yoksa, kademeli yaklaşımın bir sonraki adımı 

ile devam edilmesi tavsiye edilir (bakınız kısım 10.3). 

10.3 Kademeli değerlendirme şeması 

Aşağıda kademeli değerlendirme şemasının birbirini takip eden kademeleri açıklanmış 

ve daha iyi takip edilebilmeleri adına Şekil 1-5'teki karar ağaçlarında ayrıca 

gösterilmiştir. Farklı ürün tiplerinden (PT) ürünler üzerinde kademeli yaklaşımın 

uygulandığı örnek olay çalışmaları Ek 12'de bulunabilir. Değerlendirme şeması basit ve 

ihtiyatlı tarama adımlarıyla başlayan ve gerektiğinde daha üst kademelere doğru giden 

birbirini takip eden dört kademeye dayanır (Şekil 29): 

 Kademe 1: PEC/PNEC-Toplamı, 

 Kademe 2: Trofik seviyeler için ayrılmış Modifiye Edilmiş Toksik Birim 

Toplamı (TUS), 

 Kademe 3: Trofik seviyeler için ayrılmış Standart Toksik Birim Toplamı 

(TUS), 

 Kademe 4: Deneysel test 

Her bir üst kademe kendisinden önceki kademelerden daha az ihtiyatlı ve daha 

doğru değerlendirme içerir fakat aynı zamanda ilave maruziyet ve toksisite verileri 
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Veri üretiniz 

dahil olmak üzere daha fazla kaynak gerektirir. Bir biyosidal ürünün tüm ilgili 

maddeleri için homojen veri kümelerinin bulunmadığı gerçeğinin kabulü için toksik 

birim toplamasına ilişkin olarak iki farklı yaklaşım önerilmiştir. 

 

 

 

 

evet 

 

 

                                              hayır 

 

 

 

 

evet 

 

                                              hayır 

 

 

evet 

 

Şekil 29: Kademeli yaklaşıma ilişkin karar ağacı (madde 3.3, PEC = Beklenen 

Çevresel Konsantrasyon, PNEC = Beklenen Etki Gözlemlenmeyen 

Konsantrasyon, RA = Risk değerlendirmesi). 

 

 

Tüm ilgili maddeler için 
tüm ilgili kompartmanlara 
ilişkin PEC/PNEC oranları 

biliniyor mu? 

 

hayır 

 

 

Karışımın 
bütününe dayalı RA 

Kademe  3 

(10.3.3) 

Kademe 2 (10.3.2) 

Tüm SoC'ler için PEC 

değerleri ve aynı veriler 
mevcut mu? 

Kademe 1 (10.3.1) 

Tüm ilgili kompartmanlarda 
tüm ilgili trofik düzeyler için 

tüm SoC'lere ilişkin PEC 
değerleri ve ekotoksikolojik 

veriler 

mevcut mu? 
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İlgili ürün için kademelerin adım adım yerine getirilmesi zorunlu değildir, örneğin 

kademe 3 için başlangıçta veriler mevcutsa, değerlendirmeye kademe 3 ile 

başlanabilir (bakınız Şekil 29). Önceki adımlarda ilgili madde olarak tanımlanan 

(bakınız kısım 10.2.2) ürün bileşenlerinin hepsi için verilerin bulunma durumuna 

bağlı olarak, değerlendirme şemasının farklı kademeleriyle devam edilmelidir: tüm 

ilgili maddeler için tüm ilgili kompartmanlara ve senaryolara ilişkin en azından 

PEC/PNEC oranları mevcutsa kademe 1 ile başlanması önerilir. Tüm ilgili maddeler 

için tüm ilgili trofik düzeyler için tüm ilgili kompartmanlara ilişkin ve tüm ilgili 

senaryolar için ekotoksikolojik veriler ve PEC değerleri varsa kademe 2 ile 

başlanması önerilir. Tüm ilgili maddeler için tüm ilgili türler ve tüm ilgili kompartmanlara 

ilişkin özdeş ekotoksikolojik veri kümeleri mevcutsa, kademe 3 ile başlanması tavsiye 

edilir (bkz. Şekil 29). 

Yukarıda özetlendiği üzere, kademeli yaklaşım konsantrasyonların toplanması (CA) 

konseptine dayanır (CA, madde 2). Düzenleyici bağlamda CA'nın pratik uygulamasına 

yönelik olarak, literatürde birtakım farkı yaklaşımlar ileri sürülmüştür [1]. Pragmatik 

nedenlerle, bu CA-temelli düzenleyici yaklaşımlar genellikle basitleştirici veya ilave 

varsayımlar içerir ve dolayısıyla CA'nın asıl konseptinde doğal olarak var olan temel 

varsayımlardan az ya da çok sapma gösterirler. Sonuç olarak, bu CA-temelli 

yaklaşımlar gerek spesifik değerlendirme amaçlarına uygunluk gerekse 

uygulanmaları ile türetilen kantitatif karışım toksisitesi tahminleri bakımından farklılık 

gösterebilirler. Çeşitli pragmatik sapma türleri veya basitleştirmeler elde mevcuttur 

ve bunlardan dördü CA-temelli yaklaşımın biyosidal ürün ruhsatlandırmasında 

kullanımı için uygundur/ilgilidir: 

 Tüm ilgili maddeler için tam anlamıyla özdeş (eko)-toksikolojik sonlanma noktası 

(test türlerinin seçilmesi, maruziyet koşulları, kesin test kriterleri ve 

metodolojisi) olmaması, 

 ECx- değerleri yerine NOEC değerinin kullanılması, 

 Tek madde toksisite verilerine dahil edilen değerlendirme faktörleri (örn. 

PNEC), 

 Karışımın tüm bileşenleri için paralel konsantrasyon tepki eğrileri. 

Girdi verisi olarak, asıl CA konsepti özdeş test koşulları altında aynı türlerde görülen 

aynı biyolojik etkiyi ifade eden etki konsantrasyonlarını gerektirir. Burada geliştirilen 

düzenleyici kullanım bakımından, pragmatik basitleştirmeler ve varsayımlar 
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kaçınılmazdır. Bu, farklı test koşullarına, sonlanma noktalarına ve türlere ilişkin 

verilerin birleştirilmesi ve NOEC değerlerinin düşük etki konsantrasyonlarına ilişkin 

kantitatif tahminler için temsili değer olarak kullanılması anlamına gelir. . 

Her halükarda, asıl konseptten sapmaların neden olabileceği potansiyel ilave 

hataların açık hale getirilmesi ve mümkün olan durumlarda aşamalı bir şekilde 

giderilmesi gerekir [1]. 

 

10.3.1 Kademe 1 

Tüm ilgili içerik maddelerine ilişkin PEC/PNEC oranları mevcutsa, ürünün risk katsayısı 

basitçe bunların toplamı ile tahmin edilebilir: 

 

 

Denklem 119 

 

 

 

PEC/PNEC değerlerinin toplanması Kılavuzla ilgili Teknik Notlarda biyosidal ürün 

değerlendirmesi için bir seçenek olarak belirtilmiştir (ECB, 2002 [27]). Bununla birlikte, çeşitli 

bileşiklerden alınan PNEC değerleri tamamen farklı  sonlanma noktalarına ve türlere ait 

verilere dayanıyor olabileceğinden, Denklem 118'in Konsantrasyonların Toplanması (CA) 

kavramından temel olarak farklı olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla Denklem 118, CA'nın, 

tüm bireysel toksisite verilerinin aynı biyolojik sonlanma noktasına ve organizmaya işaret 

ettiği yönündeki temel varsayımlarından birine uymamaktadır. 

Sonuç olarak, farklı tür ve  sonlanma noktaları kümelerinden türetilen PEC/PNEC 

toplamlarının kullanılması, AB bilimsel komiteleri tarafından öne sürülen karışım 

toksisitesinin değerlendirilmesiyle ilgili görüşte sadece ilk kademe CA değerlendirmesi 

için tavsiye edilmektedir [50]. Denklem 118'in CA'nın ihtiyatlı bir kestirimini sağladığı 

kanıtlanabilir [4]. Ayrıca,PEC/PNEC toplamının (Denklem 118) bir büyük avantajı 

ürün içerisinde bulunan farklı bileşikler için farklı miktarlarda veri olduğunda bile 

uygulanabilir olmasıdır, örnek olarak aktif içerik maddesi için kronik ekotoksisite 

verilerini de içeren genişletilmiş bir veri seti varken diğer şüpheli maddeler için sadece 

temel veri setinin mevcut olduğu durum gösterilebilir. PEC/PNEC 

toplamlarınınkullanımının daha detaylı irdelemesi için bakınız [4]. 

Denklem 118 endişe nedenlerine işaret ederse (RQProduct >1), aşağıdaki seçenekler 
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söz konusu olur: 

(i) özellikle PEC/PNEC toplamını domine eden bileşiklerle ilgili olmak üzere, 

bileşiklerin maruziyet ve/veya tehlike karakterizasyonuyla ilgili ilave 

bilgiler sağlanarak PEC ve/veya PNEC değerlerinin geliştirilmesi,  

(ii) kademe 2 ile devam edilmesi, bir başka ifadeyle, ilgili maddeler için 

homojen veri kümeleri mevcut değilse, her bir trofik düzey için ayrı ayrı 

olmak üzere CA'nın tadil edilmiş Toksik Birim Toplaması şeklinde 

uygulanması, 

(iii) kademe 3 ile devam edilmesi, bir başka ifadeyle, her bir trofik düzey için 

ayrı ayrı olmak üzere CA'nın standart Toksik Birim Toplaması şeklinde 

uygulanması (tüm ilgili maddeler için homojen veri kümelerinin mevcut 

olduğu durumlarda), 

(iv) söz konusu karışımın doğrudan test edilmesi (kademe 4), 

(v) etkili Risk Azaltma Önlemlerinin (RMM) tanımlanması. 

Yukarıda belirtilen seçenekler geçerli değilse, kalan tek seçenek 

ürünün ruhsatlandırma dışı bırakılmasıdır (Şekil 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30: kademe 1 için karar ağacı (PEC/PNEC Toplama, madde 3.3.1, PEC = 

Beklenen Çevresel Konsantrasyon, PNEC = Beklenen Etki Gözlemlenmeyen 

Konsantrasyon, RA = Risk değerlendirmesi, RMM=Risk Azaltma Önlemleri, 

RQProduct=Ürünün Risk Katsayısı). 

RQProduct'ı aşağıdaki 
gibi hesaplayınız 

hayır 

evet 

RQProduct<1 

PEC ve/veyar 
PNEC 

iyileştirme 

Ruhsatlandırma dışı Ürün 
ruhsatlandırma 

RMM 

Karışım testi (Kademe 4) 

Kademe 3 

Kabul edilebilir 
risk 

Kademe 2 

Ürün 
ruhsatlandırma 

Bir bütün olarak 
karışıma dayalı 
RA (3.4.4.) 
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Kademe 2 ve Kademe 3'teki iyileştirme tüm ilgili maddelerden kaynaklanan her bir 

ayrı trofik düzeye yönelik birleşik riske, her bir trofik düzey için Toksik Birimlerin 

Toplamı (STU) hesaplanarak, ayrı ayrı bakılmasından meydana gelir. İki yaklaşım 

sunulmuştur: Birincisi, ilgili maddelere ilişkin değişen veri kümelerini dikkate 

alabilen değiştirilmiş Toksik Birim Toplamadır (TUS) (kademe 2) ve ikincisi 

Backhaus ve Faust [4] tarafından tüm ilgili maddeler için homojen veri kümelerinin 

bulunduğu durumlar içintanımlanan standart TUS yaklaşımıdır. 

