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ÖNSÖZ 

Bu belge, BPR yükümlülüklerini ve bunların nasıl yerine getirileceğini 

açıklamaktadır. 

Halojen içeren biyosidal ürünlerin uygulanması, dezenfeksiyon yan ürünlerinin 

(DBP'ler) oluşumuna yol açmaktadır. Bu DBP'lerin insan sağlığı veya çevre için risk 

oluşturabilecek tehlikeli maddeler içerdiği görülmüştür. Yetkili Makamlar (CA'ler) ve 

Teknik Toplantılar (TM), halojenli biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasının bir 

parçası olarak DBP'lerin risk değerlendirmesinin yapılması gerektiğine karar 

vermişlerdir. TM, ulusal ruhsatlandırma aşamasına ertelemek yerine Ek I'in dahil 

edilmesi (o zamanki BPD 98/8/EC, şimdi Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) için 

aktif madde onayı) aşamasında tüm halojenli dezenfektanlar için böyle bir risk 

değerlendirmesine uyumlaştırılmış bir yaklaşım bulunması gerektiğini kabul 

etmiştir. 

2011'den itibaren Hollanda, DBP'lerin hem insan sağlığı risk değerlendirmesi hem 

de çevresel risk değerlendirmesi için bu şekilde uyumlaştırılmış bir yaklaşım 

geliştirmek için çalışmalar yapmıştır. Birkaç üye ülke (MS) bu sürece katılmış ve 

görüşlerini bildirmiştir. 

TMIV-2011'de bir ilk belge sunulmuştur. Ana sonuç, insan maruziyeti ve çevresel 

maruziyetin ardından DBP'lerin risklerini değerlendirmek için dosyalarda yeterli veri 

bulunmadığıydı. Mümkün olduğu durumlarda, oluşturulan DBP'lerin tanımlanması ve 

bu DBP'lerin kalitatif bir değerlendirmesi, Yetkili Makam Raporlarına (CAR'lar) dahil 

edilmelidir. 

İnsan sağlığı risk değerlendirmesi ile ilgili olarak, CA ve (eski) TM seviyesinde 

karar verildiği üzere, PT2'ye (yüzme suyu) öncelik verilmiştir; zira bu, DBP'lere 

insan maruziyeti ve bununla ilişkili olası sağlık riski açısından en alakalı olarak kabul 

edilmektedir. DBP'ler için insan sağlığı risk değerlendirmesinin başlangıç noktası, CA 

toplantısının yüzme ve/veya içme suyundaki bireysel (grup) DBP'ler için mevcut 

ulusal sınır değerlerini kullanma kararı olmuştur.  
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Bu, DBP'ler için insan sağlığı risk değerlendirmesinde uygun birinci kademe olarak 

TMII-2012 tarafından kabul edilmiştir. Bu karara dayanarak, pragmatik bir yaklaşım 

için öneriler geliştirilmiştir. TM II-2012'den önce, bu öneriler, birkaçı yazılı girdi 

sağlayanlar arasında dağıtılmıştır. TM III-2012'de bu tekliflerde öne sürülen çeşitli 

noktalara ilişkin resmi anlaşma sağlanmıştır. Sonraki bir belgede NL, beklenen insan 

sağlığı risk değerlendirmesi için yöntemin fiili uygulamasına ilişkin olarak muhtemel 

yolun ne olabileceğini özetlemiştir. 

Çevresel risk değerlendirmesi ile ilgili olarak, Balast Suyu Arıtma çalıştayından 

gelen tartışma belgelerinin, diğer Üye Ülkelerden ve sanayiden (IND) gelen 

görüşlerle birlikte dikkate alınması gerektiği konusunda ayrıca mutabık kalınmıştır. 

İlk olarak TMI-2012'de sunulan revize edilmiş bir belge, DBP'lerin (gruplarının) 

alaka düzeyinin daha derinlemesine bir analizini içermiş ve değerlendirme için 

gerekli ek bilgileri sağlamıştır. Avrupa Komisyonu'ndan (COM) gelen spesifik istek 

üzerine, belge, özellikle eski Mevcut Maddeler Yönetmeliği (793/93/EEC)1 

kapsamında sodyum hipoklorit ile ilgili olarak AB Risk Değerlendirme Raporu'nun 

(EU-RAR) stratejisinin ve/veya sonuçlarının biyosidal ürün risk değerlendirmesi için 

devralınıp devralınamayacağını araştırmıştır. Belge, aşağıdaki ürün tiplerine (PT'ler) 

odaklanarak DBP oluşumu ve risk değerlendirmesi hakkındaki bilgileri özetlemiştir: 

PT2 (atık su arıtma), PT11 (soğutma suyu) ve PT12 (kağıt hamuru ve kağıt) ve bu 

belge TMII-2012'de tekrar tartışılmıştır.  

 

 

1 EC. 2007. Avrupa Birliği Risk Değerlendirme Raporu SODYUM HİPOKLORİT, CAS No: 7681-52- 9, EINECS No: 231-668-3, 

Nihai rapor, Kasım 2007. Raportör Üye Ülke İtalya, http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/existing- 

chemicals/risk_assessment/REPORT/sodiumhypochloritereport045.pdf. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/existing-chemicals/risk_assessment/REPORT/sodiumhypochloritereport045.pdf
http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/existing-chemicals/risk_assessment/REPORT/sodiumhypochloritereport045.pdf
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At TMIII-2012, NL tartışmaları güncellemek ve daha önceki TM'lerde sunulan çeşitli 

belgeleri entegre etmek için hem insan hem de çevresel risk değerlendirmesini 

içeren birleşik bir belge sunmuştur. Bu aşamada tespit edilen ana sorun, yeterli 

izleme verileri eksikliği olmuştur. 

Belge daha sonra Aralık 2012 ve Mart 2013'teki CA toplantısına sunulmuş ve daha 

fazla eylem için zaman çizelgeleri ve sorumluluklar hakkında karar verilmesi talep 

edilmiştir. CA toplantılarında herhangi bir anlaşmaya varılmamış ve konu beklemeye 

alınmıştır. 

Biyosidal Ürün Yönetmeliği (BPR, Yönetmelik (EU) 528/2012) yürürlüğe girdikten ve 

biyosidal ürün değerlendirmesi Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) taşındıktan 

sonra, Biyosidal Ürün Komitesi (BPC) kapsamında dezenfektan yan ürünleri için bir 

Geçici Çalışma Grubu (geçici DBP WG), süreci yeniden etkinleştirmek ve kılavuzu 

sonuçlandırmak için kurulmuştur. Bu geçici DBP WG'nin yetkisi altında, Hollanda 25 

Haziran 2015'te Amsterdam'da bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayın amacı, tüm 

çözülmemiş sorunları çözmek ve DBP'lerin insan sağlığı ve çevresel risk 

değerlendirmesi için yöntemlerin tanımını tamamlamaya izin vermekti. 

Çalıştay tartışmalarına dayalı olarak, bu belge DBP'lerin insan sağlığı risk 

değerlendirmesi ve çevresel risk değerlendirmesi için bir strateji sağlamaktadır. Bu 

belge ile, halojenli dezenfektanların risk değerlendirmesinden sorumlu taraflar, 

DBP'lerin değerlendirilmesi üzerine çalışmaya başlayabilmektedir. 

Kılavuzun Uygulanabilirliği 

Aktif madde onayı için yeni kılavuz veya kılavuzla ilgili belgelerin uygulanabilirliğine 

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

we-are/biocidal-products- committee]2 yayınlanmış olan "Aktif madde onayında 

yeni kılavuz ve kılavuz ilgili belgelerin uygulanabilirlik süresi" belgesinde 

verilmektedir ve ürün ruhsatlandırmasınına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için, 

lütfen ECHA Kılavuz sayfasında bulunan CA-july2012-doc6.2d (final) belgesine 

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

doc_6_2d_final_en.pdf]. 

2 İlgili bağlantı, Çalışma Prosedürleri (sağ kolon) başlığı altında mevcuttur [https://echa.europa.eu/about-us/who-we- 

are/biocidal-products-committee] 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
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
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Standart terim 

/ Kısaltma 

Açıklama 

AOX Absorbe edilebilir organik halojen 

ANSES Fransız Yetkili Makamı 

BAT "Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert": mesleki 

maruziyetler için biyolojik tolerans değeri 

BPC Biyosidal Ürün Komitesi 

BPR Biyosidal Ürün Yönetmeliği 

CA Yetkili Makam 

CAR Yetkili makam değerlendirme raporu 

CEN Comité Européen de Normalization - Avrupa 

Standardizasyon Komitesi 

COM Avrupa Komisyonu 

DBA Dibromoasetik asit 

DBP Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

DBP-WG Dezenfeksiyon yan ürünleri Çalışma grubu 

DCA Dikloroasetik asit 

DOC Çözünmüş oksijen konsantrasyonu 

DOX Çözünmüş organik halojen 

DWL içme suyu sınır değeri 

ECx %X'te Etkili Konsantrasyon 

EC10 %10'da Etkili Konsantrasyon 

EC50 %50'de Etkili Konsantrasyon 

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

EOX Ekstrakte edilebilir organik halojen 
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EPIWIN Bir modelleme aracı 

AB Avrupa 

EU-RAR Avrupa Risk değerlendirme raporu 

EUSES Avrupa Birliği Maddelerin Değerlendirilmesi Sistemi 

HAA Halojenli asetik asitler 

HAN Halojenli asetonitriller 
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Standart terim 

/ Kısaltma 

Açıklama 

IND Endüstri 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

LCx %X'te ölümcül konsantrasyon 

LC50 %50'de ölümcül konsantrasyon 

MBA Monobromoasetik asit 

MCA Monokloroasetik asit 

MS Üye Ülkeler 

NL Hollanda 

NOAEL Herhangi bir yan etki gözlenmeyen doz 

NOEC Herhangi bir etki gözlenmeyen konsantrasyon 

OSPAR OSPAR Komisyonu - Oslo Paris Sözleşmesi (Kuzey-Doğu 

Atlantik Deniz Ortamının Korunması için) 

PEC Beklenen konsantrasyonlar 

PNEC Beklenen etkisiz konsantrasyon 

PT Ürün tipi 

QSAR Kantitatif Yapı - Aktivite İlişkileri 

RIVM Hollanda Yetkili Makamı 

RSS Ham çökelmiş kanalizasyon 

SE-EPA İsveç Çevre Koruma Ajansı 

SPME Katı faz mikro ekstraksiyon 

SSD-yaklaşımı Türe özgü veri yaklaşımı 

STP Atık su arıtma tesisi 

SWL yüzme suyu sınır değeri 

TCA triklorasetik asit 
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TBA tribromoasetik asit 

TDI Tolere Edilebilir Günlük Alım Miktarı 

THM Trihalometan 

TM Teknik toplantılar 

TOC Toplam organik karbon 

TOX Absorbe edilebilir organik halojen 
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Standart terim 

/ Kısaltma 

Açıklama 

TTC Toksikolojik Kaygı Eşiği 

TU Toksik Birim 

TUa Akut toksisite için Toksik Birimler 

TUc Kronik toksisite için Toksik Birimler 

US-EPA ABD Çevre Koruma Ajansı 

UV Ultraviyole 

WET Tam çıkış suyu testi 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

XAD Oldukça emici bir reçine 
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1. GENEL GİRİŞ 

1.1 Mevzuata ilişkin bağlam  

Suyun oksitleyici biyosidal ürünlerle dezenfeksiyonu, yan ürünlerin (DBP'ler) 

oluşumuna yol açmaktadır. Biyosidal Ürün Yönetmeliğine (BPR) göre, kalıntıların 

etkisi risk değerlendirmesinde değerlendirilmelidir (örneğin Madde 19, (1) (b) (iii)) 

ve Madde 3,(1)(h)'deki tanıma göre kalıntılar, reaksiyon ürünlerini içermektedir. Bir 

dizi bilinen DBP (grubu) biyolojik olarak aktiftir ve bazıları kanserojenler (bundan 

şüphe duyulmaktadır) veya mutajenlerdir (örneğin kloroform, halojenli metanlar, 

bromat). Ayrıca, çoğu DBP, biyosidal ürünün kendisinden daha kararlıdır. Bu 

nedenle, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırmasının bir parçası olarak DBP'lerin risk 

değerlendirmesi gereklidir. 

1.2 Karmaşık bir soruna pragmatik bir yaklaşım 

DBP'lerin risk değerlendirmesine dair temel sorun, oluşan DBP'lerin sayısının çok 

yüksek olmasıdır. DBP oluşumuyla ilgili araştırmaların çoğunun yapıldığı alan olan 

içme suyunda, şu ana kadar 600'den fazla DBP tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

aynı zamanda, içme suyunun dezenfeksiyonu sırasında oluşan toplam organik 

halojenin (TOX) %50'den fazlası tanımlanamamıştır (Pressman vd. 2010; DeBorde 

and Von Gunten 2008). Bu tanımlanamayan TOX'un çoğunun, biyolojik olarak 

erişilebilir olması beklenmeyen seyrek olarak klorlanmış doğal olarak oluşan makro 

moleküller olduğu anlaşılmaktadır (daha fazla bilgi için bkz. Kısım 3.3.1.3). 