10.3.2 Kademe 2 

Tüm ilgili maddeler için tüm ilgili kompartmanlardaki tüm ilgili trofik düzeylere ilişkin ve 

tüm ilgili maruziyet senaryoları için ekotoksikolojik veriler ve PEC değerleri mevcutsa 

ancak bu verilerin miktarı maddeden maddeye değişiyorsa, ürünün risk katsayısı 

aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanabilir: 

 

 

Denklem 12042 

 

 

 

 

_____________ 

42
 aynı sonlanma noktasına ve tercihen (öyle olması gerekmez) aynı maruziyet ortamına ve aynı türlere ilişkin en düşük 

EC50-, LC50 - veya NOEC değerleri. 
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Burada; ECx
42 maruz kalan organizmaların %x'ini etkileyen etki konsantrasyonudur 

ve her bir trofik düzey ve her bir ilgili madde için ayrı ayrı hesaplanır. AF, ilgili 

maddenin PNEC değerinin hesaplanması için kullanılan değerlendirme faktörüyle 

aynıdır (bkz. kademe 1). Bu, her bir madde için aynı AF'nin tutarlı bir şekilde 

kullanıldığı anlamına gelir. Bu kademede ilgili kompartmanın trofik düzeyleri ayrı ayrı 

değerlendirilir, örneğin algler, su pireleri ve balıklar için tün ilgili maddeler için ayrı 

risk oranları hesaplanır. Bu yaklaşımda aynı türdeki sonlanma noktalarının, aynı trofik 

düzeye ilişkin kronik etkiler gibi, karşılaştırılması tercih edilir. Bununla birlikte, tüm 

maddeler için kronik veriler mevcut değilse hesaplamaya akut etkiler de dahil 

edilebilir. Her bir trofik düzeye ilişkin etkileri birleştirmesinden dolayı bu yöntem 

kademe 1'den daha gerçeğe uygun bir yaklaşımdır; ancak daha fazla veri ve 

hesaplama gerektirir. Kademe 3 ile farkı tüm ilgili maddeler için aynı veri kümelerinin 

bulunamayabilecek olmasıdır ve bu yüzden Denklem 120'de kullanıldığı gibi tüm ilgili 

maddeler için ortak bir AF kullanılması bir anlam ifade etmeyecektir. 

Değiştirilmiş toksik birim denklemi (Denklem 119) dikkatli bir şekilde 

kullanılmalıdır. Farklı türdeki etki değerlerine ve AF değerlerini dahil etme imkanı 

verir fakat bu kendi içerisinde CA'nın benzer sonlanma noktaları varsayımına 

uymaz. Her bir madde için, etki konsantrasyonlarının maddenin PNEC değerinin 

türetilmesi için kullanılan konsantrasyonlara benzer olup olmadığına bakılmaksızın, 

maddenin PNEC değerini türetmek için kullanılan AF farklı trofik düzeyler için RQ 

hesaplamasında kullanılır. Örneğin, X maddesine ilişkin PNEC değeri balıklara ilişkin 

bir PNEC değerine ve AF 100'e dayanıyorsa, ve sadece bir EC50değeriniz varsa, 

örneğin algler için, X maddesinin alglere yönelik toksisiteye katkısını hesaplamak 

için kullanılan AF de 100 olacaktır. Alglere yönelik kronik toksisitenin balıklara 

yönelik olan kronik toksisiteden yüksek olup olmayacağını bilemeyeceğiniz için, bu 

biraz belirsizlik arz edecektir. 

Diğer taraftan, veri seti hem balıklara hem alglere ilişkin kronik verileri içeriyor 

olsaydı, toplam AF daha düşük (daha az ihtiyatlı) olurdu. Ayrıca, akut olan sonlanma 

noktaları üzerinde daha yüksek bir AF kullanılırsa, maddenin PNEC değerinin 

türetilmesinde kullanılan AF'ye bakılmaksızın, kademe 1 ve kademe 2 için dayanak 

artık aynı olmaz ve dolayısıyla kademe 2 anlamlı bir iyileştirme yansıtmayabilir. 

Denklemde düşük AF'leri olan akut sonlanma noktaları varsa, bunların sonuçta ortaya 

çıkan RQProduct değeri için taşıdıkları belirsizlik göz önünde bulundurulmalıdır. Bir trofik 

düzeye ilişkin RQ 1'e yakınsa ve bu trofik düzeye ilişkin STU'da düşük AF değeri olan 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 2.0 
Ekim 2017 629 

a 

 

düşük bir akut sonlanma noktası yer alıyorsa, belirsizlik çok yüksek olabilir ve ilave 

doğrulama veya daha yüksek bir kademe gerekebilir. 

Tüm ilgili maddeler için özdeş veri kümelerinin olmadığı ve dolayısıyla standart toksik 

birim toplamanın (TUS, kademe 3) mümkün olmadığı durumlarda kademe 2'nin 

kullanılması tavsiye edilir, çünkü ortak genel bir AF (TUS'un ön şartı) uygulanamaz. 

Kademe 2 her trofik düzeyin ayrı değerlendirilmesi ve en çok risk altındaki trofik düzeye 

ilişkin RQ'nun (en yüksek RQ) bakımından Standart TUS yaklaşımı ile benzerlik gösterir. 

İki kademe arasındaki tek fark, kademe 2'nin her bir ilgili madde için farklı AF kullanma 

imkanı sağlamasıdır (Denklem 119). Tüm ilgili maddeler için özdeş veri kümeleri mevcut 

olursa ve bunun sonucu olarak ortak bir AF kullanılabilirse, iki kademe tamamen aynı 

sonucu verir. Denklem 119'un uygulanmasının bir örneği Ek 12'de bulunabilir. 

Bu nedenle, kademe 2'den kademe 3'e gidilmesi, kendileriyle ilgili daha az veri 

bulunan ilgili maddeler için ilave veriler sağlandığında, sadece bir iyileştirme 

seçeneğidir. Tüm ilgili maddeler için özdeş veri  kümelerinin olmadığı ve ortak AF 

kullanılamadığından TUS yaklaşımının mümkün olmadığı durumlarda, ilk önce 

kademe 2 uygulanır. Benzer veri kümeleri olmayan maddelerle Standart TUS 

yaklaşımını uygulamak için, bazı verileri göz ardı etmek ve akut veriler gibi sadece 

tüm maddeler için ortak olan verileri kullanmak gerekir. Bazı maddelere ilişkin kronik 

veriler göz ardı edilir ve sadece ortak AF değeri 1000 olan akut veriler kullanılırsa (bir 

başka ifadeyle, bazı maddeler için veri kümeleri gerçekte olduklarından daha 

küçükmiş gibi kabul edilir), muhtemelen daha yüksek RQ değerleri ve kademe 

1'dekinden daha ihtiyatlı bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu yüzden, bu dengesiz verilere 

uygulanacak olursa, kademe 3 bir iyileştirme olmayacaktır. Kademe 2'nin 

önerilmesinin arkasındaki gerekçe budur, bir başka ifadeyle, farklılaşan veri 

kümelerinin ve farklı maddelere ilişkin AF değerlerinin dikkate alınabildiği, 

değiştirilmiş toksik birim yaklaşımıdır. Özdeş veri kümelerinin mevcut olması 

durumunda, kademe 2 hesaplamaları ile kademe 3 (TUS) hesaplamaları aynı 

olacaktır. 

Kademe 2'de (Denklem 119) çevreye ilişkin kabul edilebilir risk kriteri hala 

karşılanmamışsa, yani RQProduct> 1 ise, aşağıdaki seçenekler söz konusu olur: 

(i) bileşiklerin maruziyeti ve/veya tehlike karakterizasyonu ile ilgili ilave bilgiler 

sağlanarak PEC- ve/veya ECx-değerlerinin iyileştirilmesi, 

(ii) her bir trofik düzey için ayrı ayrı olarak CA'nın standart toksik birim 
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RQProduct'ı aşağıdaki gibi 
hesaplayınız 

PEC ve/veya ECx 

iyileştirme 

Kademe 3 

toplaması (TUS) şeklinde uygulanması (kademe 3). Tüm ilgili maddeler için 

homojen veri kümelerinin halihazırda mevcut olduğu durumlarda, 

değerlendirmenin doğrudan kademe 3 ile başlatılması tavsiye edilir (bakınız 

yukarısı & Şekil 29). 

(iii) söz konusu karışımın doğrudan test edilmesi (kademe 4), veya 

(iv) etkili Risk Azaltma Önlemlerinin (RMM) tanımlanması. 

Yukarıda belirtilen seçenekler geçerli değilse, kalan tek seçenek ürünün ruhsatlandırma 

dışı bırakılmasıdır (Şekil 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Kademe 2 için karar ağacı (Değiştirilmiş Toksik Birim Toplamı, 

 

 
 

 

 

 
 

 

Karışım testi 
(Kademe 4) 

Ürün ruhsatlandırması 

Kabul edilebilir risk 

Yetkilendirmeme 

RMM 

Karışımın 
bütününe dayalı 

RA 

RQProduct<1 

evet 

hayır 

Ürün 

ruhsatlandırma 

Bir bütün olarak 
karışıma dayalı 

RA 
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madde 3.3.2, AF = Değerlendirme Faktörü, ECx = Maruz kalan 

organizmalarda% x etkiye neden olan Etki Konsantrasyonu, PEC = Beklenen 

Çevresel Konsantrasyon, RA = risk değerlendirmesi , RMM = Risk Azaltma 

Önlemleri, RQProduct = Ürünün Risk Katsayısı). 

10.3.3 Kademe 3 

Tüm ilgili maddeler için tüm ilgili türlere ve tüm ilgili kompartmanlara ilişkin özdeş 

ekotoksikolojik veri kümeleri mevcutsa, ürüne ilişkin risk katsayısı her bir trofik 

düzeye/organizma grubuna ilişkin toksik birimlerin toplamı (STU) ve karışımın her bir i 

bileşenine ilişkin her bir m ekotoksikolojik sonlanma noktaları ayrı ayrı (örn. su piresi 

hareketsizliği, balık mortalitesi, alglerin büyümesi) hesaplanarak değerlendirilebilir. 

RQPr oduct  max( STUendpoint1 , STUendpoint2 ,..., STUendpointm ) AF 

 

 

 

 

Denklem 121 

 

 

AF, ilgili maddenin PNEC'sini hesaplamak için kullanıldığı şekliyle ortaya çıkan 

değerlendirme faktörünü belirtir (bkz. kademe 1). PEC / ECx toksik bir birimdir. 

Hesaplanan STU'dan her sonlanma noktası için bir tane olmak üzere, en yüksek risk 

oranını hesaplamak için kullanılır. Değerlendirme faktörü, Biyosidal Ürünler 

Yönetmeliği Cilt IV Çevre - Bölüm B Risk Değerlendirmesi Bölüm I Aktif maddelerde 

belirlenen kurallara göre mevcut veri miktarına bağlı olarak seçilir. 