DBP'lerin insan sağlığı risk değerlendirmesi kapsamında öncelik, PT2'ye (yüzme 

suyu) verilmiştir; zira, insan maruziyet derecesi ve olası sağlık riskleri açısından en 

alakalı olduğu kabul edilir. Geçtiğimiz on yıl boyunca yüzme havuzlarında DBP 

oluşumu giderek daha fazla incelenmiştir. İspanya'daki kapalı yüzme havuzlarında 

yapılan ve dezenfeksiyon için klorlama veya bromlamanın kullanıldığı büyük bir 

çalışmada, 100'den fazla farklı DBP tespit edilmiştir (Richardson vd. 2010). Yüzme 

havuzlarında oluşan DBP'lerin türü ve miktarı, organik maddenin mevcudiyeti, 

organik/inorganik nitrojen bileşiklerinin varlığı ve suyun tuzluluğu dahil olmak üzere 

birçok değişkene bağlıdır.  
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Aktif maddenin konsantrasyonu, ziyaretçi sayısı, alıcı suyun özellikleri (pH, toplam 

organik karbon (TOC)) gibi çalışma koşulları ve sıcaklık ve radyasyon gibi çevresel 

koşullarının tümü etkilidir (Pickup 2010; Sun vd. 2009). Bu karmaşıklık nedeniyle, 

belirli bir durumda hangi bileşiklerin hangi konsantrasyonlarda oluşacağını önceden 

kestirimde bulunmak çok zordur. Singh ve diğerleri (2012) tarafından bu amaçla 

modeller geliştirmek adına girişimlerde bulunulmuş ancak bu girişimler henüz 

uygulanabilir bir model oluşturmamıştır. Bu durumda, risk değerlendirmesine, 

yüzme havuzlarında DBP'lerin varlığı ve toksisiteleri hakkındaki mevcut bilimsel 

bilgilerin basitleştirilmiş bir şekilde kullanıldığı, yalnızca pragmatik bir yaklaşım 

uygulanabilir. Bu nedenle bu yaklaşım, Kısım 2.3'te ana hatlarıyla belirtildiği üzere 

gösterge DBP'lerin seçimini içermektedir. Çevresel risk değerlendirmesi için benzer 

şekilde, tek tek bileşikler için PEC/PNEC kıyaslamalarına dayanan basit bir kantitatif 

risk değerlendirmesi neredeyse imkansızdır. Öte yandan, geçmişte, en sık bulunan 

DBP'lere ışık tutabilecek ve beklenen konsantrasyonlar hakkında kimi bilgiler 

verebilecek çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu, en önemli DBP gruplarına 

odaklanma imkanı sunar. Bu DBP'ler için, aktif halojen içeren biyosidal ürünlerin 

kullanımından kaynaklanan konsantrasyonlar, potansiyel riskleri belirlemek için 

(mevcut) risk sınır değerleriyle kıyaslanabilir. 

Gelecekte, yaklaşıma dair güncellemelerin yanı sıra kılavuz değerler ve altta yatan 

referans değerler (örneğin ADI, TDI) için güncellemelere ihtiyaç duyulacak ve yeni 

bilimsel veriler mevcut olduğunda olduğu gibi gerektiği şekilde yapılacaktır. Yüzme 

havuzlarında DBP oluşumu ve DBP toksisitesi hakkında herhangi bir yeni bilimsel 

bilgi elde edilirse, bu değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. 
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1.3 Belgenin kapsamı 

Bu belge, arka plan bilgilerini özetlemekte ve DBP'lerin insan sağlığı ve çevresel risk 

değerlendirmesi için bir strateji sağlamaktadır. Risk değerlendirmesinin nasıl 

yapılacağına dair adım adım talimatlar içermemektedir, ancak başvuru sahiplerinin 

söz konusu biyosidal ürünün güvenli bir şekilde kullanımını göstermeleri adına bir 

dosya oluşturmak için kullanabilecekleri çerçeveyi tanımlamaktadır. Çevresel risk 

değerlendirmesi için, ekler, risk değerlendirme yaklaşımına karar verirken yardımcı 

olabilecek ek bilgileri içermektedir. 

Geçici DBP WG'nin yetkisi kapsamında, bu belgenin başlangıç noktası, halojenli 

oksidatif biyosidal ürünlerin şu anda aktif madde onayı için tartışılan üç ürün tipi 

(PT'ler) için kullanılmasıdır (PT2, 11 ve 12). PT2'de önerilen kullanım, yüzme 

havuzlarının dezenfeksiyonunu ve atık suyun dezenfeksiyonunu içermektedir. PT11 

soğutma suyunun dezenfeksiyonunu içerir ve PT12 kağıt üretimi ile ilgilidir. PT2 

(yüzme havuzu), insan sağlığı risk değerlendirmesiyle en alakalı olarak kabul 

edilmektedir. PT2, 11 ve 12'nin tümü, yüzey suyuna doğrudan ve dolaylı 

emisyonlarla birlikte DBP oluşumunun kapsamı nedeniyle çevresel risk 

değerlendirmesiyle en alakalı kabul edilmektedir. Uzman görüşlerine dayalı olarak, 

DBP'lerin değerlendirmesinin ilgili olduğu düşünülen diğer PT'lere dair geçici bir liste 

sunulmaktadır ve bu diğer PT'ler için gelecekteki kılavuz geliştirmeleri için bazı 

önerilerde bulunulmaktadır. Bu kılavuzun genel ilkeleri, diğer reaktif biyosidal ürün 

grupları için de faydalı olabilir. 

Bu belgede önerilen DBP'lerin değerlendirilmesine dair strateji, bilime dayalıdır. 

Aktif madde ve/veya ürün ruhsatlandırma sürecinin uygulanması bu belgenin 

kapsamı dışındadır. Usul ve/veya yasal konularla ilgili olarak, başvuru sahiplerinin 

kendi Yetkili Makamlarına (CA'lar) danışmaları tavsiye edilir. 

2. Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin (DBP'ler) İnsan Sağlığı Risk 

Değerlendirmesi  

2.1 Giriş 

Bu kısım, DBP'lerin insan sağlığı risk değerlendirmesine uygulanacak metodolojinin 

genel bir taslağını sağlamaktadır.  
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Yaklaşımın önemli bir parçası, mevcut bilimsel kanıtlara dayalı olarak yüzme 

havuzları için insan riski değerlendirmesi üzerine ilgili gösterge DBP'lerin 

belirlenmesidir (bakınız Kısım 2.3). Belirli DBP grupları için gösterge DBP'ler 

üzerinde fikir birliğine varılmıştır. Bu gösterge DBP'ler için, su ve hava (uçucu 

bileşikler için) için mevcut sınır değerler seçilmiş ve kararlaştırılmıştır (bakınız Kısım 

2.4). Ek 2'de, ayrı DBP'ler için çeşitli içme suyu sınır değerleri bu soru ile ilgili olarak 

değerlendirilmiştir. Fiili risk değerlendirmesini gerçekleştirmek için, maruziyete dair 

değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Maruziyetle ilgili veriler, kamuya açık literatür 

(mevcut maddeler) aracılığıyla, laboratuar ölçeğinde ölçümler veya gerçek yaşam 

ölçümleri gerçekleştirilerek (bkz. Kısım 2.5), maruziyet modelleri kullanılarak veya 

spesifik analiz laboratuvarları aracılığıyla anonimleştirilmiş mevcut ölçümler 

kullanılarak elde edilebilir. 

2.2 Genel ilkeler 

Bu belgede açıklandığı gibi, PT2'deki halojenli oksidatif biyosidal ürünlerden DBP'ler 

için insan toksikolojik risk değerlendirmesi yaklaşımı, seçilen DBP'lerin ölçülen DBP 

konsantrasyonunu, bu DBP'ler için yüzme ve/veya içme suyu mevcut sınırlarını 

kıyaslamaktan oluşmaktadır. Mevcut sınır değerlerin bir listesi Kısım 2.4'te 

verilmiştir (Tablo 2). Bu liste, 25 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen çalıştayda 

varılan fikir birliğini yansıtmaktadır. Genel bir prensip olarak, içme suyu sınır 

değerlerinin yüzme havuzları için yeterince koruyucu olduğu düşünülmektedir. 

Belirli DBP'ler için, yüzme havuzları için kullanıldığında içme suyu sınır değerinin 

aşırı koruyucu olup olamayacağı sorusu ortaya çıkar. Bu, dermal ve inhalasyon 

maruziyetin düşük olduğu DBP'ler için geçerlidir. Bu gibi durumlarda maruziyet, 

yüzme sırasında yutulan su miktarına bağlıdır. İçme suyu sınır değerlerinin 

türetilmesinde varsayıldığı gibi tüketilen bu miktar günde 2 litreden az olduğundan, 

son bahsedilen sınır değerlerinin kullanılması aşırı koruyucu olarak görülebilir. İlgili 

olduğu yerlerde bu konu aşağıda ele alınmaktadır. İlkesel olarak, içme suyu sınır 

değerlerinin kullanımı, gerekirse daha spesifik bir yüzme suyu sınır değeri ile 

iyileştirebilecek birinci kademe bir yaklaşım olarak görülmelidir. Bazı DBP'ler için 

yüzme suyu sınır değerleri zaten mevcuttur. Bu sınır değerleri daha sonra söz 

konusu DBP için içme suyu sınır değerlerinin önüne geçmektedir.  
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Ancak, 25 Haziran 2015'teki çalıştayda kararlaştırıldığı üzere, yalnızca toksikolojik 

temeli bilinen yüzme suyu sınır değerleri kullanılacaktır (aşağıya bakınız). Şekil 1, 

ileri risk değerlendirmesinin olası adımını da içeren önerilen yönteme dair bir akış 

diyagramı sağlamaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, yöntem yüzme ve/veya içme suyu için mevcut sınır 

değerleri kullanmaktadır. Yöntemi uygulamak için, mevcut çeşitli ulusal veya 

uluslararası yüzme suyu ve içme suyu sınır değerlerinden fikir birliğine varılmış 

değerler seçilmelidir. Buna ek olarak, yöntem, değerlendirme kapsamındaki 

biyosidal ürünün kullanımı sırasında yüzme havuzlarındaki DBP konsantrasyonları 

hakkında bilgi gerektirmektedir. DBP konsantrasyonlarını yüzme suyu veya içme 

suyu için mevcut sınır değerlerle kıyaslama adımı, risk değerlendirmesinde 

1.kademe olarak görülebilir. Bu ilk adımın genel şemaya nasıl uyduğunu görmek 

için Şekil 1'e bakınız. 

Yüzme/içme suyu için fikir birliğine varılmış sınır değerinin seçiminde, bu değerlerin 

toksikolojik temeli, dikkate alınması gereken önemli bir noktadır (kritik toksik etki, 

NOAEL, içme veya yüzme suyuna tahsis). 25 Haziran 2015 tarihli çalıştayda, 

yalnızca toksikolojik temeli bilinen sınır değerlerin kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Toksikolojik temeli bilinen birkaç sınır değerin mevcut olduğu durumlarda en düşük 

değerin seçilmesi gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. 

Olası 2. kademe, mevcut sınır değerlerinin aşılması durumunda geçerlidir. Bu 

özellikle içme suyu sınır değerleri aşıldığında önemlidir; zira bu sınır değerleri bazı 

durumlarda yüzme suyuyla maruziyete karşı aşırı koruyucu olabilir. Bu 2.kademe, 

toksikolojik sınır değeri olarak Tolere Edilebilir Günlük Alım (TDI) ve yüzme 

havuzları için makul bir en kötü durum maruziyet hesaplamasına dayanabilir. 

Seçeneklerden biri, içme suyu sınır değeri yerine kullanılabilecek bu 2.kademe 

spesifik bir yüzme suyu sınır değeri türetmektir. Ek 2'de bu, örneğin haloasetik 

asitler için yapılmıştır; bunun sebebi içme suyu kullanan bu kimyasallar için sınır 

değerinin büyük olasılıkla aşırı korumacı olmasıdır. 2.kademenin genel şemaya nasıl 

uyduğunu görmek için Şekil 1'e bakınız. Lütfen bu 2.kademe için ek dikkat ihtiyacı 

doğuran bir maruziyet değerlendirmesi gerektiğini unutmayınız. 
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2.kademe için kullanılabilen TDI'ler, WHO tarafından içme suyu kılavuzlarının 

türetilmesinde kullanılan mevcut değerlerden seçilebilir (bu yönergeler, DBP'ler ve 

toksikolojik değerlendirmeleriyle ilgili açık ara en kapsamlı veritabanını temsil 

etmektedir). Hiçbir değerin mevcut olmaması durumunda, mevcut toksisite 

bilgilerine dayalı olarak geçici bir değer elde türetmenin fizibilitesi dikkate 

alınmalıdır. Genel olarak şema içinde çapraz okuma, birçok DBP için şu anda var 

olduğu bilinen birçok veri boşluğunu kapatmak için kullanılır. Son çare olarak, 

Toksikolojik Kaygı Eşiği (TTC), değerlendirmede kullanılmak üzere tolere edilebilir 

bir alım seviyesi elde etmek için kullanılabilir. 