Denklem 120, AF'nin parantezlerin dışına yerleştirilmesi ve her ilgili madde için aynı 

AF'lerin kullanılmasına izin vermesi bakımından Denklem 119'un yalnızca bir yeniden 

düzenlemesidir. Tüm maddeler için ortak bir AF kullanılıyorsa, 119 ve 120 denklemleri 

aynı sonuçları verir. Denklem 120'de maksimum STU, bir AF ile çarpılmadan önce ilk 

olarak hesaplanır (toksik birim = PEC / ECx). Denklem 119'da bu iki adım 

birleştirilmiştir. 

Standart Toksik Birim Toplamı (TUS), CA'nın PEC / PNEC toplamından (Kademe 1) 

ve Değiştirilmiş TUS'tan (kademe 2) daha katı bir uygulamasıdır ve farklı karışım 
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bileşenleri için aynı türlerin ve sonlanma noktasının kullanılmasını gerektirir. 

Örneğin:  daphnia akut test verileri, diğer daphnia akut test verileri ve balık üreme  

verileri vb. İle birleştirilir. Bu, değerlendirilen karışım için en hassas organizma grubuna 

dayanan belirli bir çevresel kompartman için hesaplanmış bir risk katsayısına götürür. 

Standart toksik birim toplamını (TUS) kullanmanın bir ön koşulu, değerlendirilen karışım 

için ekotoksikolojik veri setinin tüm ilgili maddeler için dengelenmesidir, yani belirli bir 

sonlanma noktasından gelen veriler ancak tüm ilgili maddeler için aynı sonlanma 

noktası için veriler varsa kullanılabilir. Örneğin, tüm maddeler için sadece temel akut 

toksisite setinin mevcudiyeti, etki konsantrasyonları üzerinde ortak bir AF'yi mümkün 

kılacaktır. Benzer şekilde, tüm ilgili maddeler için benzer kronik veriler azaltılmış AF 

kullanımına izin verecektir. 

Bazı maddeler için mevcut kronik veriler varsa, ancak diğerleri için mevcut değilse, veri 

seti dengesiz olacaktır ve bu veriler, benzer sonlanma noktalarının varsayımını ihlal 

edeceği için kullanılamaz. Bu durumda, ekstra kronik verilerin göz ardı edilmesi gerekir 

ve yalnızca ortak akut veriler kullanılabilir. Bu durumda problem, Kademe 1'de (PEC / 

PNEC toplama), PNEC'ler farklı AF'ler kullanılarak türetilebileceğinden dengesiz veri 

kümelerinin bir sorun olmamasıdır. Kronik verileri göz ardı etmek ve dolayısıyla Kademe 

3'teki bir madde için Kademe 1'den daha yüksek bir AF kullanmak bazı durumlarda daha 

klasik bir yol olabilir ve Kademe 3'te Kademe 1'den daha yüksek bir RQ ile sonuçlanabilir. 

Bu nedenle, dengesiz veri kümelerine (Kademe 2, yukarıya bakınız) sahip durumlar için 

değiştirilmiş bir toksik birim toplama yaklaşımı düşünülebilir veya daha az verinin 

mevcut olduğu ilgili maddeler için daha fazla veri sağlanması gerekir. 

Maksimum STU, hangi türe ilişkin hangi sonlanma noktasının söz konusu biyosidal 

ürüne en duyarlı olmasının beklendiğini gösterir ve bu nedenle nihai değerlendirme 

için kullanılır, bir başka ifadeyle ilgili AF uygulanarak ürüne ilişkin RQ hesaplanır. 

PEC / PNEC'lerin toplanmasından kaynaklanan risk katsayısının (Denklem 118), aynı 

verilerin PEC / PNEC toplamı ve Toksik birim toplamı için bir temel olarak kullanılması 

şartıyla, Denklem 120'ye göre maksimum STU'ya her zaman eşit veya maksimum 

STU'dan daha yüksek olduğu kanıtlanabilir. 

 

Kesin ilişkileri, karışımdaki bileşiklerin ekotoksikolojik profillerine bağlıdır. Farklı 

profiller durumunda, Denklem 118 ve 120'nin uygulamaları arasındaki oran teorik 

maksimum m'ye (dikkate alınan sonlanma noktalarının sayısı) yaklaşır. Bileşikler 
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hemen hemen aynı ekotoksikolojik profillere sahipse (örneğin, basit organik 

çözücülerin bir karışımı için beklenebilen), o zaman her iki denklemdeki risk bölümleri 

aynı hale gelir. 

Kademe 1 ve kademe 3'ün risk katsayıları (RQ) arasındaki maksimum oran m(tür-

spesifik ekotoksikolojik sonlanma noktaları) kademe 3'ün RQ değerine (Denklem 

120) dayalı olarak iyileştirilmiş bir değerlendirme yapmak amacıyla ayrıntılı veri 

toplanmasının veya üretilmesinin düzenleyici sonucu etkileyip etkilemeyeceğine karar 

vermek için kullanışlı bir kriter sağlar: kademe 1'in RQ değeri m'den büyükse, 

kademe 3'ün RQ değeri her zaman 1'den büyük olacaktır, yani bir endişe sebebine 

işaret edecektir. Bu gibi durumlarda, kademeli yaklaşımla devam etmek faydalı 

değildir ve ürünün/veya ekolojik olarak ilgili karışımın doğrudan test edilmesi veya 

etkili Risk Azaltma Önlemleri gibi alternatif yaklaşımların dikkate alınması gerekir. 

Yukarıda bahsedilen seçeneklerin uygulanabilir olmaması halinde, kalan tek seçenek 

ürünün ruhsatlandırılmamasıdır. 

Denklem 6'nın uygulanması tüm sonlanma noktaları için tüm ilgili bileşiklere ilişkin 

verilerin mevcut olmasını gerektirir, aksi halde tüm organizmaya- ve sonlanma noktasına 

özgü STU'ların ve uygun bir genel değerlendirme faktörünün (AF) belirlenmesi imkansız 

olacaktır. Bu ise Denklem 120'nin uygulanmasını - en yakın olarak CA'nın kavramsal 

fikrine uyuyor olsa da - daha istenir hale getirmektedir. 

Biri aşan bir risk katsayısına, tamamen benzer şekilde hareket etmeyen bir karışıma 

CA'nın uygulanmasından kaynaklanan, karışım toksisitesinin yüksek tahmin edilmesi 

neden olmuş olabilir. 

Bu olası fazla tahminin nasıl tahmin edileceğine dair ayrıntılar Junghans ve 

meslektaşları [35] ve Backhaus ve meslektaşları [4] tarafından sunulmuştur. 

Biyosidal ürünün veya ekolojik olarak ilgili karışımın doğrudan test edilmesi, CA 

tarafından riskin önemli ölçüde fazla tahmin edilmesi olasılığı dikkate alındığında, ilgili 

bileşiklerin sayısına, bunların toksisitelerine ve karışım içerisindeki oranlarına bağlı 

olan ilave bir kavrayış sağlayabilir. Aksi durum çevresel endişeye sevk edecek bir 

nedenin açık göstergesi olacaktır ve uygun risk yönetimi stratejilerini gerektirecektir. 

Kademeler hala çevre için kabul edilemez bir riske işaret ediyorsa, risk değerlendirmesi 

için tek seçenek ürünün çevreye doğrudan salımı söz konusu ise biyosidal ürünün 

doğrudan biyoteste tabi tutulması ya da açıklığa kavuşturma için son seçenek olarak 

(kademe 4) ürünün kompozisyonunun çevreye salınmadan önce kökten değişmesi 
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RQProduct'ı aşağıdaki gibi hesaplayınız 

hayır 

evet 

RQProduct<1 

PEC ve/veya ECx 

iyileştirme 

Kabul edilebilir 

risk 
Ruhsatlandırma dışı 

RMM 

Karışım testi (Kademe 
4) 

Bir bütün 
olarak 

karışıma 
dayalı RA 

halinde ekolojik olarak ilgili karışımın doğrudan biyoteste tabi tutulmasıdır. İlgili 

karışımın, bir başka ifadeyle, ürünün ve/veya ekolojik olarak ilgili karışımın doğrudan 

test edilmesi mümkün değilse ve tekil madde verilerinin daha da geliştirilmesi veya etkili 

RMM'lerin tanımlanması gibi diğer seçenekler uygulanabilir değilse, kalan tek seçenek 

ürünün ruhsatlandırılmamasıdır (Şekil 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Kademe 3 ve 4 için karar ağacı (Standart Toksik Birim Toplama ve 

Karışım Testi, madde 3.3.3, AF = Değerlendirme Faktörü, ECx = Maruz kalan 

organizmalarda% x etkiye neden olan Etki Konsantrasyonu, PEC = Beklenen 

Ürün 

ruhsatlandırması 

Ürün ruhsatlandırması 
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Çevresel Konsantrasyon , RA = risk değerlendirme, RMM = Risk Azaltma 

Önlemleri, RQProduct = Ürünün Risk Katsayısı, STU = Toksik Birimlerin 

Toplamı) 

 

10.3.4 Kademe 4 

Tüm "ilgili karışım" ile ilgili veriler, yani ürün testleri veya ekolojik olarak ilgili 

karışımlarla testler halihazırda mevcut değilse Kademe 4 kullanılmalıdır. Bu testler, 

yalnızca sinerjik etkileşimler için sağlam temellere dayanan şüphelerin açıklığa 

kavuşturulması gereken durumlarda veya prediktif modellemenin sonuçlarının 

(Kademe 1-3) çevre için kabul edilemez riskleri gösterdiği son seçenek olarak 

kullanılmalıdır (ayrıca bkz. Kısım 9.2). Bu durumlarda, tek madde verilerinden en 

hassas türler test edilmelidir. 

PEC ve PNEC'in aynı bileşen konsantrasyonuna göre tahmin edilmesi gerektiği 

unutulmamalıdır. 

Etki Değerlendirmesi 

Tüm ürünün doğrudan testi, prensip olarak doğru değildir. Prensipte herhangi bir özel 

metodoloji gerektirmese ve bu nedenle bireysel bir kimyasal aletin testleriyle aynı 

deneysel taslağı kullanabilse de, gerçekte bu tür çalışmalara başlamadan önce dikkate 

alınması gereken başka parametreler vardır (örneğin, sonlanma noktası türetme için 

kılavuz eksikliği) Genel anlamda, karışımların test edilmesine ilişkin daha fazla kılavuz 

gelecekte oldukça arzu edilecektir. 

BPR, omurgalı hayvanlarla yapılan testlerin yalnızca son çare olarak, yani alternatif 

test ve değerlendirme yöntemleri tükendiğinde yapılabileceğini belirtmektedir.  

Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılacak testler sadece bir ürünün amacının ve 

kullanımının bunu gerektirdiği durumlarda ve bu testlerin BPR amaçları için tekrar 

edilemez olduğu durumlarda yapılacaktır. Önceden sunulan testleri sorgulama 

yükümlülüğüne ek olarak (Madde 62 (2) BPR), bir başvuru sahibi, aynı zamanda, 

başvuranın yapmayı önerdiği omurgalılar üzerinde yapılan testlerle ilgili olarak ilgili 

yetkili makama danışabilir (bkz.Ek III BPR) .  

Ayrıca, biyosidal bir ürünün uzun dönem testi, yalnızca sınırlı bilgilendirici değere sahip 

olabilir (Coors ve diğerleri, 2012 [24] tarafından gösterilebildiği gibi uygulanabilir olmasına 

rağmen), çünkü sonuçların yorumlanması ve kullanımı ruhsatlandırma kurumları için zor 
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olabilir. Farklı kimyasal maddeler testteki farklı kompartmanlar arasında farklı bir 

stabiliteye ve dağılıma sahip olabileceğinden (örn. Biota, üst boşluk, sulu ortam, toprak, 

tortu), ürünün kompozisyonu biyotest sistemindeki maruziyet sırasında zaten değişebilir. 

İlk karışımın kimyasal kompozisyonundaki değişiklikler büyük olasılıkla çevresel akıbetten 

daha da belirgindir ve dağıtım süreçleri dikkate alınır. Bu tür süreçler, orijinal ürün yerine 

çevreyle ilgili nihai karışımın test edilmesiyle açıklanabilir. Örneğin, bir ahşap koruyucunun 

sızdırma suyunu test etmek orijinal üründen daha uygun olabilir. Birkaç test organizması 

için iki araştırma projesinde, sızdırma sularının orijinal üründen [20] daha az toksik 

olduğu ve sızdırma suyu toksisite verilerini sağlayarak ilgili bir ürün için riski azaltma 

fırsatı sağladığı gösterilebilir.  

Risk değerlendirmesi için toksisite verilerinin geçerliliği, bu durumda, temelde yatan 

maruziyet senaryosunun kapsamlı bir tanımına bağlıdır. Bununla birlikte, şu anda 

AB'de bu tür "gerçekçi" karışımların (örneğin sızdırma suları) test edilmesine yönelik 

olarak üzerinde mutabık kalınmış bir yönerge bulunmamaktadır. 

Ürünün veya çevreyle ilgili karışımın sudaki çözünürlüğü düşükse veya azalmışsa, Zor 

Maddelerin ve Karışımların Sucul Toksisite Testi hakkındaki 23 numaralı OECD Rehber 

Dokümanına [42] uyulmalıdır. Karışımı bütünüyle test etmek teknik olarak mümkün 

değilse, (örn. çözünmez pigmentler veya ürünün doğrudan test edilmesini olanaksız 

kılan diğer bileşenler) ilgili maddelerin jenerik karışımlarını ("ikame karışım"), karışım 

değerlendirmesiyle ilgili olarak belirlenen maddeleri ürün veya ekolojik olarak ilgili 

karışım ile benzer bir oranda birleştirerek değerlendirmek de mümkündür. 

Belirli bir madde karışımının deneysel olarak test edilmesiyle, hem etki konsantrasyonları 

hem de NOEC değerleri, genellikle tek maddeler için yapıldığı gibi belirlenebilir. 

Dolayısıyla, test için karışımın kompozisyonunun, örneğin doğası, bileşenlerin sayısı 

veya konsantrasyon oranları, ya da ayrı ayrı bileşenlere ilişkin toksisite verilerinin 

veya bunların hareket mekanizmalarının bilinmesi şart değildir. 

Karışımları test ederken uygulanan prosedürler, Teknik Rehber Dokümanda [28] ve 

Ürün Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz için Teknik Notlarda [27] ve ilgili Kılavuz 

Dokümanlarda ve Emisyon Senaryosu Dokümanlarında açıklanan genel prensipler 

dikkate alınarak tek tek maddeler için uygulanan prosedürlere benzerdir. Ortamdaki 

maruziyet durumunda karışım bileşenlerinin konsantrasyon oranı deneylerdeki ile 

karşılaştırılabilir ise, karışımlar için risk katsayıları bu tür deneylerden türetilebilir. 

Ancak, çevredeki dağıtım ve dönüşüm süreçleri nedeniyle, hedef olmayan 
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organizmaların maruz kalabileceği karışımın, ürünün orijinal kompozisyonu ile 

yalnızca koşullu olarak karşılaştırılabileceği unutulmamalıdır [1]. Ancak, bu karışım 

verileri karışımın bileşenleri arasında görülebilecek etkileşimlerden kaynaklı etkileri 

kapsadığından,örn. sinerjik etkileşimler ve bunların yanı sıra karışım toksisitesi 

tahminlerinde dikkate alınmayan veya kendileriyle ilgili ekotoksisite verileri olmayan 

(örn. formülasyon katkıları) bileşiklerin katkıları, risk değerlendirmesi, 

Konsantrasyonların Toplanması konsepti veya bu konseptin PEC/PNEC toplamı gibi 

pragmatik yaklaşımları kullanılarak sadece karışım toksisitesinin öngörülmesinden 

ziyade, veriler mevcutsa bir bütün olarak karışıma dayalı olacaktır. 

 

Ürünler ve ekolojik olarak ilgili karışımlar için aynı zamanda test tasarımı açısından (yani 

türler, test süresi, test konsantrasyonları vb.) genel olarak uygulanabilir bir test şeması 

önermek zordur. Bu nedenle, her bir karışımın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi 

ve Yetkili Makam ile mutabık kalınarak uzman görüşüne dayalı testlere ilişkin 

kararların temel alınması önerilir. 

Maruziyet Değerlendirmesi 

Ürün Değerlendirilmesi Kılavuzu Hakkında Teknik Notlara (TNsG, ana bölüm 5.2 

Ürünler için risk değerlendirmesi, [27]) göre ürünün çevresel kompartmanlara 

doğrudan salımı olduğu durumlarda ürünün bütünü için PEC hesaplanması mümkün 

olmalıdır. 

"Belirli bir kompartmanın doğrudan maruziyetinin mümkün olduğu ürünler için, 

ürünün bütünü ile yapılan testlerin sonuçları dikkate alınabilir. Ürünün bütünü için 

bir PEC ve bir PNEC değeri türetilebilir ve ürüne yönelik buna uygun bir risk 

karakterizasyonu yapılabilir: 

 

(PEC/PNEC)product = PECproduct/PNECproduct 

Yaklaşım tüm kompartmanlar için yapılacak bir risk değerlenmesi boyunca 

genellikle mümkün değildir. Bu mevcut durumda şu anlama gelmektedir: 

 Bütün ürünün doğrudan salımı gerçekleşirse ilk alıcı kompartman için PECproduct 

hesaplanabilir. Bu durumda PECproduct alıcı kompartmanda dilusyon olarak 

hesaplanabilir (bozunma dikkate alınamaz). Kullanılan ürün miktarı mümkün 

olan durumlarda ESD'de ilgili denklemlerde dikkate alınacaktır. Test edilen 
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karışıma (ürüne) dayalı bir risk değerlendirmesi bu durumda mümkün 

olacaktır. 

 Çevresel kompartmanlara dolaylı bir salım söz konusu olduğunda, örneğin STP 

vasıtasıyla veya su ve sediment arasında dağılım yoluyla, PECproduct değerini 

hesaplamaya yönelik üzerinde anlaşmaya varılmış bir yöntem 

bulunmamaktadır zira ürünler için partisyon katsayıları mevcut değildir. Bu 

durumda, test edilen karışıma (ürüne) dayalı bir risk değerlendirmesi mevcut 

durumda mümkün değildir. 

 Ürünün bir kısmının örneğin sızdırma suyunun çevresel kompartmanlara 

doğrudan salımının olduğu bir durumda PECproduct değerini hesaplamaya 

yönelik üzerinde anlaşmaya varılmış bir yöntem bulunmamaktadır. Kirletici 

sızıntıdaki tüm ilgili maddeleri analiz etmek mümkün olsa bile, sızdırma 

suyunun kompozisyonu zaman içerisinde genellikle değişir. Bu durumda, test 

edilen karışıma (sızdırma suyuna) dayalı bir risk değerlendirmesi mevcut 

durumda mümkün değildir. 

Karışımın test edilmesinden önce biyosidal ürünün uygulamasının ilgili emisyon yollarının 

doğrudan salımlar bakımından gözden geçirilmesi tavsiye edilir. 

Karışım toksisitesinin değerlendirilmesinin bilimsel arka planının daha kapsamlı bir 

özeti ve ana hatları çizilen strateji Altenburger vd. (2012)[1] ve Backhaus vd. (2012, 

[5]) çalışmalarında bulunabilir. 
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Ek 9. Karışım Toksisitesi Çalıştayları 2012-2013: Karışım değerlendirmesi için 

ilgili maddelerin tanımlanmasına ilişkin taslak öneri 

    Okuyucu için NOT: 

Bu kılavuzu güncellemek için yapılan son görüş alma sürecinin sonunda, Ek 9 ve 10'da 

verilen karışım değerlendirmesi için ilgili maddelerin tanımlanmasına ilişkin bilgilerin 

güncel olmayan bir yöntemi tarif ettiği ve bu kılavuzun  (sürüm 2.0) 10.2.2 kısmında 

sunulan bilgilerin takip edilmesi gerektiği not edilmiştr. Bu, bir sonraki güncellemede 

incelenecek ve uyumlu hale getirilecektir. 

 

Tipik bir biyosidal ürün içerisindeki 'İlgili Maddeler' nelerdir? 

Çalıştaylar sırasında karışım toksisite değerlendirmesi üzerine yapılan tartışmalar, 

ilgili maddelerle ilgili aşağıdaki konuları ortaya çıkarmıştır: 

 Karışım değerlendirmesi için ilgili maddeler yalnızca biyosidal ürünlerin aktif 

maddeleriyle (a.s.) sınırlandırılamaz; 

 Ürünlerin kullanım amacı ile değil, çevresel risk değerlendirmesinde hedef 

olmayan organizmalara olan etkilerle ilgili bağıntı; 

 Kavramsal olarak veri eksikliği veya yetersizliği durumunda, yeterli bir 

değerlendirme cevabı elde etmek için her zaman nihai seçenek olarak ürün testi 

vardır; 

 Tanım, BPD ve BPR'de kullanıldığı şekliyle şüpheli maddelere (SoC) atıfta 

bulunabilir veya genel olarak alaka düzeyinin anlaşılmasıyla ilgili olabilir. 

 Varsayılan olarak dikkate alınması gereken ve mevcut SoC tanımına girmeyen 

başka bileşenler olabilir. 

Karışım toksisitesinin hesaplanmasıyla ilgili olarak SoC'lerle ilgili olarak katılımcıların 

büyük çoğunluğu arasında geniş bir fikir birliği vardı. 

TM III / 2012'deki takip çalıştayında, aşağıdaki maddelerin karışım değerlendirmesiyle 

ilgili olduğu kabul edilmiştir. 

1) Aktif maddeler. 

2) Şüpheli maddeler. 

3) Diğer PT'lerden aktif maddeler. Bununla birlikte, hangi durumlarda 
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istisnaların mümkün olacağı değerlendirilmelidiri 

(örneğin yeni yönetmelik Ek I'de yer alan maddeler ya da karışımın toplam genel 

toksisitesine sadece çok sınırlı ölçüde katkıda bulunan maddeler, bunun için 

aşağıya bakınız). 

4) Yukarıda bahsedilen kategorilerden herhangi birine girmeyen fakat bilinen 

sinerjistler gibi karışım değerlendirmesi için ilgili olabilecek içerik maddeleri de 

durum bazında dikkate alınmalıdır. 