Bu kılavuzun kombinasyon toksisitesini, yani DBP'lerin ilave veya sinerjik etkilerini 

(gösterge) ele almadığı unutulmamalıdır, ancak bunun olabileceği kabul 

edilmektedir. Bu konu hakkında yönlendirme için lütfen Biyosidal Ürünler Kılavuzu 

Cilt III İnsan Sağlığı, Ölçme ve Değerlendirme (Bölüm B+C), Kısım 4.4 Kombine 

maruziyetler için risk karakterizasyonu kısmına başvurunuz. 
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Şekil 1: Olası DBP insan sağlığı risklerini değerlendirmek için mevcut SWL 

ve DWL'nin kullanımı 
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2.3 GÖSTERGE DBP'lerin SEÇİMİ  

PT2'de bulunan DBP'ler için insan riski değerlendirmesinde hangi DBP'lerin gösterge 

olarak kullanılabileceği sorusuna ilişkin olarak halojenli dezenfektanların 

değerlendirilmesi, bu konuyla ilgili yayınlanmış bilimsel literatüre dayanmaktadır. 

Bu göstergelerin seçimi kaçınılmaz olarak pragmatiktir zira yüzme havuzlarındaki 

DBP'lerin kimyasal kimliği ve konsantrasyonları ile ilgili mevcut bilgiler eksiktir. 

Kullanılabilir gösterge DBP'lerin seçimine ilişkin bir başka sınırlama, birçok bireysel 

DBP için eksik toksisite veritabanıdır. Şu anda tespit edilen çok sayıda DBP'den 

yalnızca sınırlı sayıda toksisite verisi mevcuttur. 

Bilimsel literatürde yayınlandığı gibi yüzme havuzlarında halojenli oksidatif 

dezenfektanlar kullanıldıktan sonra DBP'lerin varlığı hakkındaki bilgilere dayanarak, 

göstergeler seçilmiştir. Sonuç Tablo 1'de gösterilmektedir. Ek 1'de DBP'lerin seçimi 

daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Tablo 1'de sunulan DBP'ler, yüzme havuzlarında DBP'lerin oluşumuna ilişkin mevcut 

yayınlanmış literatürü yansıtmaktadır. Aslında 25 Haziran 2015 tarihli çalıştayda 

teyit edildiği üzere, büyük olasılıkla ek yayınlanmamış veriler mevcuttur. Bu tür ek 

veriler, gösterge seçiminin daha fazla değerlendirilmesi için faydalı olacaktır. Önemli 

bir soru, farklı DBP gruplarının birbirine göre dalgalanma derecesidir. Farklı gruplar 

ilişkili bir şekilde dalgalanırsa, değerlendirilecek DBP'lerin sayısı daha da azaltılabilir 

(Tablo 1 ile kıyaslandığında). Henüz böyle bir çıkarım için yeterli dayanak yoktur. 
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Tablo 1: PT2 yüzme havuzu kullanımları için insan riski değerlendirmesine 

dahil edilecek DBP'ler 

Bileşikler Notlar 

Trihalometanlar 

(THM'ler) 

THM'ler, kantitatif olarak en önemli DBP grubudur. Klorlu veya 

bromlu THM'lerin oluşumu, arıtılmış suda bulunan aktif klor veya 

aktif bromun kaynak seviyelerine bağlı olarak baskın olacaktır. 

Bromat Bromür içeren suyun ozonlanmasından sonra oluşur. Bromür 

içeren su klorlama ile dezenfekte edildiğinde bromat oluşumu da 

meydana gelir. Bromlu dezenfektanların kullanımının da bromat 

seviyelerinin artmasına yol açması beklenmektedir. 

Klorit ve klorat Sıklıkla yüzme suyunda bulunur. Konsantrasyonlar genellikle mg/L 

aralığındadır. 

Haloasetik asitler 

(HAA'lar) 

HAA'lar kantitatif olarak 2. en önemli DBP grubudur. Bromür 

konsantrasyonları düşük olduğunda, mono-, di- ve trikloroasetik 

asit baskındır, ancak bromür konsantrasyonları yüksek olduğunda 

bromlu analoglar (mono- ve dibromoasetik, bromokloroasetik 

asit) mevcut olmaktadır. Bromlu aktif bileşenlerin kullanımından 

sonra, bromlu asetik asitlerin de mevcut olması beklenir. 

Haloaldehitler İncelenen literatüre göre trihaloasetaldehitler (kloral hidrat ve 

bromal hidrat) alakalıdır. 

Haloasetonitriller Dihaloasetonitriller, gözden geçirilmiş literatüre göre bu grup 

içinde en önemlileridir. Bromür varlığında oluşan  

 dibromoasetonitril. 

Haloaminler İncelenen literatüre göre trikloramin, özellikle kapalı yüzme 

havuzlarındaki hava kompartmanı için en önemli DBP'dir. 
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2.4 GÖSTERGE DBP'LER İÇİN SINIR DEĞERLERİN SEÇİMİ 

Yüzme havuzlarında DBP'lere maruziyet, ağız yoluyla (kazara su alımı), deri yoluyla 

ve soluma yoluyla gerçekleşir. DBP'ler için yüzme suyu sınır değerlerinin 

üretilmesinde, tüm bu maruziyet yolları hesaba katılmalıdır, yani bir yüzücü için 

hesaplanan toplam sistemik maruziyet kullanılmalıdır. Tablo 2'de sunulan yüzme 

suyu sınır değerleri için toplam sistemik maruziyete dair böyle bir hesaplama 

yapılmıştır. Bununla birlikte, bu hesaplama tarafından kapsam altına alınmayan 

olası bir ek sağlık etkisi, inhale yollarının DBP'ler tarafından potansiyel yola özgü 

lokal toksisitesidir (irritasyon vb.). Bu spesifik DBP'ler için inhalasyon sınır 

değerlerinin seçilmesi gerekir. 

 

2.4.1 Gösterge DBP'ler için yüzme ve içme suyu sınır değerlerinin 

seçimi 

Bu belgede daha önce belirtildiği gibi, yöntem, seçilen gösterge DBP'ler için mevcut 

yüzme ve/veya içme suyu sınır değerlerinin  bir fikir birliği listesini gerektirir. 

Aşağıdaki Tablo 2, bir değer listesi sağlamaktadır. Bu tablo, 25 Haziran 2015 tarihli 

çalıştayda varılan fikir birliğini yansıtmaktadır. Yalnızca toksikolojik temeli bilinen 

sınır değerleri seçilmiştir. 

Toksikolojik temelin bilindiği birden fazla sınır değerinin mevcut olduğu durumlarda 

en düşük değer seçilmiştir. Çalıştay sırasında, sınırların (hem SWL hem de DWL'ler) 

gerekirse her 5 yılda bir ve daha önce gözden geçirilmesi gerektiğine karar 

verilmiştir. 

Ek 2'de, farklı gösterge DBP'ler için su sınır değerlerinin  seçimi daha ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

İçme suyu sınır değerleri ile ilgili olarak, 25 Haziran 2015 çalıştayında, dermal ve 

inhalasyon maruziyetten dolayı yüzme suyuna maruziyetin yüksek olduğu 

durumlarda bu sınır değerlerinin koruma altında olup olmayacağı sorusu gündeme 

getirilmiştir. Bunun tersine, yüzme havuzu durumunda oral yolun tek yol olması 

durumunda içme suyu sınır değerleri aşırı koruyucu olabilir (dermal penetrasyon 

için düşük potansiyele sahip uçucu olmayan DBP'ler için).  
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Bu noktalar, Ek 2'de ayrı gösterge DBP'ler için tartışılmıştır. Haloasetik asitler için 

bu, yeni yüzme suyu sınır değerlerini ortaya çıkarmıştır. Bu DBP'ler için içme suyu 

sınır değerleri aşırı koruyucu olarak kabul edilmiş olduğundan bunlar 

oluşturulmuştur. Tartışma için Ek 2'ye bakınız. Kloral hidrat ve bromal hidrat için ve 

ilgili haloasetonitriller için içme suyu sınır değerlerinin yeterince koruyucu olduğu 

tespit edilmiştir.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

3  Ek 2'de açıklandığı gibi, yüzme havuzlarında bu DBP'lere (kloral hidrat, bromal hidrat, haloasetonitriller) soluma 

maruziyetinin Henry katsayılarına göre nispeten düşük olması beklenmektedir, bu nedenle bu DBP'ler için içme suyu sınır 

değerlerinin kullanılması en kötü durum yaklaşımı olarak değerlendirilebilir.  İçme suyu sınır değerlerinin aşılması durumunda, 

maruziyet hesaplamalarına dayalı olarak bu DBP'ler için bir yüzme suyu sınır değeri türetme olasılığının araştırılması dahil 

olmak üzere 2.kademe değerlendirme uygun olabilir. 
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Tablo 2: Biyosidal ürünlerin 1.kademe değerlendirmesi için kullanılacak 

DBP su sınır değerleri  

 

 

Bileşik 

[Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

 

Sınır değerinin 

kaynağı 

 

Sınır değeri için 

toksikolojik temel (türev) 

Triklorometan 

(kloroform) 

ƩTHMs: 504 

(kloroform 

eşdeğerleri) 5 

Yüzme suyu 

sınır değeri 

Hollanda 

Kloroform için TDI, 

maruziyet hesaplamasına 

dayalı BDCM için kanser riski 

öngörüsü oral + dermal + 

inhalasyon 

Tribromometan 

(bromoform) 

Bromodiklorometan 

Dibromoklorometan 

Bromat 100 Yüzme suyu 

sınır değeri 

Hollanda 

Bromat genotoksik 

kanserojendir, seçilen değer, 

yüzme sırasında referans 

bazlı oral maruziyet olarak 

ömür boyu 10-5 ekstra 

kanser riskine göredir 

(dermal ve soluma ihmal 

edilebilir olarak kabul 

edilmektedir) 

Klorat ve klorit Ʃklorat/klor

it: 30000 

Yüzme suyu 

sınır değeri 

Almanya Yüzme 

suyu sınır 

değeri Hollanda 

Kritik etki olarak kan 

hücrelerinin oksidatif 

hasarına göre TDI'ye dayanır 

 
4 Hollanda yüzme havuzu sınır değerinin 50 ug/litre [THM için] olarak alınması maruziyet hesaplamalarına dayalıdır. Yüzücüler 
için kronik maruziyet, yüzme havuzu suyunda önerilen 50 ug/litre THM seviyesi için kestirimde bulunmuştur. Kılavuz değer 
(Tablo 2'de) yüzme havuzları içindir ve TLV değerlerinin aşılmasıyla ilgili potansiyel sorun kabul edilmesine rağmen, resmi AB 
içme suyu sınır değeri ile çelişkili görünmemektedir. Bu tür sorunlar, ilgili CA değerlendirmeleri ve ürün ruhsatlarıyla ilgili 
tartışmalar dikkate alınana kadar Ulusal düzeyde ele alınmalıdır. 
5  Kloroform eşdeğerleri, söz konusu THM konsantrasyonunun, kloroformun moleküler kütlesinin söz konusu THM'nin 
moleküler kütlesine bölünmesi sonucuyla çarpılarak hesaplanmıştır. Örneğin, 10 µg/L DBCM tespit edilirse, kloroform olarak 
eşdeğer konsantrasyon (mwt kloroform/mwt DBCM) x 10 µg/L = 5,7 µg/L olacaktır. 
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Monokloroasetik asit 800 Mevcut 

belgeden elde 

edilen yüzme 

suyu sınır 

değeri 

WHO tarafından bildirilen 

TDI'ye göre, TDI'nin %20'si 

yüzme suyuna tahsis 

edilmiştir 

Dikloroasetik asit 1500 Mevcut 

belgeden elde 

edilen yüzme 

suyu sınır 

değeri 

Bileşik genotoksik 

kanserojendir, ömür boyu 

ekstra kanser riski seviyesi 

referans olarak 10-5'tir 

Triklorasetik asit 8000 Mevcut 

belgeden elde 

edilen yüzme 

suyu sınır 

değeri 

WHO tarafından bildirilen 

TDI'ye göre, TDI'nin %20'si 

yüzme suyuna tahsis 

edilmiştir 

Monobromoasetik asit 800 Çapraz okuma 

yapınız 

Çapraz okuma yapınız 
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Bileşik 

[Μg/L] 

cinsinden 

sınır değeri 

 

Sınır değerinin 

kaynağı 

 

Sınır değeri için 

toksikolojik temel (türev) 

  Monokloroasetik 

asit 

Monokloroasetik asit 

Dibromoasetik asit 1000 Dikloroasetik 

asidin karşısını 

okuyun 

Dikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Tribromoasetik asit 8000 Trikloroasetik 

asidin karşısını 

okuyun 

Trikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Dibromokloroasetik- 

asit 

8000 Trikloroasetik 

asidin karşısını 

okuyun 

Trikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Kloral hidrat 100 WHO içme suyu 

yönergesi 

Karaciğer etkilerine dayalı 

TDI, içme suyuna ayrılan 

TDI'nin %80'i, içme suyu 

tüketimi günde 2 L 

Bromal hidrat 100 Kloral hidratın 

karşısını okuyun 

Kloral hidratın karşısını 

okuyun 

Dikloroasetonitril 20 WHO içme suyu 

yönergesi 

Karaciğer etkilerine dayalı 

TDI, içme suyuna ayrılan 

TDI'nin %20'i, içme suyu 

tüketimi günde 2 L 

Dibromoasetonitril 70 WHO içme suyu 

yönergesi 

Büyüme etkilerine dayalı 

TDI, içme suyuna ayrılan 

TDI'nin %20'si 

Bromokloroaseto-

nitril 

20 Dikloroaseto-

nitril karşısını 

okuyun 

Dikloroasetonitril karşısını 

okuyun 
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Kılavuzun kullanışlılığını eklemek için, seçilen gösterge DBP'ler için yüzme havuzu 

suyunda kimyasal analiz için uygun yöntemler Ek 3'te verilmiştir. 

 

2.4.2 İnhaleyle maruziyet için hava sınır değerlerinin seçimi 

Konuyla ilgili literatüre dayalı olarak, THM'ler ve trikloramin, bu konunun potansiyel 

olarak ilgili olduğu uçucu DBP'ler olarak kabul edilmektedir. 

Ancak THM'ler için, hava yollarında lokal irritasyona neden olma potansiyeli 

nispeten düşüktür (US-EPA 2012, EU 2008) ve yüzme havuzlarında ölçülen 

maksimum yaklaşık 200 µg/m3'lük konsantrasyonlarda (RIVM 2014), bu etkiler 

olası değildir. Bu nedenle, değerlendirmede 50 µg/L'lik yüzme havuzu sınır değerini 

kullanan THM'ler için, THM'lerin yüzme havuzu havasına salınmasından sonra olası 

inhalasyon etkileri açısından da koruyucu olduğu düşünülebilir. 

Trikloramin, inhale yolları için son derece irrite edicidir ve mevcut literatür, bu 

DBP'nin kapalı yüzme havuzlarında yüzücüler ve havuz görevlileri için inhale 

konusunda yan etkilerle ilişkili olduğunu açıkça göstermektedir (bakınız Ek 1). 

Ölçülen hava konsantrasyonlarını havada uygun bir mevcut sınır değer ile 

kıyaslayarak, yerel inhalasyon etkileri için potansiyel risk değerlendirilebilir. 

Fransa'da 1995'ten itibaren maksimum değer 500 µg/m3 kullanılmaktadır (Hery ve 

diğerleri, 1995), ancak ANSES ve INRS artık 300 µg/m3 gibi daha düşük bir değer 

kullanmaktadır (ANSES 2012). RIVM (2014), hedef değeri olarak 200 µg/m3, 

maksimum değer olarak 500 µg/m3 kullanmayı önermiştir. Bu değerlerin tümü, 

yüzme havuzu havasında ölçülen trikloramin konsantrasyonlarının havuz çalışanları 

arasındaki inhale sağlığı şikayetleri ile ilişkili olduğu epidemiyolojik araştırmalara6 

dayanmaktadır. Bu tür araştırmalar, yalnızca kesin konsantrasyon-etki ilişkisine 

ilişkin kabaca bir gösterge sağlamaktadır ve sonuç olarak bahsedilen hava sınır 

değerleri nispeten düşük güvenilirliğe sahiptir. 

 

_______________________ 

6 Referanslar: Hery vd. (1995), Jacobs vd. (2007), Parrat vd. (2012), Nordberg vd. (2012), Fantuzzi vd. (2013) 
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Tribromamin için hiçbir veri mevcut değildir, ancak uzantı olarak bu DBP, hava için 

de geçerli kabul edilebilir. 

Tablo 3: Biyosidal ürünlerin 1.kademe değerlendirmesi için kullanılacak 

DBP hava sınır değerleri  

 

 

Bileşik 

[Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

 

Sınır 

değerinin 

kaynağı 

 

Sınır değeri için toksikolojik 

temel (türev) 

Trikloramin (hava) Maksimum 

300 

µg/m3; 

Hedef 

değer 200 

µg/m3 

ANSES 

(Fransa), 

kapalı havuzlar 

için önerilen 

Hollanda hava 

hedefi değeri 

Havuz çalışanları arasında 

epidemiyolojik araştırmalar 

Tribromamin (hava) Maksimum 

300 

µg/m3; 

hedef değer 

200 

µg/m3 

Trikloraminin 

karşısını 

okuyun 

Trikloraminin karşısını okuyun 
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Prensip olarak uçucu olmayan DBP'lere maruziyet, aerosol oluşumu yoluyla 

mümkündür. Bu yolun (aerosolizasyon) muhtemelen PT2'deki DBP'lere genel 

maruziyete nispeten önemsiz olduğu belirtilmektedir. Bu konu, duş sırasında 

aerosol oluşumunun incelendiği iki çalışmaya dayalı olarak ele alınabilir. Xu ve 

Weisel (2003), haloasetik asitler ve haloketonlarla kontamine olmuş suyla duş 

sırasında aerosol oluşumu yoluyla maruziyeti incelemiştir. 249-300 μg/L HAA su 

konsantrasyonları için, 10 dakikalık duş sırasında 1 μg/gün'den daha az olan günlük 

bir maruziyet aerosol yoluyla hesaplanmıştır. Zhou vd. (2007) de duş sırasında 

aerosol oluşumunu incelemiştir. Duşun içinde 5-14 mg/m3'lük toplam aerosol 

partikül konsantrasyonu ölçmüşlerdir. Son bahsedilen aralık kullanıldığında, sudaki 

yüksek 1000 μg/L DBP konsantrasyonunun, aerosol yoluyla yalnızca 14 ng/m3'lük 

bir toplam maruziyet konsantrasyonuna yol açacağı hesaplanabilir. Toplam 

aerosolün sadece bir kısmının inhale edilebilir olduğunu unutmayınız. Bu, aerosol 

oluşumunun PT2 için yalnızca küçük bir maruziyet yolu olduğu fikrini 

desteklemektedir. 

2.5 Gösterge DBP Değerlendirmesi 

2.5.1 Giriş 

Yukarıda açıklandığı gibi bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmek için, gösterge 

seviyelerine dair bir değerlendirme gereklidir. Seçilen gösterge DBP'lerin temsili bir 

değerlendirmesi ile ilgili hususlar aşağıda tanımlanmıştır. 

DBP oluşumunu etkileyen koşulların farklı yüzme havuzlarında önemli ölçüde 

değiştiği genel geçer bir bilgidir. Değerlendirmede tüm bu değişkenlerin kapsam 

altına alınması mümkün değildir. Parametrelerin tüm potansiyel varyasyonlarını 

yansıtan tüm koşullar için ölçümler talep etmek mümkün değildir. Ayrıca, bu 

parametreleri sadece yüzme havuzunun teknik tasarımının değil, aynı zamanda 

yüzme havuzu sahibi tarafından uygulanan tesis yönetiminin de etkilediği kabul 

edilmektedir. 

Gösterge DBP'lerle ilgili bilgiler üç şekilde sağlanabilir: 
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1. Yüzme havuzlarında DBP oluşumuna ilişkin yayınlanmış ve yayınlanmamış pek 

çok bilgi, maruziyet değerlendirmesi için temel olarak kullanılabilecek şekilde 

mevcuttur. Bu bilgiler başvuru sahibi tarafından toplanmalı ve gözden geçirilmelidir; 

2. İlk değerlendirme simülasyon ve modellemeye dayalı olabilir; 

3. Mevcutta veri yoksa veya mevcut veriler yetersiz kalitede ise gerçek ölçümler 

yapılmalıdır. Bu üç yaklaşımın bir kombinasyonu tercih edilir. Tek başına 

durumlarda neye ihtiyaç duyulduğunu değerlendirmek, öncelikle başvuru sahibine 

ve değerlendirme yapan yetkili makama bağlıdır. 

Çalıştayda, aktif madde onayı için literatürden yeterli veri bulunmadığında, 

belirlenen koşullar altında ve en az bir “temsili” havuzda gerçekleştirilen ölçümlerin 

gerekli olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. DBP kılavuzunun temel 

gereksinimi, başvuru sahibinin insan sağlığı ile ilgili bilgileri üretmesi gerektiğidir ve 

bu, AB içindeki yüzme havuzlarının büyük çoğunluğunda, havuz boyutu ve türü 

dahil olmak üzere DBP oluşumu olasılığının değerlendirilmesi için yeterlidir. 

Şu anda, bir dizi anahtar DBP'ye ilişkin uygulama ile ilgili bilgileri sağlamak için bir 

model havuzuna dayalı bir biyosidal ürünün kabulüne tam olarak dayanan bir dosya 

uygulanabilir değildir. Tatlı su yüzme havuzlarına kıyasla tuzlu su yüzme 

havuzlarında DBP'lerde farklı bir dağılım olacağından, deniz suyu yüzme havuzları 

için ürün ruhsatlarına ekstra özen gösterilmesi gerektiğini unutmayınız. 

Piyasada halihazırda birkaç oksidatif halojenli dezenfektan bulunmaktadır. Bu 

nedenle, gerçek kullanım koşulları altında ölçüm yapmak mümkün olmalıdır. 

Başvuru sahipleri, danışma için spesifik analiz laboratuvarlarına başvurabilirler. Bu 

laboratuvarlar, belirli kullanımlar ve koşullar altında DBP'lerin ölçümleri hakkında 

gerekli tüm bilgilere sahiptir ve mevcut maddeler için (anonimleştirilmiş) mevcut 

verileri işleyebilirler. Bu danışmanlar, ölçümleri temsili yüzme havuzlarında 

tanımlanmış kullanım koşullarına dönüştürme konusunda uzmandır. 

Henüz piyasada olmayan yeni maddeler için fiili kullanım koşulları altında ölçüm 

yapmak daha zor görünmektedir. Bu maddeler için ilk ölçümler, modelleme ve/veya 

çapraz okuma yoluyla gerçekleştirilebilir. Modelleme yoluyla elde edilen veriler, 

ulusal makamların uzman değerlendirmesine tabi olacaktır.  
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Gerektiğinde, uygulamada test için geçici bir ruhsatlandırma (yani ölçümlerin en az 

bir “temsili” tam operasyonel havuzda yapılması) ulusal ruhsat düzeyinde seçilebilir. 

2.5.2 DBP seviyelerinin ölçümleri için spesifik gereksinimler 

 Değerlendirme için gerekli bilgiler, yüzme suyunun birkaç yüzücü tarafından 

paylaşıldığı gerçek havuzlardaki testlerde oluşturulmalıdır; 

 Havuz, tanımlanmış, standart ekipmanla çalıştırılmalı ve genellikle uygulanan ve 

havuz suyu kalitesini korumak için gerekli olan akış koşullarına sahip olmalıdır. 

Negatif veya pozitif, havuz suyu kalitesini etkileyen standart dışı ekipmanı kapsam 

dışı bırakmalıdır; 

 Ölçümler, DBP oluşumu riskini önemli ölçüde artıran ve yüzme havuzlarında 

geçici veya kalıcı olarak bulunabilen, ancak yasal veya başka bir şekilde kabul 

edilebilir uygulama olarak alınan operasyonel sınırlar içinde kalan operasyonel 

koşulları dikkate almalıdır; 

 Ölçümler, DBP'lerin oluşma riskini en aza indiren, ancak yasal olarak veya başka 

bir şekilde kabul edilebilir olan operasyonel sınırlar dahilinde kalan operasyonel 

koşulları hariç tutmalıdır; 

 Değerlendirme süresi yeterince uzun olmalı ve değişkenliği yeterince yansıtmak 

için parametreler yeterince sık ölçülmelidir; 

 Havuz türü: seçilen gösterge DBP'ler bir yarışma havuzunda7, bir dinlenme 

havuzunda ve bir çocuk havuzunda ölçülmelidir çünkü tecrübeler, bu tür havuzlarda 

seviyelerin farklı olduğunu göstermektedir. Tuzlu su havuzları için ayrı bir 

değerlendirmenin gerekli olup olmadığı sorusu, mevcut bilgilere dayalı olarak 

duruma göre ele alınmalıdır (uygunluk, kullanılan halojenli dezenfektana bağlıdır); 

 Havuz ekipmanı ve akış koşulları: Yüzme havuzlarında ilgili temel standart 

ekipman kum filtreleri veya kum/aktif kömür kombinasyon filtreleridir. Bunlar 

standart olarak bir topaklaştırma sistemi ve - aşağı yukarı standart olarak - ayrı 

aktif kömür filtreleri ile tamamlanmaktadır.  