Bu nedenle, aktif maddelerin ve SoC'lerin karışım değerlendirmesi için kendiliğinden 

ilgili olarak kabul edilmeleri gerektiği ileri sürülmektedir. Diğer tüm ürün bileşenleri 

için, o ürün bileşeninin karışım toksisitesi değerlendirmesi için ilgili madde olarak 

kabul edilip edilmemesi gerektiği konusunda karar vermek için kullanılabilecek 

mevcut bilgilere (örn. laboratuvar çalışmaları, malzeme güvenlik bilgi formları, AB 

veya uluslararası kimyasal incelemeleri, QSAR modelleri vb.) dayalı olarak 

ekotoksikolojik, akibet ve davranışın yanı sıra fiziko-kimyasal sonlanma noktaları 

türetilmelidir.  Bununla birlikte, en güncel ve güvenilir bilgileri sunmak için gerekli 

tüm makul çabaları göstermek başvuru sahibinin sorumluluğundadır ve bunun 

istenebilecek herhangi bir erişim mektubu ile birlikte başvuruda ayrıntılı olarak 

sunulması gerekir. Bu amaç için yalnızca yarı kantitatif verilere ihtiyaç 

duyulduğundan, örn. bu ilk adımda QSAR tahminleri, CLP Yönetmeliği (EC) No 

1272/2008 uyarınca sınıflandırma ve etiketlemeden elde edilen tehlike sınıflandırması 

verileri, sınır testleri veya tarama çalışmalarından elde edilen veriler ve basit 

maruziyet tahminleri yeterli olmalıdır. 

 

Ek olarak, Alman Federal Çevre Ajansı [24] tarafından finanse edilen bir araştırma 

projesi, tek ürün bileşenlerinin ilgili toksik birimlerini (TU) hesaplamanın, Backhaus & 

Faust (2012) tarafından da tavsiye edildiği gibi [4], başka bir PT'den olan aktif 

maddelerin, veya aktif madde ya da SoC olmayan diğer içerik maddelerinin aktif 

madde ve SoC ile birlikte karışım değerlendirmesi için ilgili madde olarak kabul edilip 

edilmemeleri gerektiğine dair karar vermede, bu maddeler için a.m. ve SoC'ninkilerle 

karşılaştırılabilir/benzer toksisite tahminlerinin mevcut olması kaydıyla, faydalı bir araç 

olabileceğini ortaya koymuştur. 

Bireysel TU'nun hesaplanması (her trofik seviye için ayrı ayrı), ürün (c i) içindeki 

maddelerin konsantrasyonuna ve mevcut toksisite tahminlerine, yani EC50 değerleri 
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gibi tek maddelerin eşit etkili konsantrasyonlarına dayanmaktadır. (ECxi,
43 Denklem 

121): 

 

 

TUi = Ci/ECxi Denklem 122 

 

 

Bu nedenle, TU'nun hesaplanması, ürünlerin veya sızdırma sularının herhangi bir 

biyolojik testinden bağımsızdır ve bu nedenle, ilgili karışım bileşenlerini belirlemek ve 

ilgili yerlerde testi hedeflemek için deneysel araştırmalardan önce yapılabilir [24]. 

Son olarak, bağıl TU (rel TU) Denklem 122'de gösterildiği gibi hesaplanır ve her 

karışım bileşeninin genel beklenen toksisiteye nasıl katkıda bulunduğunu gösterir   

(ayrıca bkz. Ek 10 & Ek 12): 

 

 

rel TUi = (TUi/ΣTU)/100 Denklem 123 

 

 

Bağıl TU, ürünün genel kompozisyonuna, üründeki ilgili maddenin konsantrasyonuna 

ve bunların toksisitesine bağlı olduğundan, rel TU için eşik değerler verilemez. Bu 

nedenle, bir maddenin karışım toksisitesinin değerlendirilmesiyle ilgili olup 

olmadığına dair karar, uzman kararına bağlıdır. 

Tek tek bileşenlerin karışımın genel toksisitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için 

bir başka olasılık, sektör tarafından önerilen Maksimum Kümülatif Orandır (MCR): 

    Okuyucu için NOT: 

MCR dokümanı bu Ek'in sonundadır. 

İnert bileşikler (örn. su, çözünebilir olmayan pigmentler) herhangi bir toksik etki 

göstermeyen, aşırı konsantrasyonlarda dahi, ve hazır bulunan diğer kimyasallarla 

etkileşime girmeyen kimyasallardır. 

43
 aynı sonlanma noktasına ve tercihen (öyle olması gerekmez) aynı maruziyet ortamına ve aynı türlere ilişkin en düşük 

EC50- veya LC50  değerleri 

 

 

Dolayısıyla, karışım toksisitesi değerlendirmesi üzerinde bir etkileri yoktur ve göz ardı 
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edilebilirler, şöyle ki her iki konsept de karışımın diğer bileşenlerinin toksisitesini 

etkilediklerine dair belirtiler olmadıkça, ürünün genel toksisitesine katkıda 

bulunmadıklarını varsayar. 

Bununla birlikte, inert bileşikler kendiliğinden aktif bileşen olmayan (yani doğal 

yapıları gereği, maruz kalan organizmalar için toksik değildirler) ancak yine de 

biyolojik olarak aktif olan bileşiklerden açık bir şekilde ayrı tutulmalıdırlar. Örneğin 

piperonil butoksit (PBO) bu gruba girer,bu bileşiğin kendisi biyosidal değildir fakat 

piretrinler, piretroidler veya karbamatlar gibi başka biyosidal ürünlerin toksisitesini 

onların sitokrom P450-etkin metabolizasyonlarını engelleyerek artırır [32, 41, 53]. Bu 

gibi "sinerjistler" ciddi ölçüde toksisiteye ve düşük risk tahminlerine yol açabilir ve bu 

yüzden durum bazında olmak üzere spesifik olarak dikkate alınmalıdırlar. 

Ayrıca sulandırıcılar, (lipofilik) organik solventler ve sürfaktanlar, örneğin nafta, aktif 

maddenin/maddelerin biyoyararlılığını artırarak bir karışımın toksisitesini 

etkileyebilirler [24, 27] ve bu nedenle dikkatli bir şekilde ele alınmalıdırlar. 

Söz konusu bileşiğin belirli özelliklerinin, çevrenin o maddeye önemli ölçüde 

maruziyetinin olası olmadığı anlamına gelmesi mümkündür. Böyle bir durumda, belirli 

bir kompartmandaki çevresel maruziyetin ihmal edilebilir olduğunu göstermek üzere 

Başvuru sahibi tarafından kalitatif argümanlar sunulabilir. Bu argümanların uygun 

verilerle desteklenmesi gerekir. Örnek olarak çok hızlı bozunma veya dağılma (örneğin 

volatilizasyon ve havadaki hızlı fotokimyasal oksidasyon yoluyla) veya göz ardı edilebilir 

maruziyet, örneğin sadece tamamen kapalı sistemlerde kullanıldığı durumlar, verilebilir. 

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki bir biyosidal ürünün bileşen temelli 

değerlendirmesine çevre için toksik olan tüm bileşenlerin dahil edilmesini sağlamak için 

özel dikkat gösterilmelidir çünkü aksi halde ürünün uygulanmasının çevre için 

doğuracağı risk düşük tahmin edilir. Bir maddenin karışım değerlendirmesi için ilgili olup 

olmadığına karar vermekte kullanmak üzere karışımın içeriğindeki tüm maddelerle ilgili 

elde hiç (ekotoksikolojik) bilgi yoksa ya da yetersiz bilgi varsa, tek etki değerlendirmesi 

seçeneği, sırasıyla, ilgili maddenin/maddelerin veya biyosidal ürünün ve sonuçta ortaya 

çıkan çevresel karışımın doğrudan biyotestinin yapılmasıdır. 

Bir karışım, örneğin çözünebilir olmayan pigmentler nedeniyle, bütünüyle 

değerlendirilemiyorsa, ilgili maddelerin jenerik karışımlarının ("temsili karışım") 

değerlendirilmesi de mümkündür. 

, 
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Okuyucu için NOT: MRC dokümanı 

 

Bireylerin Birden Fazla Kimyasala Eş Zamanlı Maruziyeti ile İlgili Risklerin 

Araştırılmasına Yönelik Bir Araç Olarak Maksimum Kümülatif Oran (MCR)  

Giriş 

İnsanlar sürekli olarak birçok kaynaktan gelen birçok kimyasala maruz kalmaktadır. Ne var 

ki, düzenleyici programlar genellikle riskleri tek tek kimyasallar temelinde hesaplarken, 

kümülatif maruziyetleri dikkate almamaktadır. Maximum Kümülatif Oran (MCR), bir alıcı 

tarafından alınan ve kümülatif bir risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmemesi durumunda 

hesaplanmayan toksisitenin büyüklüğünün araştırılması için bir araçtır (Price and Han, 

2011). 

Bu yayının amacı MCR konseptinin sunulması, hesaplanması ve yorumlanmasıdır. 

İkinci adımda, MCR, TMIII'te 2012'de biyosidal ürünlerin çevresel karışım 

toksisitesinin değerlendirilmesi konulu karışım toksisitesi seminerinde sunulan  

vaka çalışmalarına uygulanmıştır. 

Maksimum Kümülatif Oran (MCR) 

Maksimum Kümülatif Oran, bir alıcıya ait kümülatif toksisitenin, tek tek 

bileşenlerden gelen toksisiteye göre büyüklüğünün ölçüldüğü bir indekstir 

(Junghans ve arkadaşları, 2006). Price ve Han tarafından açıklandığı gibi (2011), 

MCR bir bireysel alıcının maruz kaldığı kimyasallara ait tehlike katsayıları (HQ) ve 

tehlike indeksi (HI) temel alınırak hesaplanabilir
44

. Çevresel bir ortamda n 

kimyasaldan oluşan bir karışıma maruz kalan bireysel bir insan/organizma için MCR 

değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 

44  MCR çevresel alıcılara da uygulanabilir (Price ve arkadaşları, 2012b) 
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Ci  ortamda bireyin maruz kaldığı  i'inci kimyasalın konsantrasyonunu ve RVi  ise 

kimyasal i 'nin sağlık tabanlı referans değerini (konsantrasyon olarak) ifade eder. HQi  

ise bireyin maruz kaldığı i'inci kimyasala ait i'inci  kimyasalın tehlike indeksidir. HI ise 

tek tek HQ'ların toplamıdır. Bireyin karışıma maruziyetinin MCR değeri, karışımın "HI " 

değerinin tek tek bileşenlere ait en yüksek tehlike katsayısına "max HQi" oranıdır. 

Konemann'ın belirttiği gibi (1981) bu oran 1 ve n ile sınırlanmıştır. 1'e yakın bir MCR 

değeri, karışımın toksisitesinin tamamından tek bir kimyasalın sorumlu olduğu 

anlamına gelmektedir. Eşit toksisiteye sahip kimyasallardan oluşan karışımlara 

maruziyetin MCR değeri n olacaktır. Price ve arkadaşları (2012), MCR ve HI'nın, 

karışım maruziyetlerini her biri farklı bir risk yönetimi stratejisi gerektiren dört 

gruptan (Tablo 1) birinde sınıflandırmak için nasıl kullanılabileceğini açıklamıştır (Price 

ve arkadaşları, 2012b). 