__________________ 

7 Gösterge boyutları (varyasyon mümkündür): Yarış (uzunluk) 25-50 m x (genişlik) 18-25 metre x (derinlik) 1.8-2.5 metre; 

Dinlenme havuzu: derinlik> 0,5 m, diğer ölçüler büyük ölçüde değişiklik göstermektedir; çocuk havuzu: derinlik <0,5 m, 

diğer ölçüler büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. 
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Pek çok ülkede, filtrasyon ekipmanı için çalışma koşulları da belirtilmekte veya 

tavsiye edilmektedir (filtre ters yıkama hızı, süresi ve sıklığı).  

Yerinde dezenfektan oluşumu için ekipman çoğunlukla standart kabul edilir. 

Havuzlar, operasyonel stabiliteyi sağlamak adına tüm kimyasallar için kontrollü 

dozaj sistemleri ile donatılmalıdır, havuzlarda yasal olarak gerekli maksimum kalma 

öngörerini karşılayan ve havuz boyunca pH ve önerilen dezenfektan 

konsantrasyonları için pH sınır değerlerini karşılayan bir akış hızına sahip olmalıdır. 

Ozon ve UV sistemleri gibi ek ekipmanlar standart ekipman değildir ve gösterge 

DBP oluşumunun derecesini olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. 

Değerlendirmenin genel geçerliliğini sağlamak için, yalnızca bu standart ekipmanla 

donatılmış havuzlarda gerçekleştirilmelidir; 

 Çalışma koşulları: 

o Çoğu AB ülkesinde belirtilen ve yüzme suyunda gösterge DBP'nin konsantrasyonu 

üzerinde etkisi olan, yüzme havuzları için doğrudan kontrol edilebilen yasal 

parametre sınır değerleri arasında pH (üye ülkeye bağlı olarak 7,3 ± 0,3-0,5), 

dezenfektan konsantrasyonu ve yüzücü başına düşen ortalama tatlı su tedariki 

bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan havuz ekipmanı gereksinimleri ile birlikte iyi 

havuz uygulamaları oluşturdukları için izlenmeleri gerekir; 

o Sınır değerleri de belirtilen ancak doğrudan kontrol edilemeyen kimyasal 

parametreler permanganat seviyeleri ve bazı ülkelerde üre seviyeleridir. Bu 

parametrelerin değerleri aynı zamanda yüzme suyundaki gösterge DBP'lerin 

konsantrasyonu üzerinde de bir etkiye sahiptir: yüzücüler tarafından yüzme suyuna 

getirilen organik-inorganik yükü temsil ederler ve bu nedenle izlenmeleri 

gerekmektedir; 

o Gösterge DBP oluşumu için gerçekçi en kötü durum senaryosu, yüzücü başına 

minimum tatlı su takviyesi, uzun bir süre boyunca havuzda günde maksimum 

yüzücü sayısı ile birleştirildiğinde gerçekleşecektir. İzleme sırasında zıt koşullar 

kullanılsaydı (yani çok düşük düzeyde havuz kullanımı), gün başına bir havuzdaki 

minimum ziyaretçi sayısı veya yüzücü başına maksimum tatlı su temini için yasal 

sınır değerleri bulunmadığından, değerlendirmenin hiçbir değeri olmayacaktır. Çoğu 

AB ülkesi, yüzücü başına minimum 30L su temini belirlemiştir. İzin verilen 

maksimum yüzücü sayısı daha az tek tiptir, ancak  



BPR Kılavuzu: Cilt V, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

38 Sürüm 1.0 Ocak 2017 

 

 

100 m3 yüzme suyu başına günde yaklaşık 50 yüzücü değeri oldukça yaygındır. Bu 

hususlar, temsili bir gösterge DBP risk değerlendirmesine uygun havuzların seçimi 

için önemli kriterler olmalıdır. 

 Genel olarak, önerilen "iyi havuz uygulaması" parametrelerinin ve seçilen 

gösterge parametrelerinin analiz edilmesi gereken sıklık, değerlerinin ne kadar hızlı 

değiştiğine bağlıdır. Örneğin, dezenfektan konsantrasyonu ve pH gibi parametreler 

genellikle günde birkaç kez ölçülürken, klorat ve bromat gibi parametreler iyi havuz 

uygulamasıyla çok yavaş değişir ve genellikle yalnızca aylık bazda ölçülür. Bromat, 

THM'ler ve trikloramin için önerilen sıklıklar yılda 2-4 defadır (sınırlı dalgalanma). 

HAA'lar gibi diğer seçilmiş gösterge DBP'ler için uygun sıklıklar, dalgalanma 

derecesine bağlı olarak uygulamada bulunanlara bağlı olacaktır. Bazı Üye Devletler, 

belirtilen tüm parametreler için tavsiye edilen sıklıklara sahiptir (örneğin Hollanda 

Altyapı ve Çevre Bakanlığı (Havuz Suyu Arıtma 2015, danışma kapsamında); 

 Analizler için numuneler havuz içerisinde en elverişsiz yerde alınmalıdır. Bu yer, 

CEN 15288/2'ye göre bir renk testi kullanılarak belirlenebilir. Bunlar, örneğin, 

dolaşan su tarafından en az tazelenen ve/veya iki çıkışın yakınında veya arasındaki 

(yüzeyin yaklaşık 30 cm altındaki) yerlerdir; 

 Süre ölçümleri en az dört ardışık ay olmalıdır. Havuz işletiminde büyük 

değişiklikler yapıldıktan sonra (örneğin yeni filtre yatakları) dört ay içinde hiçbir test 

dönemi başlamamalıdır; 

 Başvuru sahibi için faydalı ek veriler: Test süresi boyunca iyi havuz 

uygulamalarının takip edildiğinden emin olmak için, başvuru sahibi, yüzme suyunda 

kolayca ölçülebilen klorür ve nitrat konsantrasyonları ile birlikte, kimyasal 

parametrelere yönelik analizleri (iyi havuz uygulamalarının bir parçası olan) 

kullanmalıdır. Bunlar, başvuru sahibinin test süresi boyunca iyi havuz 

uygulamalarının kapsamını izlemesi ve test süresi boyunca hangi operasyonel 

parametrelerin iyileştirilmesi gerektiği konusunda fikir vermesi için yararlı bir 

gösterge oluşturmaktadır. 
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2.6 DİĞER PT'ler ile ALAKA 

Mevcut kılavuz, PT2'deki biyosidal ürünlere uygulanacak şekilde geliştirilmiştir, 

ancak DBP'lerin insan sağlığı risk değerlendirmesi diğer PT'ler için de geçerli olabilir. 

Gelecekteki çalışmalara odaklanmak için, çalıştay katılımcılarından hangi PT'ler için 

DBP'lerin insan sağlığı risk değerlendirmesinin gerekli olduğunu belirtmeleri 

istenmiştir. Yazılı danışma turunun sonuçları Ek 4'te sunulmuştur. Bu envanterden, 

PT1, 3, 4 ve 5'in DBP'lerin insan sağlığı riskleri açısından en alakalı olduğu 

düşünülmektedir. Lütfen yalnızca birkaç yanıt alındığı için bunun geçici bir liste 

olduğunu unutmayınız. 

Ayrıca, bu bağlamdaki alakanın, belirli bir PT'de halojenli oksitleyici biyosidal aktif 

maddelerinin kullanımının doğrudan bir sonucu olarak potansiyel DBP oluşumu ile 

ilişkili olduğunu da unutmayınız. Birçok işlemin içme suyu üzerinde çalıştığı kabul 

edilmektedir. İçme suyu, önceki dezenfeksiyon nedeniyle DBP'ler içerebilir, ancak 

bunların biyosidal ürünün kendisiyle ilişkili olduğu düşünülmemektedir. İnsan 

tüketimi için tüm su, İçme Suyu Direktifi ve Yönetmeliklerine göre arıtılmaktadır. AB 

genelinde kıyaslayıcı standartlar uygulanmaktadır. 

Haziran 2015'teki çalıştayda insan sağlığı için ara oturum sırasında, PT'leri 

gelecekteki kılavuz geliştirmeleri için sıralamak amacıyla PT'lere farklı öncelik 

seviyeleri verilmiştir. En yüksek öncelik PT2, 4 ve 5'e, az öncelik PT11 ve 12'ye çok 

az öncelik verilmiştir ve PT3 için çok çeşitli bir öncelik dağılımı gösterilmiştir. PT1'e 

"öncelik yok" etiketi verilmiş, ancak ara oturum sırasında PT1'in aktif klor 

kullanımından dolayı doğrudan maruziyet modeline sahip olduğu belirtilmiştir. 

Bu kılavuz, diğer PT'ler için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Bununla 

birlikte, diğer PT'lerin farklı başlangıç materyalleri, pH'ı, sıcaklığı vb. olacaktır ve bu, 

hangi DBP'lerin oluştuğunu etkileyecektir. PT'ye bağlı olarak, gösterge DBP seçimi 

şu anda yüzme suyu için seçilenlerden çok farklı olabilir. Bu nedenle, diğer PT'ler 

için, AB genelinde uyumlaştırılmış bir yaklaşım sağlamak için uyarlanmış bir 

kılavuzun gelecekte geliştirilmesi gerekmektedir. 

2.7 Sonuç ve öneriler 

Bu belge, Avrupa mevzuatı kapsamında biyosidal ürün ruhsatlandırılması 

bağlamında dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DBP'ler) risk değerlendirmesi için 

bilimsel ve pragmatik bir strateji sağlamaktadır. 
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Risk değerlendirmesi, fikir birliğine varılmış sağlığa dayalı sınır değerleri ve 

açıklanan koşullar altında yayınlanan, modellenen veya ölçülen DBP 

konsantrasyonlarını kullanan bir dizi bilinen gösterge DBP'ye dayanmaktadır. 

En azından risk değerlendirmesine dahil edilmesi gereken bilinen DBP grupları 

şunlardır: trihalometanlar (THM'ler), halojenli asetik asitler (HAA'lar), halojenli 

asetonitriller (HAN'lar), bromat, haloaldehitler (kloral / bromal hidrat), trihalojenli 

aminler kloritler ve kloratlar. Prensip olarak, bu DBP gruplarında listelenen tüm 

seçilmiş gösterge bileşikleri risk değerlendirmesinde ele alınmalıdır. 

Gerekçelendirilirse belirli bileşikler hariç tutulabilir; Örneğin ölçümlerden veya belirli 

bir aktif maddenin oluşumuna yol açtığına dair teorik değerlendirmelerden 

göstergeler varsa, ilave DBP'ler dahil edilmelidir. 

Risk değerlendirmesini gerçekleştirmek için yüzme havuzlarında biyosidal ürün 

kullanımından sonra DBP konsantrasyonlarının ölçümlerine ihtiyaç vardır. İlgili 

konsantrasyon verileri, mevcut literatürden elde edilebilir. Gerektiğinde fiili ölçümler 

yapılmalıdır. 

Gerçekçi en kötü durum oluşum seviyelerini elde etmek için simülasyon çalışmaları 

veya modelleme kullanılabilir. Simülasyon veya modelleme yaklaşımları, sağlam bir 

argümantasyonun parçası olmalı ve bir durumdan diğerine veri ekstrapolasyonu 

yapılması durumunda tam bir gerekçe verilmelidir. Risk değerlendirmesinde ele 

alınması gereken çoğu gösterge DBP, çeşitli aktif maddeler ve/veya başvuru 

sahipleri için geçerlidir. Bilinen gösterge DBP'lerinin risk değerlendirmesini 

iyileştirmek için endüstri taraflarının faaliyetleri koordine etmeleri tavsiye edilir. 

Mümkün olan yerlerde mevcut bilgiler kullanılmalı ve mevcut duruma 

uygulanabilirlik ortaya konmalıdır. 

Mevcut kılavuz, DBP'lere maruziyetin boyutu açısından insan maruziyetinin en 

alakalı olduğu düşünülen PT2'ye odaklanmaktadır. DBP değerlendirmesinin gerekli 

olabileceği diğer PT'ler, PT1, PT4 ve PT5, ardından PT3, PT11 ve PT12'dir. Mevcut 

kılavuzun bu PT'lere uygulanabilirliğinin daha fazla araştırılması önerilmektedir. 
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3. Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin (DBP'ler) Çevresel Risk 

Değerlendirmesi  

3.1 Giriş 

Bu kısım, DBP'lerin çevresel risk değerlendirmesine uygulanacak metodolojinin 

genel bir taslağını sağlamaktadır. Kısım 3.2, çevresel açıdan DBP oluşumu hakkında 

bazı genel bilgiler vermektedir. Çevresel risk değerlendirmesi, kısım 3.3'te 

tartışılmaktadır. Kısım 3.4, bir DBP değerlendirmesinin ilgili olduğu düşünülen diğer 

PT'lere dair geçici bir liste vermektedir. Sonuçlar ve tavsiyeler kısım 3.5'te 

listelenmiştir. 

3.2 DBP'ler HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

3.2.1 Reaksiyon süreçlerine genel bakış 

DBP'lere ilişkin bilgilerin çoğu klorlamanın dezenfeksiyon işlemi için kullanıldığı 

durumlarla ilgilidir, ancak genel olarak ilkeler bromlama için de geçerlidir. 

Sübstitüsyon reaksiyonlarında bromun klor ile rekabetine bağlı olarak farklı 

bileşiklerin oluşma derecesi değişebilir. Açıklama amacıyla, serbest klor 

reaksiyonlarına dair bir özet aşağıda Şekil 2'de sunulmuştur; bu şekilde Euro Chlor 

tarafından yayınlanan bir yayından kopyalanmıştır (Pickup, 2010). 
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Şekil 2: Mevcut serbest klorun organik madde ile reaksiyonlarına şematik 

genel bakış, kopyalanmıştır (Pickup, 2010) 

Anahtar: 

cmpds = bileşikler. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayılar, aşağıdaki metinde bahsedilen farklı yolları temsil etmektedir. Kalın oklar 

ana yolları temsil etmektedir. 

 

Aşağıdaki eşlik eden metin bu rapordan kopyalanmıştır: 

"Aktif klorun dominant reaksiyonu, organiklerin (ve aynı zamanda indirgenebilir 

inorganiklerin) oksidasyonudur, genellikle klorun klorür olarak mineralize 

edilmesiyle sonuçlanan hızlı reaksiyonlardır (3). Aktif klor ayrıca, doğal organik 

maddedeki proteinlerde veya amino asitlerde sıklıkla bulunan amino-nitrojen 

atomları (1) ve amonyak ile hızla reaksiyona girer. Ürünler, daha sonra orijinal 

"serbest" aktif klora paralel reaksiyonlara girebilecekleri için, genellikle topluca 

"kombine kullanılabilir klor" olarak anılan, çoğunlukla kararsız, inorganik türler olan 

N-kloraminler olacaktır ve bunlar da ağırlıklı 
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olarak oksidasyon ürünleri verecektir (3). Bununla birlikte, bu dosyanın odak 

noktası, aktif klorun ve daha az ölçüde ara bileşik klorun, halojenli organikler 

üretmek için karbon-klor (veya karbon-halojen) bağları oluşturan organik 

molekülleri klorlayabildiği yardımcı reaksiyon yoludur (4 ). Bromür iyonu varlığında, 

bir miktar aktif klor, başlangıçta hipobromöz asit (2) üretmek üzere reaksiyona 

girer ve daha sonra bir yan reaksiyon olarak küçük miktarlarda bromlu organiklerin 

(5) oluşumu ile tekrar bromidi (3) serbest bırakan oksidasyon ürünleri üretir." 

Aktif madde olarak brom kullanılması durumunda yol 3 ve 5 daha önemli hale 

gelecektir. Bromlu organik bileşiklerin oluşumu, arıtılmış suda (örn. tuzlu su) 

bromür bulunduğunda oldukça anlamlı hale gelecektir ve yukarıda bahsedildiği gibi 

"küçük miktarlar" ile sınırlı kalmayacaktır. 

(Pickup, 2010) tarafından ayrıca aşağıdakiler belirtilmiştir: 

"Çoğu kullanımda karşılaşılan organik maddede bulunan önemli miktarlarda amino-

nitrojen varlığında, hemen hemen tüm klor, az çok hızlı bir şekilde klorüre 

mineralize edilir: karbon-halojen bağlarına en fazla yalnızca birkaç yüzde eklenir. 

Bununla birlikte, içme suyu ve yüzme havuzu dezenfeksiyonu gibi, sürekli olarak 

düşük seviyelerde serbest klorun muhafaza edildiği temiz sistemlerde, dahil edilen 

sınırlı klor miktarının belki %25'ine kadar karbona bağlanabilir. Kağıt hamurunun 

asit pH ile ağartılmasında, uygulanan klorun %10'u tipik olarak halojenli organiklere 

dönüştürülmüştür [Solomon 1993]." 

 

3.2.2 DBP ana grupları 

Bu kısım, oksidatif dezenfektanların kullanımından kaynaklanan en belirgin DBP 

gruplarına genel bir bakış sunmaktadır ve gruplar hakkında bazı arka plan bilgileri 

sağlamaktadır (temel olarak Berbee, 1997; EC, 2007; Pickup, 2010; Richardson 

vd., 2010;). Burada sadece bromlu veya klorlu bileşikler tartışılmaktadır. İyotlu 

DBP'lerin oluşumu hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. İyodoform, klor dioksit 

uygulayan küçük bir içme suyu dezenfeksiyon tesisinde tespit edilmiştir (Richardson 

ve diğerleri, 2003), ancak İspanya'da brom veya klorla işlem görmüş yüzme 

havuzlarında iyotlu DBP tespit edilmemiştir (Richardson ve diğerleri, 2010).  
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EU-RAR'daki (EC, 2007) kullanım senaryosu değerlendirmeleri, hipoklorit için 

incelenen çoğu uygulamanın benzer bir kantitatif dağılıma sahip miktarlarda benzer 

bir yan ürün yelpazesi ürettiğini göstermektedir. Bazı gözlemler burada özetlenmiş 

ve gerekli yerlerde yorumlanmıştır, belirli DBP grupları aşağıda daha ayrıntılı olarak 

tartışılmıştır. 

 Baskın DBP aileleri trihalometanlar (THM'ler) ve haloasetik asitlerdir (HAA'lar) 

 Birkaç "ikinci kademe" aile tipik olarak daha düşük bir konsantrasyonda 

bulunmaktadır; Örneğin: haloaldehitler, haloketonlar ve haloasetonitriller 

 Genel olarak, herhangi bir spesifik senaryoda, toplamları halen toplamın en fazla 

yüzde birkaçını oluşturacak şekilde, yine daha düşük konsantrasyonlarda oluşan 

birkaç yüz farklı küçük organohalojen molekülü olması muhtemeldir. Sıklıkla, oluşan 

organohalojenlerin önemli bir kısmının, belki de yarısının tanımlanamadığı 

söylenmektedir. Bilinmeyen kısmın değerlendirilmesi Kısım 3.3.1.3'de daha ayrıntılı 

olarak ele alınmaktadır. 

 Önemli miktarlarda amino-nitrojenin (örneğin protein substratları) olduğu 

uygulamalarda organik N-kloraminler oluşacaktır. Bunlar uzun ömürlü değildir ve 

ölçülebilir "kombine mevcut klor" parçasıdır ancak normalde AOX (absorbe edilebilir 

organik halojenler) veya TOX (toplam organik halojenler) gibi grup 

parametrelerinde "organohalojen" olarak da tespit edilecektir. Halojen, tarihsel bir 

endişe odak noktası olan C-halojen bağlarından ziyade N-halojen bağlarında 

bulunmaktadır. Yine de, oluşturulmaları halinde değerlendirmeye dahil edilmeleri 

gerekli görülmektedir (bkz. 3.3.3.1). 

 Tarihsel olarak, polihalojenli dioksinler ve furanlar gibi küçük fakat 

ekotoksikolojik olarak önemli miktarlarda yüksek tehlikeli moleküllerin oluşumu 

hakkında endişeler vardı. Bu, özellikle asit pH'ta gerçekleşen kağıt hamurunun 

ağartılmasıyla ilişkili olmuştur. EU-RAR, bu tür moleküllerin, hipokloritin mevcut 

kullanımlarının odaklandığı pH'lar olan nötr veya alkali pH'ta tespit edilebilir 

miktarlarda oluşmadığını belirtmektedir. 
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 Potansiyel olarak kalıcı ve biyolojik birikim yapan diğer poliklorlu türlerin, 

özellikle aromatiklerin oluşumu, kısmen mevcut aromatik substratlar nedeniyle, 

hamur ağartma uygulamasında da bir sorun olmuştur. Geçmişte fenol izleri 

bulunmuştur. Yine, mevcut uygulamalarda tipik olarak mevcut olan substratlar göz 

önüne alındığında, bu tür moleküllerin oluşumunun nötr veya alkali pH'ta önemsiz 

olduğu tespit edilmiştir. 

3.2.2.1 Trihalometanlar (THM'ler) 

Bu grubun dört temsilcisi kloroform (triklorometan), bromoform (tribromometan), 

diklorobromometan ve dibromoklorometandır. Bu dört bileşiğin her biri 

oluşturulabilir. Bromür konsantrasyonları düşük olduğunda, kloroform baskın bileşik 

iken deniz suyunda bromoform baskındır (Berbee, 1997; Pickup, 2010). Dört 

THM'nin tamamı uçucudur, uçuculuk CHCl3> CHBrCl2> CHBr2Cl> CHBr3 sırasıyla 

azalmaktadır. Çözünürlük, kloroform için 8 g/L'den bromoform için 3 g/L'ye aynı 

sırayla azalır (EpiWin). Log Kow değerleri, bu seride CHCl3 için 1,97'den CHBr3 için 

2,4'e kadar değişiklik göstermektedir. Kanalizasyon arıtma tesislerinde 

buharlaştırılarak uzaklaştırılırlar (Pickup, 2010). Trihalometanlar, AB içme suyu 

mevzuatı (EC, 1998) kapsamında düzenlenmiştir, toplam THM'ler için içme suyu 

standardı 100 µg/L'dir, ancak MS'lerin ulusal düzeyde belirlenmiş  sınır değerleri 

olabilir. 

3.2.2.2 Halojenlenli asetik asitler (HAA'lar) 

Bu grup, dokuz farklı klorlu/bromlu asetik asitten oluşmaktadır. En yaygın beşi 

monokloroasetik asit (MCA), dikloroasetik asit (DCA), trikloroasetik asit (TCA), 

monobromoasetik asit (MBA) ve dibromoasetik asittir (DBA). Bu beşi birlikte HAA5 

olarak anılır. Bromodikloroasetik asit (BrCl2AA), dibromokloroasetik asit (Br2ClAA) 

ve tribromoasetik asit (Br3AA) konsantrasyonlarının toplamı HAA3 olarak bilinir. 

HAA6, HAA5 ve bromokloroasetik asit (BrClAA) konsantrasyonlarının toplamını 

belirtir. HAA6 ve HAA3 birlikte HAA9'u oluşturur. Bromür konsantrasyonları düşük 

olduğunda MCA, DCA ve TCA baskındır, ancak bromür konsantrasyonları daha 

yüksek olduğunda bromlu analoglar (MBA, DBA, bromokloroasetik asit) mevcut 

olabilir [Ref.:6]. Haloasetik asitler nispeten polar, uçucu olmayan, suda çözünür 

türlerdir. 
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Normal sıcaklıklarda suda çözünürlük TCA için 1000 g/L mertebesinde olup MCA için 

6000 g/L'ye çıkar, DCA ise karışabilir bir sıvıdır. Oktanol/su partisyon katsayıları 

TCA için 1.33'ten MCA için 0.22'ye kadar değişmektedir (HSDB'den alınan veriler, 

(Pickup, 2010)'da alıntılanmıştır). Haloasetik asitler, en inatçı TCA olmak üzere 

çeşitli derecelerde biyolojik olarak parçalanabilirdir. 

3.2.2.3 Halojenlenli aldehitler 

Bu grubun en yaygın bilinen temsilcisi kloral hidrattır (trikloroasetaldehit), diğer 

kloro- ve bromo-ikameli asetaldehitler (dikloro, bromokloro vb.) de rapor 

edilmektedir (Richardson ve diğerleri, 2003; 2010). Laboratuvar verileri, halojenli 

aldehitlerin hümik ve fulvik asitlerin klorlanmasıyla üretilebileceğini göstermektedir 

(alıntı: Pickup, 2010). Trihaloasetaldehitler karşılık gelen THM'lere hidrolize olur. 

Sudaki haloasetaldehitler için bildirilen yarı ömürler, nötr pH ve ortam 

sıcaklıklarında 2 ila 6 gündür, pH ve sıcaklık arttıkça stabilite azalır (Pickup, 2010). 

3.2.2.4 Halojenli asetonitriller 

Aktif klor kullanımının yan ürünleri olarak en yaygın olarak bildirilen dört 

haloasetonitril, dikloroasetonitril, trikloroasetonitril, klorobromoasetonitril ve 

dibromoasetonitrildir (Pickup, 2010). Yukarıda belirtilen gruplara gelince, bromür 

varlığında bromlu bileşikler oluşturulur. Artan halojenli asetonitril seviyelerinin klor 

yerine dezenfeksiyon için kloramin kullanımıyla ilişkili olduğuna dair ön kanıtlar 

mevcuttur (Plewa ve diğerleri, 2008). Haloasetonitriller nispeten uçucudur, mono-

türevleri en uçucu ve bromo-türevleri az uçucudur. Klorlu içme suyunda, 

haloasetonitril seviyeleri tipik olarak THM seviyelerinden daha düşük ve toplam 

halojenli yan ürünlerin %5'inin altındadır (Pickup, 2010). Haloasetonitriller, 

haloasetamidler aracılığıyla haloasetik asitler oluşturmak için hidrolize nispeten 

duyarlıdır; artan pH ve moleküldeki halojen atomlarının sayısı ile hidroliz oranı 

yükselmektedir (Pickup, 2010). 