MCR metodolojisi, bitki koruma ürünlerinin yüzey sularındaki çevresel 

karışımlarının (Price and Han, 2011), zemin suyu kuyularındaki kimyasal 

karışımların (Han and Price, 2011), yüzey suları ve atık su arıtma tesislerindeki 

atıklarda ölçülmüş kimyasal karışımlarının (Price ve arkadaşları. 2012b) ve dioksin 

gibi kimyasallara kümülatif maruziyetin (Han and Price, 2012) insan sağlığı 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi için kullanılmıştır. 

MCR, birden fazla kimyasala farklı yollarla kombine bir şekilde maruz kalınması 

durumunda risk değerlendirilmesi için kullanılabilir. Öncelikle, MCR ve HI değerleri, 

bireyin karışıma maruziyetini dört gruptan birine atamak için kullanılabilir. Bu 

gruplardan her biri farklı bir risk yönetimi yaklaşımını gerektirmektedir. Buna ek 

olarak, söz konusu kategoriler toplu değerlendirmelere en çok ihtiyaç duyulan 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C Sürüm 2.0 
Ekim 2017 645 

a 

 

(Grup IIIB) karışımların ve bu karışımları etkileyen belirli kimyasalların 

belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşım birden fazla kaynaktan oluşan 

(yüzey suyu, kapalı alan havası, beslenme, vs.), çok sayıda kimyasal barındıran ve 

büyük oranda değişken maruziyete sahip "gerçek dünya" karışımlarının 

değerlendirilmesinde faydalı olabilir. 

 

Tablo 1: Karışımların MCR ve HI'ya göre sınıflandırılması (Price ve 

arkadaşları., 2012a) 

 

 

Grup 

MCR, HI ve grupları 

tanımlayan Max HQi  

değerleri 

 

Açıklama 

Grup I Maksimum 𝐻𝑄𝑖 > 1 

𝑎𝑛𝑑 

𝐻𝐼 

( > 1) 

𝑀𝐶𝑅 

Konsantrasyonunda sağlık 

riski oluşturan en az bir 

kimyasal barındıran 

karışımlar. Risk ayrıca, 

karışımı oluşturan 

kimyasalların tek tek 

değerlendirilmesiyle de 

belirlenmelidir. 

Grup II 𝐻𝐼  < 1 Düşük şüpheli karışımlar 

Grup IIIa  

 

𝑀𝐶𝑅 < 2, 

𝐻𝐼 > 1 

ve Max𝐻𝑄𝑖 < 1 

Karışımın toksisitesinin  

büyük çoğunluğu için tek bir 

kimyasalın sorumlu olduğu 

karışımlar daha ileri inceleme 

için önceliklendirilmelidir. -

Karışımı oluşturan 

kimyasalların ayrı ayrı 

değerlendirilmesi bu karışımı 

şüphe konusu yapmaz çünkü 

max HQi < 1. 



BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre Bölüm B+C 

Sürüm 2.0 Ekim 2017 646 

 

Grup IIIb  

 

𝑀𝐶𝑅 > 2, 

𝐻𝐼  > 1 

𝑎𝑛𝑑 

Maksimum  

𝐻𝑄𝑖 < 1 

Tek başına endişe kaynağı 

olan bir kimyasal içeren 

değil, kombine etkileriyle 

toksisite için endişe kaynağı 

oluşturan karışımlar. Karışımı 

oluşturan kimyasalların ayrı 

ayrı değerlendirilmesi bu 

karışımı şüphe konusu 

yapmaz. 

 

İkincisi, bu yaklaşım karışımların değerlendirilmesi için kullanılacak bir karar 

ağacının bir parçası olabilir (Price ve arkadaşları, 2012a,b). Sonuçta MCR, hangi tip 

formülasyonların toplu değerlendirmelere en çok ihtiyaç duyduğunu (Grup I ya da 

III'te) ve toplu değerlendirme ihtiyacını öngören bir özellik olup olmadığını belirlemek 

için kullanılabilir. 

Özetle, MCR, tek tek bileşenlerin, karışımın toplam toksisitesi üzerindeki etkisi için bir 

açıklayıcıdır. MCR, kimyasalların daha üst kademe risk değerlendirmesi ve risk yönetimi 

için önceliklendirilmesinde önemli bir araçtır. 

TMIII'de sunulan vaka çalışmalarına MCR yaklaşımının entegrasyonu 

Karışım toksisitesi semineri sırasında biyosidal ürünlerden çevresel karışım toksisite 

değerlendirmelerine ilişkin sunulan vaka çalışmaları incelenmiş ve önceliklendirme 

aracını dahil edecek şekilde üzerlerinde çalışılmıştır. Amaç bir örnek oluşturmak ve 

kademeli yaklaşımda çıkarılacak önemli sonucu tartışmaktır. 

MCR'ın hesaplanması için adımlar 

Tek bir madde için Tehlike katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 

 

 

RVi'nin bir sonlanma noktası (NOEC'in EC50'si) veya PNEC olduğu ve c i 

numunede veya Beklenen Çevresel Konsantrasyonda (PEC) ölçülen 

konsantrasyondur 
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REACH mevzuatı kapsamında, HQ, genel olarak PEC / PNEC oranı olarak türetilen 

risk karakterizasyon oranı (RCR) olarak adlandırılır. 

Bir karışımın risk değerlendirmesi, bir yanıt ekleme varsayımına 

dayanmaktadır, bu nedenle, diğer hususları gerekçelendirmek için tek tek 

maddenin HQ değeri <1 olmalıdır. 

Daha önce açıklandığı gibi, Tehlike İndeksi (HI), bir karışımdaki bileşenin, 

maddeye özgü HQ'nun toplamı olarak türetilen kümülatif riskidir: 

 

 

 

 

 

Maksimum Kümülatif Oran (MCR), HI'yi maksimum katkısı olan maddenin 

HQ'suna bölerek elde edilir. 
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Örnek 1 

Ürün özellikleri, ekotoksisite sonlanma noktaları ve tahmin edilen maruziyet 

konsantrasyonu (PEC) hakkında aşağıdaki bilgilerle birlikte sunulmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2: Tehlike ve üç bileşenli bir formülasyonun PEC değeri 

 

 

Tür 

 

Tehlike 

sonlanma 

noktası 

 

Madde 1 

 

Madde 2 

 

Madde 3 

Balık EC 50 (mg/L) 0,01 4,3 0,0027 

 
NOEC (mg/L) 0,00407 0,43 0,00056 

Su piresi EC 50 (mg/L) 0,42 0,31 0,0052 

 
NOEC (mg/L) 0,00265 

 
0,00063 

Yosun EC 50 (mg/L) 15 0,058 0,0016 

 
NOEC (mg/L) 1 

 
0,00034 

AF - 10 100 10 

 

PNEC (mg/L) 0,00027 0,00058 0,00003 

PEC Yüzey 

suyu 

(mg/L) 0,00004 0,00015 0,0000272 

HQ 

(PEC/PNEC) 

- 0,15 0,26 0,8 

 

KADEME 1: 

Tepki eklenebilirliği varsayımına göre hesaplanan karışım riski: HI = Σ HQ = 0.15 

+ 0.26 + 0.8 = 1.21 

Karışımdaki en yüksek HQ 0.8'dir; bu nedenle MCR şu şekilde türetilebilir: MCR = 

1.21 / 0.8 = 1.51 

Risk analizi (HI) ve MCR analizi, karışımın şüpheli olabileceğini, ancak karışımların 

toksisitesinden sorumlu bir kimyasal içerdiğini gösterir. MCR analizine dayanarak, 
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karışımın üçüncü bileşeninin maruziyet değerlendirmesini yönlendirdiğini de 

destekler; bu nedenle risk değerlendirmesinin iyileştirilmesi, öncelikle bu bileşenin 

maruziyet veya tehlike karakterizasyonuna odaklanmalıdır. 

KADEME 2: 

Kademe 2b, toksik bir birim yaklaşımıdır; bu nedenle MCR yaklaşımının aşağıdaki 

şekilde uygulanması önerilmektedir. 

PEC ve RVi oranı, her trofik seviye ve her madde için hesaplanır. RVi, mevcut 

olduğunda EC50 veya NOEC'dir. TU yaklaşımı, aynı RVi (ortak sonlanma noktası) 

temelinde karışım etkisine katkıyı toplamalıdır. Sonuç olarak, her trofik seviye için 

seçilen RVi ortak bir paydadır. NOEC tüm maddeler için mevcut olduğunda, bu  

sonlanma noktası referans değer olarak seçildi, aksi durumda EC50 seçildi. 

Tablo 3, hesaplanan TU ve RVi'yi göstermektedir: 

 

 

Kademe 2b 

 

RVi 

 

Madde 1 

 

Madde 2 

 

Madde 3 

  
TU=PEC / RVi TU=PEC / RVi TU=PEC / 

RVi 

Balık NOEC 0,01 0,0003 0,05 

Omurgasız EC 50 0,0001 0,0005 0,01 

Yosun EC 50 0,000003 0,0026 0,02 

 

Tablo 4, en yüksek TU olan toksik birimlerin toplamını ve ayrıca TU 

hesaplamalarından elde edilen MCR'yi göstermektedir. 

 

  

Toplam TU 

 

Maksimum TU 

 

MCR 

Balık 0,059 0,05 1,21 

Omurgasız 0,006 0,01 1,11 

Yosun 0,020 0,02 1,15 
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MCR, bu karışımdaki bir maddenin, her trofik seviyede karışım risk 

değerlendirmesinin açık bir faktörü olduğunu belirtir. Bu durumda, trofik seviye 

yaklaşımı, 3.Maddenin toksik birim değerlendirmesinin ana faktörü olduğunu 

doğrular. Bu özel örnekte, Madde 3 balık, omurgasız ve alg için itici güçtür, ancak 

bu analiz, belirli bir etki tarzına sahip bir maddenin, benzersiz bir trofik seviye (yani 

birincil üreticiler) için değerlendirmenin itici gücü olduğunu gösterebilir. 

TU yaklaşımı, her trofik seviye için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Ekosistem etkisine 

göre her trofik düzeydeki TU değerlendirmesinin sonucunu tahmin etmek için bir 

değerlendirme faktörünün uygulanması gerekecektir. 

Örnek 2 ve 3. 

Bu karışımların risk değerlendirmesi, her iki karışımın da 1'den büyük HQ'ya sahip 

bir bileşene sahip olması ve tek bir madde seviyesinde potansiyel risk oluşturması 

nedeniyle tekrar edilmemiştir. Tek madde risk değerlendirmesi, herhangi bir ürün 

değerlendirmesine değinmeden önce iyileştirilmelidir. 

Sonuç 

Bu tebliğde, karışım risk değerlendirmesinde bir önceliklendirme aracı olarak Maksimum 

Kümülatif Oran (MCR) kavramlarını sunmaktayız. MCR, karışımlar için kantitatif bir risk 

değerlendirmesinin basit bir ek hesaplama adımından oluşur; bu durum, karışımın 

toksisitesinin çoğundan bir kimyasalın sorumlu olduğu veya birleşik bir etkiyle ilgili 

kaygıların olduğu durumlar arasında ayrım yapmaya izin verir. 

 

Kavramı açıklamak için, MCR hesaplaması TMIII'de sunulan vaka çalışmalarına 

uygulanmıştır. İlk üründe, iki kademeli yaklaşımda karışımın riskinin ana faktörü 

olarak bir maddenin tanımlanması tanımlanmıştır. Diğer ürünler, herhangi bir karışım 

risk değerlendirmesinden önce tek madde seviyesinde maruziyette ve / veya tehlike 

değerlendirmesinde daha fazla iyileştirme gerektirecek bir madde içermekteydi.  
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Ek 10. Karışım toksisitesi üzerine çalıştaylar 2012-2013: Toksik Birim ile ilgili 

örnek hesaplama 

    Okuyucu için NOT: 

Bu kılavuzu güncellemek için yapılan son görüş alma sürecinin sonunda, Ek 9 ve 10'da 

karışım değerlendirmesi için ilgili maddelerin tanımlanmasına ilişkin bilgilerin güncel 

olmayan metodolojiyi ve bölümdeki kılavuzu açıkladığı not edilmiştir. 

bu kılavuzun (sürüm 2.0) 10.2.2 kısmında sunulan bilgilerin takip edilmesi gerektiği 

not edilmiştr. Bu, bir sonraki güncellemede incelenecek ve uyumlu hale getirilecektir. 

 

Karışım toksisite değerlendirmesi ile ilgili olarak tanımlanan maddeler için temel 

veriler: 

 

Madde Aktif madde  Koruyucu 

madde 

Çözücü 

Üründeki içerik 

[%w/w] 

0,5 6,5 83,1 

Yosun (ErC 50(72h) 0.0052 mg/L 9 mg/L 695 mg/L 

Su piresi (EC 50(48h) 0.003 mg/L 5 mg/L 700 mg/L 

Balık (LC 50(96h)) 0.0012 mg/L 7 mg/L 850 mg/L 

 

Bu verilere dayanarak TU, Denklem'e göre üç ürün bileşeninin tümü için hesaplanır. 

Denklem 121 (TUi = Ci/ECxi): 

 

Madde Aktif madde  Koruyucu 

madde 

Çözücü ΣTU 

TU Yosun 96,2 0,72 0,12 97,0 

TU Su piresi 166,7 1,30 0,12 168,1 

TU Balık 416,7 0,93 0,10 417,7 

 

 

Son olarak, bağıl TU, Denklem 122'ye göre hesaplanır (bağıl TUi = (TUi/ΣTU)/100): 
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Bu hesaplamaya göre, karışım toksisite değerlendirmesi için yalnızca aktif maddenin 

a.s. olarak ilgili olduğu kabul edilmelidir. Bu teorik örnekte, yosun, su piresi ve 

balıktaki karışımın toksisitesinin% 99'undan fazlasını oluşturur. 

Madde Aktif madde  Koruyucu 

madde 

Çözücü 

Bağıl TU Yosun 99,13 0,74 0,12 

Bağıl TU Su piresi 99,16 0,77 0,07 

Bağıl TU Balık 99,76 0,22 0,02 
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Ek 11. Sinerjizmler 

 

 Tablo 57: Amaçlanan Sinerjizmler 

 

Sinerjizmin rapor 

edildiği organizmalar 

için rapor edilen 

sinerjik etkileşim 

 Referans 

Bacillus thuringiensis 

Berliner & Endosulfan 

Pamuk 

kurdu(Helicoverpa 

armigera) 

46 

Bakır ve Formaldehit Mikroorganizmalar 49, 54, 

Bakır ve izotiyazolon Mikroorganizmalar 49 

Formaldehit ve 

İzotiyazolon 

Mikroorganizmalar 49 

Propiconazol & λ-

cyhalothrin 

Bal arısı (Apis mellifera) 43 

Bakır & CPT Bakteri (Vibrio fischeri) 59 

Bakır (pirition) & ZPT Bakteri (Vibrio fischeri), 

Diatoms (Thalassiosira 

pseudomona), polychaete 

larvae (Hydroides elegans), 

amphipods (Elasmopus 

rapax), brine shrimp (Artemia 

salina) 

11, 38, 60 

Bakır ve Ditiokarbamatlar Ciliates (Colpidium campylum) 14, 57, 59, 

Bakır ve Diuron Bakteri (Vibrio fischeri), 

marine algae (Chaetoceros 

gracilis), brine shrimp 

(Artemia salina) 

37, 38, 60 

Bakır & Irgarol Bakteri (Vibrio fischeri), 37, 60 
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marine algae (Chaetoceros 

gracilis) 

Bakır & Sea Nine 211 Bakteri (Vibrio fischeri) 60 

Bakır ve Ziram Bakteri (Vibrio fischeri) 60 

Deltamethrin & Carbaryl Salyangoz (Lymnaea 

acuminata) 

25 

Diuron & ZPT Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis), brine shrimp (Artemia 

salina) 

37, 38 

Diuron ve kadmiyum Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 

Ditiokarbamatlar ve ağır 

metaller 

rapor edilmedi 57 

EBI-fungisitler ve 

insektisitler (piretroidler, 

organofosfatlar, 

neonikotinoidler) 

Mikroorganizmalar (Vibrio 

fischeri), invertebrates 

(Daphnia magna, Apis 

mellifera) 

17, 44, 51, 

55 

İzoproturon ve 

Sipermetrin ve 

Difufenikan 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Sipermetrin ve 

Pendimethalin 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Sipermetrin ve 

Trifluralin 

rapor edilmedi 55 
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Sinerjizmin rapor 

edildiği organizmalar 

için rapor edilen 

sinerjik etkileşim 

 Referans 

İzoproturon ve 

Fenvalerat ve 

Pendimethalin 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Deltamethrin ve 

Diflufenikan 

rapor edilmedi 55 

Irgarol ve Kadmiyum Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 

Irgarol & Diuron Bakteri (Vibrio fischeri), green 

algae (Selenastrum 

capricornotum), marine algae 

(Chaetoceros gracilis) 

crustaceans (Daphnia magna) 

30, 37 

Irgarol & TCMTB Bakteri (Vibrio fischeri), green 

algae (Selenastrum 

capricornotum),crustaceans 

(Daphnia magna) 

30 

Irgarol ve Klorotalonil Bakteri  (Vibrio fischeri), green 

algae (Selenastrum 

capricornotum) 

30 

Irgarol & DCF Bakteri (Vibrio fischeri), 

crustaceans (Daphnia magna) 

30, 60 

Thiacloprid & Tebuconazole Arılar (Apis mellifera) 51 

ZPT & Irgarol Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 

ZPT & kadmiyum Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 
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Çinko pirition ve Ziram Bakteri (Vibrio fischeri) 60 

Irgarol ve TCMTB ve 

Dichlofluanid 

Yeşil alg  (Selenastrum 

capricornotum), 

crustaceans (Daphnia 

magna) 

30 

Çinko pirition ve Bakır 

pirition ve Klorotalonil 

Tuzlu su karidesi (Artemia salina) 38 

Çinko pirition ve Bakır 

pirition ve Klorotalonil 

Tuzlu su karidesi  (Artemia 

salina) 

38 

 

Tablo 58: Amaçlanmayan Sinerjizmler 

Tabloda gösterilen maddeler için potansiyel sinerjik etkiler, akademik hakemli 

literatürde rapor edilmiştir. 

Bu yayınlar, gösterilen maddelerin olası sinerjilerinin göstergesi olarak görülmeli ve 

karar verme sürecinde dikkate alınmalıdır. Ancak, bu amaç için daha ayrıntılı olarak 

analiz edilmelidir, örn. test edilen konsantrasyonlar, karışım oranları ve etkileşimin 

konsantrasyona bağımlılığının yanı sıra test edilen organizmalar ve sonlanma 

noktaları ile ilgili olarak. 
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Sinerjizmin rapor 

edildiği organizmalar 

için rapor edilen sinerjik 

etkileşim 

 Referans 

Bacillus thuringiensis 

Berliner & Endosulfan 

Pamuk kurdu(Helicoverpa 

armigera) 

46 

Bakır ve Formaldehit Mikroorganizmalar 49, 54, 

Bakır ve izotiyazolon Mikroorganizmalar 49 

Formaldehit ve İzotiyazolon Mikroorganizmalar 49 

Propiconazol & λ-cyhalothrin Bal arısı (Apis mellifera) 43 

Bakır & CPT Bakteri (Vibrio fischeri) 59 

Bakır (pirition) & ZPT Bakteri (Vibrio fischeri), 

Diatoms (Thalassiosira 

pseudomona), polychaete 

larvae (Hydroides elegans), 

amphipods (Elasmopus 

rapax), brine shrimp 

(Artemia salina) 

11, 38, 60 

Bakır ve Ditiokarbamatlar Ciliates (Colpidium campylum) 14, 57, 59, 

Bakır ve Diuron Bakteri (Vibrio fischeri), 

marine algae (Chaetoceros 

gracilis), brine shrimp 

(Artemia salina) 

37, 38, 60 

Bakır & Irgarol Bakteri (Vibrio fischeri), 

marine algae (Chaetoceros 

gracilis) 

37, 60 

Bakır & Sea Nine 211 Bakteri (Vibrio fischeri) 60 

Bakır ve Ziram Bakteri (Vibrio fischeri) 60 

Deltamethrin & Carbaryl Salyangoz (Lymnaea 

acuminata) 

25 
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Diuron & ZPT Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis), brine shrimp 

(Artemia salina) 

37, 38 

Diuron ve kadmiyum Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 

Ditiokarbamatlar ve ağır 

metaller 

rapor edilmedi 57 

EBI-fungisitler ve 

insektisitler (piretroidler, 

organofosfatlar, 

neonikotinoidler) 

Mikroorganizmalar (Vibrio 

fischeri), invertebrates 

(Daphnia magna, Apis 

mellifera) 

17, 44, 51, 

55 

İzoproturon ve 

Sipermetrin ve 

Difufenikan 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Sipermetrin ve 

Pendimethalin 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Sipermetrin ve Trifluralin 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Fenvalerat ve 

Pendimethalin 

rapor edilmedi 55 

İzoproturon ve 

Deltamethrin ve 

Diflufenikan 

rapor edilmedi 55 

Irgarol ve Kadmiyum Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 
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Sinerjizmin rapor 

edildiği organizmalar 

için rapor edilen 

sinerjik etkileşim 

. Referans 

Irgarol & Diuron Bakteri (Vibrio fischeri), 

green algae (Selenastrum 

capricornotum), marine 

algae (Chaetoceros gracilis) 

crustaceans (Daphnia 

magna) 

30, 37 

Irgarol & TCMTB Bakteri (Vibrio fischeri), 

green algae (Selenastrum 

capricornotum), crustaceans 

(Daphnia magna) 

30 

Irgarol ve Klorotalonil Bakteri  (Vibrio fischeri), green 

algae (Selenastrum 

capricornotum) 

30 

Thiacloprid & Tebuconazole Arılar (Apis mellifera) 51 

ZPT & Irgarol Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 

ZPT & kadmiyum Deniz yosunları (Chaetoceros 

gracilis) 

37 

Çinko pirition ve Ziram Bakteri (Vibrio fischeri) 60 

Irgarol ve TCMTB ve 

Dichlofluanid 

Yeşil alg (Selenastrum 

capricornotum), crustaceans 

(Daphnia magna) 

30 

Çinko pirition ve Bakır 

pirition ve Klorotalonil 

Tuzlu su karidesi (Artemia 

salina) 

38 

Çinko pirition ve Bakır 

pirition ve Klorotalonil 

Tuzlu su karidesi  (Artemia 

salina) 

38 
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Ek 12. Karışım toksisitesi üzerine çalıştaylar 2012-2013: Örnek Olaylar 

    Okuyucu için NOT: 

Bu kılavuzu güncellemek için yapılan son görüş alma sürecinin sonunda, Ek 9 ve 10'da 

verilen karışım değerlendirmesi için ilgili maddelerin tanımlanmasına ilişkin bilgilerin 

yönelik kabul edilen metodolojinin güncel olmadığı ve bölümdeki rehberin güncel 

olmadığı kaydedilmiştir. 

bu kılavuzun  (sürüm 2.0) 10.2.2 kısmında sunulan bilgilerin takip edilmesi gerektiği 

not edilmiştir. Bu, bir sonraki güncellemede incelenecek ve uyumlu hale getirilecektir. 