3.2.2.5 Halojenli amidler 

Klor ve bromasetamidlerden oluşan bu grup içme suyu ve yüzme havuzlarında 

tespit edilmiştir (Pickup, 2010; Plewa vd., 2008; Richardson vd., 2010). 

Halojenli asetonitrillere gelince, kloraminlerin kullanımı, ya doğrudan ya da 

asetonitrillerin hidrolizi yoluyla, potansiyel bir oluşum nedeni olarak belirtilir (Plewa 

ve diğerleri, 2008). 
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3.2.2.6 Halojenli ketonlar 

1,1-dikloropropanon, 1,1,1-trikloropropanon ve bromopropanon'un temsilcisi 

olduğu bu bileşikler, hümik ve fulvik asitlerle reaksiyon yoluyla oluşturulabilir 

(Pickup, 2010). İçme suyu ve yüzme havuzlarında tespit edilmiştir (Pickup, 2010; 

Richardson vd., 2010). Pickup, 2010'da alıntılanan çalışmalara göre, haloketonlar 

nispeten uçucudur ve hidrolize karşı hassastır. 

3.2.2.7 Halojenli fenoller 

Ketonlara gelince, kloro- ve bromofenoller hümik veya fulvik asit ile reaksiyonla 

oluşturulabilir (Pickup, 2010). Monokloro- veya bromofenole yol açan ilk ilaveden 

sonra, ileri ilave, di- veya tri- halojenli fenollere yol açar. Euro Chlor raporunda 

(Pickup, 2010), tetra veya penta formlarının oluşumunun muhtemelen olası 

olmadığı, yüzme suyunda tanımlanmadığı öne sürülmektedir (Richardson ve 

diğerleri, 2010). Klorlu fenoller orta ila yüksek düzeyde lipofiliktir; uçuculuk 

nispeten düşüktür. 

3.2.2.8 Bromat 

Bromat, yüksek bir pH ile kombinasyon halinde yüksek düzeyde serbest klor 

mevcut olduğunda ve bromür mevcut olduğunda oluşabilir (Berbee, 1997). Ayrıca 

bromatın sodyum hipoklorit içinde bulunabileceği de unutulmamalıdır. EU-RAR (EC, 

2007), sodyum bromat olarak 3-45 mg/kg aralığından (bromat olarak yaklaşık 2,5-

38 mg/kg), 90 mg/kg'a kadar (yaklaşık 77 mg/kg) bromat olarak), 34-37 mg 

bromat/kg aralığından bahsedilmektedir (Berbee, 1997). Bromat, AB içme suyu 

mevzuatı (EC, 1998) kapsamında düzenlenmiştir, içme suyu standardı 10 µg/L'dir. 

3.2.2.9 Halojenli aminler 

Bu grup, kloramin ve bromaminlerden oluşur. Bu bileşikler, aminler (R-NH2) veya 

amonyum NH4+ mevcut olduğunda oluşur. Başta monokloramin olmak üzere 

başlangıçta oluşan halojenli aminlerin çoğu kararsızdır ve daha sonra DBP'ler 

üretmek için uzun temas süreleri verildiğinde reaksiyona girebilir (Pickup, 2010). R-

NH2'ye göre fazla miktarda aktif klor olması durumunda, R-NCl2 ve NCl3 gibi 

kloraminler oluşur; NCl3 çok uçucu bir üründür (EC, 2007).  
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Klor ve bromamin oluşumu, klorlama işleminde bir ara aşama olarak görülebilir. 

Monokloraminler esas olarak bromür bakımından fakir tatlı suda oluşurken, bromlu 

aminler acı su ve tuzlu suda oluşur. Daha fazla klor veya brom dozajı fazla miktarda 

serbest klor ile sonuçlandığında (kırılma noktası klorlaması olarak adlandırılır), 

aminler kısmen bozulur (Berbee, 1997). Klorlu aminler, genellikle bir çıkış suyunun 

dozajlarını veya oksidatif gücünü ifade etmek için kullanılan Toplam Artık Oksidan 

(TRO; eşanlamlıları: toplam artık klor, toplam klor, toplam mevcut klor) tayinine 

dahil edilir. Aksine, serbest klor fraksiyonuna dahil edilmezler (serbest mevcut klor 

olarak da adlandırılır). Nitrosaminler, kloraminasyon ile içme suyu arıtımı üzerine 

oluşabilir (Mhlongo ve diğerleri, 2009). 

 

Şekil 3: Su klorlandığında meydana gelen süreçleri gösteren kırılma 

noktası eğrisi (http://water.me.vccs.edu/concepts/chlorchemistry.html 

adresinden kopyalanmıştır) 

 

3.3 DBP'lerin ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

3.3.1 Genel ilkeler 

3.3.1.1 İlk en kötü durum değerlendirmesi 

DBP'lerin çevresel risk değerlendirmesi, temel olarak biyosidal aktif maddeler için 

çevresel risk değerlendirme ilkelerini izler; burada kestirimde bulunulan 

konsantrasyonlar (PEC'ler) ekosistem için beklenen etkisiz konsantrasyon (PNEC) ile 

kıyaslanır. Bu sözde PEC/PNEC yaklaşımı, yalnızca çevresel maruziyet ve 

etki/etkisizlik seviyelerinin ölçülebildiği tanımlanmış ("bilinen") DBP'ler için 

http://water.me.vccs.edu/concepts/chlorchemistry.html


BPR Kılavuzu: Cilt V, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

Sürüm 1.0 Ocak 2017 49 

 

uygundur. 

 

Kısım 3.3.3, risk değerlendirmesinde ele alınması gereken bilinen DBP'ler hakkında 

daha fazla bilgi vermektedir. Bu bilinen DBP'ler için gereksiz değerlendirmelerin 

önlenmesi için, ilk durumda basit bir en kötü durum stratejisi izlenebilir ve sonuç 

herhangi bir risk beklenmiyorsa daha fazla değerlendirme yapılamaz. Bunun için, 

bilinen en toksik DBP için PEC (yani en düşük PNEC'ye sahip bilinen DBP),% 100 

dönüşüm varsayılarak (stokiyometri ve molar ağırlık yönleri dikkate alınarak) 

biyosidal aktif madde için PEC'den yeniden hesaplanır. Bu, PEC/PNEC <1'e yol 

açarsa, daha fazla değerlendirme (ayrıca daha az toksik DBP'ler için) gerekli 

değildir; PNEC'lerin türetilmesinin açıklandığı bölüm 3.3.5.1'e bakınız. 

3.3.1.2 Grup parametreleri 

DBP'lerin oluşumu genellikle TOX (toplam organik halojenler) veya AOX (adsorbe 

edilebilir organik halojenler) gibi grup parametrelerinde ölçülerek (artış) karakterize 

edilir. AOX, çoğu DBP için geçerli olan, TOX'un aktif karbona adsorbe edilebilen 

kısmıdır. Bununla birlikte, AOX'un kompozisyonu ve ekotoksisite ile ilişkisi 

bilinmemektedir ve mutlak miktarlar eşit kalsa bile değişebilir. Bu nedenle, 

ekotoksikolojik  

etkilerle ilgili çevresel risk değerlendirmesi için tetikleyici olarak kullanılabilecek 

kabul edilebilir bir AOX düzeyini tanımlamak için çok az bilgi vardır. AOX'un bilinen 

DBP'ler için madde-madde PEC/PNEC yaklaşımı ve bilinmeyenler için WET ile birlikte 

araştırılması (değiştirilmesi) tavsiye edilir, böylece bu kanıt hatları arasındaki 

karşılıklı ilişki kurulabilir. Diğer değerli tanımlayıcı parametreler Toplam Organik 

Karbon (TOC) ve toplam Kjeldahl nitrojeni olabilir; zira bu parametrelerin daha 

yüksek seviyeleri genellikle daha yüksek biyosidal ürün dozları gerektirmektedir. 

3.3.1.3 Bilinmeyen DBP'leri ele almak 

Daha önce belirtildiği gibi (bkz. Kısım 1.2 ve 3.2.2) DBP'lerin büyük bir bölümü 

(henüz) tanımlanmamıştır ve tanımlanabilecek olsalar bile, çok sayıda bileşik için 

PNEC'leri üretmek adına ekotoksisite verileri oluşturmak imkansızdır. Bilinmeyen 

DBP'ler, DBP'lerin toplam yükünün %50-60'ını oluşturabilir. İçme suyu 

dezenfeksiyonundan kaynaklanan organik halojenlerin karakterizasyonuna yönelik 

bir çalışmada (Reckhow ve diğerleri, 2007), kimyasal ve fiziksel özelliğe dayalı 

ölçümler (yani, reçine adsorpsiyonu ve membran ayrımı), bilinmeyen DBP'lerin 



BPR Kılavuzu: Cilt V, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

50 Sürüm 1.0 Ocak 2017 

 

çoğunun orta büyüklükte (0.5-10 kDa) olduğunu, ancak geniş bir bölümleme 

özellikleri veya hidrofobik spektrum içerdiğini göstermiştir.  

 

Bu boyutlar, bilinmeyen fraksiyonun büyük kısmının, az fragmantasyona sahip 

halojenlenli fulvik asit moleküllerine benzediğini, ancak daha büyük hidrofilik 

gruplar (karboksilik asitler) formunda önemli modifikasyonların meydana 

gelebileceğini göstermektedir (Reckhow ve diğerleri, 2007). Bilinmeyen fraksiyon 

büyük olasılıkla, biyolojik olarak aktif olması gerekmeyen seyrek olarak klorlanmış 

makromoleküllerden oluşsa da, bu fraksiyonun kompozisyonunun net bir göstergesi 

yoktur. Bu nedenle, bilinmeyen DBP fraksiyonunun olası etkilerini ele almak için ek 

testlere ihtiyaç vardır. Bunun için Tam Çıkış Suyu Testi (WET) kavramının faydalı 

olduğu düşünülmektedir. WET başlangıçta, biyosidal ürün ruhsatlandırmasından 

farklı olarak karmaşık endüstriyel atık suların değerlendirilmesi için geliştirilmiştir 

(bkz. Ek 5). Bu nedenle, WET benzeri bir yaklaşımı diğer özel hazırlanmış deneysel 

çalışmalarla birleştirmek gerekli olabilir (daha fazlası için bakınız 3.3.5.3). 

WET ve diğer çalışmalar bu nedenle yalnızca daha yüksek kademeli bir test olarak 

kullanılmaz, ancak bilinen DBP'ler için PEC/PNEC yaklaşımına ek olarak/onunla 

birlikte gerçekleştirilir. DBP'lerin emisyonu çoğu durumda sürekli olacaktır ve bu 

nedenle kronik maruziyet beklenir. Kısa dönem WET'den elde edilen sonuçlar, uzun 

dönem test için kestirimde bulunulamaz ve bu nedenle WET dikkate alındığında 

kronik maruziyet de dahil edilmelidir. Elbette, WET yalnızca solüsyonlara 

uygulanabilir. Diğer PT'ler (örneğin PT3) için birincil emisyon ağırlıklı olarak diğer 

kompartmanlara, örneğin gübre ve toprak için olacaktır. Su dışındaki tahliye etme 

yolları yoluyla DBP'lerin değerlendirilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi, daha fazla 

araştırma konusu olarak tanımlanmaktadır. 

3.3.1.4 Çevresel risk değerlendirme planı 

Ortaya çıkan çevresel risk değerlendirme şeması üç adımdan oluşmaktadır. Adımlar, 

ardışık kademeler olarak görülmemeli, ancak risk değerlendirmesini geçmek için 

gerektiği gibi tamamlanmalıdır. 
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1. adım % 100 dönüşümü varsayan bilinen göstergeler için en kötü durum 

PEC/PNEC hesaplaması. 

2. adım Kimyasal değerlendirme (tanımlayıcı grup parametreleri). 

3. adım Bilinen gösterge DBP'ler için iyileştirilmiş PEC/PNEC değerlendirmesi, WET 

veya bilinmeyen DBP'leri kapsayacak şekilde özelleştirilmiş diğer çalışmalarla 

birlikte. 

Adım 1, daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç duyulmayan bilinen DBP'lerin seçimini 

iptal etmek ve en kötü durum DBP'leri için herhangi bir risk tanımlanmamışsa daha 

fazla araştırmayı durdurmak için kullanılacaktır. Bilinen en toksik DBP için bu adım 

PEC/PNEC <1 ile sonuçlanırsa, bilinen DBP'lerin daha az toksik olanları da 

değerlendirmeyi geçecektir. Adım 1'de başarısız olan bilinen DBP'ler için daha ileri 

bir risk değerlendirmesi gereklidir. Bu, gerçekçi dönüştürme faktörleri ile modelleme 

yaparak ve / veya izleme verilerini veya ölçümleri kullanarak veya etki 

değerlendirmesini iyileştirerek örneğin daha düşük değerlendirme  faktörlerine izin 

verecek şekilde veri setini genişleterek veya WET-  yaklaşımından ekotoksisite 

bilgilerini kullanarak (adım 3). 