 

Örnek Olay 1: PT14, Rodentisit 

Tarama Adımı 

1. İlgili çevre kompartmanlarının tanımlanması 

Kullanıma hazır tuzak yemler (balmumu blokları), içeride ve dışarıda (bina içi ve 

çevresinde, açık alanlarda, atık imha sahalarında) ve kanalizasyonlarda güvenli ve 

kurcalamaya dayanıklı kapalı uygulamalarda (tuzak yem istasyonları, diğer güvenli 

kutular) sıçanların ve farelerin kontrolü için kullanılır. Kanalizasyon sistemindeki 

kullanım, kanalizasyon suyu ve STP yoluyla yüzey sularının ve tortunun 

kirlenmesine yol açabilir. Ürünün diğer önerilen kullanımlarından yüzey suyunun 

kirlenmesi beklenmez veya önemli ölçüde daha az beklenir.  

Toprak organizmalarının doğrudan kirlenme yoluyla ürüne maruz iyeti, bina içinde 

ve çevresinde kullanım sonrasında meydana gelebilir. Kanalizasyonda kullanılan 

ürüne maruz kalan bir kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan kanalizasyon 

çamurunun yayılmasının ardından toprağın açığa çıkması da mümkündür. Ayrıca 

hedef olmayan organizmaların birincil ve ikincil zehirlenmesi riski vardır. Çevrenin 

ürüne maruziyeti muhtemeldir (yüzey suyu, tortu, toprak). 

2. İlgili Maddelerin Tanımlanması 

Ürünün kompozisyonu Tablo 59'da verilmiştir. 
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Tablo 59: Biyosidal ürünün kompozisyonu 

 

İçerik 

maddesi 

Formülasy

ondaki 

içerik 

[%w / w] 

Sınıflandırma İlgili 

şüpheli 

maddeler 

Aktif 

mad

de  

0,005 Akut Toks. 1 (H310, H330), Akut 

Toks. 2 (H300, H330); Repr. 1A 

(H360); STOT RE 1 (H372); 

Sucul akut 1 (H400), Sucul kronik 1 

(H410)
45

 

X 

Un 60,88 sınıflandırılmamış - 

Parafin 26,80 sınıflandırılmamış - 

Tahıl 6,00 sınıflandırılmamış - 

Şeker 3,00 sınıflandırılmamış - 

Yardımcı 

formülan 

2,38 sınıflandırılmamış - 

Renk 

verici 

madde 

0,68 sınıflandırılmamış - 

Yardımcı 

madde 

0,195 sınıflandırılmamış - 

Koruyucu 

madde 

0,04 sınıflandırılmamış - 

Aroma 0,02 sınıflandırılmamış - 

 

45 DSD ve CLP sınıflandırması arasındaki çevirinin kontrol edilmesi gerekir. 
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X: karışım değerlendirmesiyle ilgili madde; -: karışım değerlendirmesiyle ilgili 

olmayan madde 

 

Biyosidal ürün, çevre sınıflandırması veya başka bir şekilde çevre için potansiyel bir 

tehlike taşıyan şüpheli maddeler veya başka bileşenler içermez. 

Aktif maddenin yanı sıra ürün bir koruyucu madde içerir. Bu madde, birkaç PT için BPD 

kapsamında aktif madde olarak bildirilmiştir ve bu nedenle karışım toksisite 

değerlendirmesi için ilgili bir madde olarak düşünülmelidir. Bununla birlikte, koruyucu 

madde, çevre için sınıflandırılmamıştır ve mevcut ekotoksikolojik verilerden, koruyucu 

maddenin çevresel organizmalar için aktif maddeden daha az toksik olduğu sonucuna 

varılabilir. 

Dahası, 121 ve 122 numaralı Denklemlere (Ek 9) göre a.m. ve koruyucu maddenin 

toksik birimleri su ve toprak ortamları için karşılaştırıldığında, sucul kompartman için 

a.m.'nin asıl ürün toksisitesi risk kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır (bkz. Tablo 62 & 63). 

 

Tablo 60: Su ve toprak ortamlarında a.m. ve koruyucu madde için toksisite 

verileri. 

Madde Aktif madde  Koruyucu 

madde 

Üründeki içerik [%w/w] 0,005 0,04 

Sucul kompartman 

Yosun (ErC50(72h), [mg/L] 0,51 480 

Su piresi (EC50(48h), [mg/L] 0,52 982 

Balık (LC50(96h)), [mg/L] 0,064 >1000 

Toprak kompartmanı 

Solucan (LC50(14d), [mg/kg dw] >100 >5000 
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Tablo 61: Suda yaşayan organizmalar açısından a.m. ve koruyucu madde için 

bağıl toksik birimler (TU toplamının% 'si olarak bireysel TU)  

 

Tablo 62: a.m. için bağıl toksik birimler (TU toplamının% 'si olarak bireysel TU) 

ve toprak organizmalarıyla ilgili koruyucu. 

 

Uzman görüşüne dayalı olarak, koruyucu maddenin karışım değerlendirmesi için 

ilgili bir madde olmadığı sonucuna varılabilir. 

 Aktif maddenin yanı sıra, çevresel sınıflandırmaya sahip başka hiçbir bileşen 

yoktur  

veya aksi takdirde, başvuru sahibi tarafından sağlanan kompozisyona ve malzeme 

güvenlik veri formuna göre üründe potansiyel bir çevre tehlikesi bulunur. 

3. Sinerjik etkileşimlere ilişkin tarama 

 Literatürde ürün veya bileşenleri için sinerjik etkilere dair herhangi bir gösterge 

yoktur. 

4. Sonuç 

 Sonuç olarak, ürün için çevresel risk değerlendirmesi aktif maddeye dayalıdır ve 

karışım değerlendirmesine gerek yoktur. 

 

 
Aktif madde  Koruyucu 

madde 

Algler 99,16 0,84 

Su piresi 99,58 0,42 

Balık 99,95 0,05 

 Aktif madde  Koruyucu 

madde 

Solucanlar 13,8 86,2 
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Örnek Olay 2: PT08, Ahşap koruyucu 

Tarama Adımı 

1. İlgili çevre kompartmanlarının tanımlanması 

Tarama adımı, çevreye maruziyetin muhtemel olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ürünün kullanım amacına ve uygulanan RMM'lere göre yalnızca toprak 

kompartmanının maruziyeti olasıdır. 

2. İlgili Maddelerin Tanımlanması 

Başvuru sahibi tarafından sağlanan kompozisyona ve malzeme güvenlik bilgi 

formuna göre üründe, dört aktif maddenin yanı sıra, çevre sınıflandırması veya 

çevre için potansiyel tehlike taşıyan başka hiçbir bileşen bulunmaz. 

3. Sinerjik etkileşimlere ilişkin tarama 

Literatürde ürün veya bileşenleri için sinerjik etkilere dair herhangi bir gösterge 

yoktur. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, ürün için çevresel risk değerlendirmesi dört aktif maddeye dayalıdır 

ve bir karışım değerlendirmesi gereklidir. 

 

Kademeli değerlendirme şeması 
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Tablo 63: Ürünün içeriğindeki dört a.m. için toprakla ilgili mevcut karasal 

ekotoksisite verileri ve PEC'ler   

 

 

a.

s. 

Etki konsantrasyonu [mg/] AF PNECt

oprak 

[mg/

kg] 

PECtopr

ak 

[mg/kg] 

 

PEC/PNE

C 
Bitkiler Solucanl

ar 

Mikroorgan

izmalar 

1 EC50 = 

30.0 

LC50 = 800 EC50 = 120.0 100

0 

0,03 0,01 0,33 

2 EC50 = 

5.0 

NOEC = 

0.05 

EC50 = 7.0 50 0,001 8.5*10-5 0,085 

3 EC50  = 

22 

NOEC = 

5.0 

NOEC = 

0.4 

NOEC = 6.0 10 0,04 0,035 0,875 

4 NOEC = 

1.0 

NOEC = 

20.0 

EC50= 30.0 50 0,02 0,01 0,50 

kırmızı: PNEC türevi için kullanılan değerler 

Kademe 1 

 

 

 

RQürün = 0.33 + 0.085 + 0.875 + 0.50 = 1.79 

 çevre için kabul edilemez risk 

 

Kademe 2  
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Tablo 64: Bitkiler 

 

a.

m. 

PEC 

[mg/kg] 

Etki 

konsantrasyo

nu [mg/kg] 

AF ECx/AF PEC/(ECx/AF) 

1 0,01 EC50 = 30.0 1000 0,03 0,333 

2 8.5*10
-5

 EC50 = 5.0 50 0,1 0,00085 

3 0,035 NOEC = 5.0 10 0,5 0,07 

4 0,01 NOEC = 1.0 50 0,02 0,5 

RQürün = 0.33 + 0.00085 + 0.07 + 0.5 = 0.904 

 çevre için kabul edilemez risk 

Tablo 65: Solucanlar 

 

 

a.

m. 

PEC 

[mg/kg

] 

Etki 

konsantrasyon

u [mg/kg] 

AF ECx/AF PEC/(ECx/A

F) 

1 0,01 LC50 = 800.00 1000 0,8 0,0125 

2 8.5*10-5 NOEC = 0.05 50 0,001 0,085 

3 0,035 NOEC = 0.4 10 0,04 0,875 

4 0,01 NOEC = 20 50 0,4 0,025 

NOT : RQürün = 0.125 + 0.085 + 0.875 + 0.025 = 0.9975 

 çevre için kabul edilemez risk 

Tablo 66: Mikroorganizmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.
m. 

PEC 

[mg/kg
] 

Etki 

konsantrasyon
u [mg/kg] 

AF ECx/AF PEC/(ECx/A

F) 

1 0,01 EC50 = 120 1000 0,12 0,083 

2 8.5*10-5 EC50 = 7.0 50 0,14 0,00060 

3 0,035 NOEC = 6.0 10 0,6 0,058 

4 0,01 NOEC = 30 50 0,6 0,017 
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RQürün = 0,083 + 0,00060 + 0,058 + 0,017 = 0.16 

 

 çevre için kabul edilemez risk 

 en yüksek RQsolucan = 0.9975 

 üç trofik seviyenin tümü için toprakla ilgili kabul edilebilir risk 

 Kademe 3 veya 4'e devam etmeye gerek yoktur 

 diğer tüm ilgili kompartmanlar için benzer prosedür 
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