2. Adım, bu parametrelerin ekotoksisite ile nasıl (değişir) ilişkili (değişir) olduğu 

hakkında bilgi toplamak için kullanılacaktır. Kantitatif tetikleyicileri tanımlama 

olasılığını belirlemek için bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bu senaryoya 

bağlı olabilir ve farklı durumlar için farklı tetikleyiciler ayarlanmalıdır. 

3. adım, bilinmeyen DBP kısmını ele almak için kullanılır ve ayrıca bilinen DBP'ler 

için risk değerlendirmesini iyileştirmeye hizmet edebilir. 

Sonraki kısımlarda, değerlendirmenin belirli yönleri daha ayrıntılı olarak 

tartışılacaktır. 
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3.3.2 Mevcut bilgilerin kullanımı 

Genel olarak, mevcut bilgilerin verimli kullanımı son derece teşvik edilmektedir ve 

mümkün olduğunda bu belgede de bahsedilmektedir. Bazı tek başına DBP'ler 

biyosidal aktif madde (örn. Monokloramin, bromoasetik asit) olarak izne tabidir 

veya eski Mevcut Maddeler Yönetmeliği 793/93/EEC (örn. Sodyum hipoklorit, 

klorasetik asit) kapsamında değerlendirilmiştir. Burada, altta yatan çalışmalar veri 

korumasına tabi ise, yerleşik PNEC'lerin veya diğer bilgilerin kullanımıyla ilişkili 

yasal sorunlar çıkabileceği belirtilmelidir (ayrıca bakınız Kısım 3.3.5). Veri koruma 

kuralları BPR'de belirtilmiştir. Şüphe durumunda, başvuru sahipleri CA'larından 

tavsiye isteyebilirler. Ayrıca, çalışma koşullarındaki değişiklikler ve/veya yeni 

bilgilerin mevcudiyeti, daha önce türetilen PEC'lerin ve/veya PNEC'lerin 

güncellenmesini veya iyileştirilmesini gerektirebilir. 

Aktif bir halojen biyosidal ürünün kullanımı sırasında oluşması muhtemel DBP'lerin 

doğasını ve miktarını yöneten temel parametreler şunlardır: pH, mevcut 

substratların yapısı, uygulanan doz, temas süresi ve sıcaklık. Bu faktörler, bir risk 

değerlendirmesinin belirli bir kullanımdan diğerine ektrapole edilip edilemeyeceğini 

belirlemek için değerlendirilmelidir. 

3.3.2.1 PH'ın etkisi 

PH ile ilgili olarak, pH 6 ve daha yüksek değerlerde, belirli yan ürünlerin nispi 

oranlarında küçük kaymalar olabileceği varsayılabilir (örneğin, pH yükseldikçe artan 

THM oluşumu), ancak genel hiyerarşinin değişmeyecektir. Bu, THM'nin baskın 

olacağı ve ardından HAA'nın, onun ardından haloaldehitler, haloketonlar ve 

haloasetonitriller ve ardından da küçük gruplar geleceği anlamına gelmektedir. PH> 

6'da önemli polihalojenli dioksin, furan vb. oluşumu bulunmamaktadır. 
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3.3.2.2 Substratın etkisi 

Substratların kıyaslanması için, substrata proteinler, karbonhidratlar ve/veya yağlar 

(örneğin yüzey temizleme, yüzme havuzları) veya doğal organik maddenin (yeraltı 

suyu) hakim olup olmadığını dikkate almak önemlidir. Serbest amonyak, amino-

nitrojen veya indirgeyici inorganiklerin (örneğin sülfitler) varlığı başka bir 

değerlendirme noktasıdır. Bu substratların varlığı, kalıntı oksidanı hızla tüketecek ve 

böylece genel olarak DBP oluşumunu sınırlayacaktır. Ek olarak, reaksiyonların 

tamamlanması (örneğin, THM oluşumu) azaltılabileceğinden, DBP modeli üzerinde 

bir miktar etki beklenebilir. İçme suyu dezenfeksiyonu üzerine trihalometan 

oluşumunu önlemek için klor ile birlikte amonyak uygulanır (Sun vd., 2009a). Bu, 

inorganik ve organik N-kloraminlerin oluşumuyla sonuçlanacaktır, bunların bir kısmı 

daha fazla reaksiyona girecektir ve bu da sonunda klorlu organikler oluşturabilir. Bir 

substrat kombinasyonunun mevcut olduğu senaryolar vardır (örneğin, kanalizasyon 

arıtma). Arıtılmış atık su için, amonyak yokluğunda halojenli organik yan ürünlerin 

oluşumunun daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Rebhun ve diğerleri, 1997). Bir 

örnek olarak, Şekil 4, pH ve amonyağın bir fonksiyonu olarak farklı bromlu bileşik 

formlarının oluşumunu göstermektedir. 

Şekil 4: Çeşitli pH değerlerinde ve çeşitli amonyak konsantrasyonlarında 

farklı brom formları (şekil http://www.lenntech.com/ adresinden 

kopyalanmıştır) 
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3.3.2.3 Doz, temas süresi ve sıcaklık 

Uygulanan doz, temas süresi ve sıcaklıkta bir artış genellikle artan DBP oluşumuna 

yol açacaktır. Bunun meydana gelme derecesi, uygun substratların (sürekli) 

varlığına bağlıdır ve bir eşiğe hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Gerçek kullanım 

durumlarında, DBP oluşumu mevcut substratlar tarafından sınırlandırılacak ve 

dengelenecektir, bu da uygulamada dozun iki katına çıkarılmasının çoğu durumda 

iki kat daha yüksek bir DBP oluşumuna yol açmayacağı anlamına gelmektedir. 

Örneğin, temizlemede seyreltik çamaşır suyundan ziyade saf çamaşır suyu 

kullanılırsa, doz daha büyük olabilir, ancak DBP oluşumu çok benzer bir mertebede 

kalır. Ancak, kabul edilemez bir risk beklenmediyse, en kötü durum 

ekstrapolasyonu yeterli olabilir. Sıcaklığın etkisi daha karmaşıktır, ancak çamaşırda 

çamaşır suyu kullanımından, her 10°C'lik artışla DBP oluşumunun ikiye 

katlanmasının en kötü durum varsayımı olacağına dair bazı kanıtlar vardır (kişisel 

iletişim John Pickup, Global ağ). 

3.3.2.4 Diğer ilgili parametreler 

Senaryolar arasındaki benzerliği değerlendirmek için diğer parametreler faydalı 

olabilir. Klor için bunlar aşağıdakileri içermektedir: 

 Klor/karbon oranı: düşük oranlarda, aktif klor konsantrasyonları azalır ve 

kaybolabilir (oran substrata bağlıdır); 

 "Serbest mevcut klor" varlığı: bir kalıntı oluşması genellikle başlangıçtaki oksidan 

talebinin karşılandığı anlamına gelir; uzun dönem kalıntı varlığı, daha yavaş 

reaksiyonların tamamlanmasına ve DBP modelinde bir değişikliğe izin verecektir. 

Genelde kalıntı klor içeren bir uygulama, artık mevcut olmayan bir uygulama ile 

kıyaslandığında en kötü durum olacaktır. 

 Mevcut halojen dengesi: Çoğu durumda, klor bromlu ve iyotlu bileşiklere karşı 

baskındır ve klorlu organikler benzer şekilde yan ürünlere baskın gelmektedir. 

Bununla birlikte, bromür konsantrasyonlarının yüksek olduğu noktalarda, genellikle 

bromlu organikler baskındır. 
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Mevcut bir risk değerlendirmesinin yeni bir durum için uygunluğunu 

değerlendirirken, yukarıda belirtilen anahtar parametreler (pH, substrat, doz, temas 

süresi ve sıcaklık) argümantasyona dahil edilmelidir ve risk değerlendirmesinde 

(3.3'e bakınız) ele alınması gereken bilinen DBP'lerin oluşumu üzerindeki etkileri 

değerlendirilmelidir. Ek 2, hipoklorit kullanım senaryolarının EU-RAR'a göre 

kıyaslanmasına ilişkin örnekleri içerir. 

3.3.3 Değerlendirmeye dahil edilecek bilinen DBP'ler 

3.3.3.1 İlgili DBP grupları ve temsilcileri 

PT2, 11 ve 12'deki halojenli oksidatif biyosidal ürünlerin çevresel risk 

değerlendirmesinde ele alınması gereken DBP grupları, her gruptaki temsili 

bileşiklerle birlikte Tablo 4'te verilmiştir. Seçim, ana DBP gruplarına ilişkin uzman 

bilgilerine dayanmaktadır (ayrıca bkz. kısım 3.2.2). Önceki bölümde belirtildiği gibi, 

Tablo 4'ü sonsuz bir DBP listesi olacak şekilde genişletmek amaçlanmamaktadır. 

Bununla birlikte, belirli bir biyosidal kullanımın Tablo 4'te yer almayan DBP 

oluşumuna yol açtığına dair göstergeler varsa, ek DBP'leri ele almak başvuru 

sahibinin sorumluluğundadır. Bu tür bilgiler, örneğin izleme verilerinden veya teorik 

kestirimlere dayalı olarak maruziyet değerlendirmesinde mevcut olabilir (ayrıca bkz. 

kısım 3.3.4). 
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Tablo 4: Oksidatif halojenli biyosidal ürünlerin çevresel risk 

değerlendirmesinde ele alınması gereken DBP'ler. İlgili ayrı ayrı klorlanmış 

ve bromlanmış formlar, uygun olduğu yerlerde listelenmiştir. 

 

 

DBP 

 

İlgili temsili bileşikler 

Trihalometanlar (THM'ler) triklorometan (kloroform) tribromometan 

(bromoform) diklorobromometan 

dibromoklorometan 

Halojenlenli asetik asitler 

(HAA'lar) 

monokloroasetik asit (MCA) dikloroasetik asit 

(DCA) trikloroasetik asit (TCA) 

monobromoasetik asit (MBA) dibromoasetik 

asit (DBA) tribromoasetik asit (TBA) 

bromodikloroasetik asit dibromokloroasetik 

asit bromokloroasetik asit 

Halojenli asetonitriller (HAN'lar) dikloroasetonitril trikloroasetonitril 

klorobromoasetonitril dibromoasetonitril 

Bromat - 

Halojenli fenoller duruma göre değerlendirme 

Halojenli aminler duruma göre değerlendirme 
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Prensip olarak, DBP gruplarının tüm bireysel bileşikleri risk değerlendirmesinde 

ele alınmalıdır, ancak bazı durumlarda bir grup değerlendirmesi uygun olabilir 

(daha fazlası için bakınız: kısım 3.3.5.2). Belirli bileşikler, argümantasyona 

dayalı olarak hariç tutulabilir (örneğin, belirli koşullar altında 

oluşturulmamışlarsa). Bromür içeren suyun klorlanması üzerine bromat 

oluşabilir. Bu deniz suyu için geçerlidir, ancak bromat oluşumu, nispeten 

yüksek seviyelerde bromür içeren iç sular için de geçerli olabilir. Halojenli 

aminler ile ilgili olarak, kısım 3.2.2.9'un, kırılma noktası klorlamasının bu 

DBP'lerin kısmi bozunmasına neden olabileceği gerçeğine atıfta bulunduğu 

belirtilmelidir. Kırılma noktası klorlamanın meydana gelip gelmediği ve halojenli 

aminlerin gerçekten bozunup bozunmadığı spesifik risk değerlendirmesinde 

dikkate alınmalıdır. Halojenli fenoller de muhtemelen sadece eser miktarlarda 

oluştukları için duruma göre değerlendirilecek bir gruptur. 

3.3.4 Maruziyet değerlendirmesi 

3.3.4.1 İlgili kompartmanlar 

PT2, 11 ve 12'de değerlendirilmekte olan biyosidal aktif maddeler esas olarak suya 

tahliye edilmektedir. Diğer PT'ler (örneğin PT3) için birincil emisyon ağırlıklı olarak 

diğer (ara) kompartmanlara, örneğin gübre ve toprak için olacaktır. Soğutma 

kuleleri (ve STP'ler) için, haloformların havaya emisyonu dikkate alınmalıdır. Prensip 

olarak, potansiyel ilgili tüm çevre kompartmanları DBP değerlendirmesinde ele 

alınmalıdır. DBP'lerin değerlendirilmesi, temel olarak aktif madde için olanı takip 

etmelidir. Aktif madde onayı aşamasında ilgili senaryoların dahil edilmesi, ürünlerin 

daha sonraki bir aşamada karşılıklı olarak tanınmasını kolaylaştıracaktır. Önerilen 

kullanıma ve bileşiğin özelliklerine bağlı olarak, tortu, hava, toprak, yeraltı suyu ve 

biyotanın (ikincil zehirlenme) bu nedenle dahil edilmesi gerekebilir. Kısım 3.3.3'te 

seçilen bilinen DBP'lerin, çevresel davranışları açısından toprak, tortu ve biyotanın 

büyük olasılıkla birincil endişe konusu olmadığı çözünür bileşikler olduğu 

belirtilmektedir. Ek olarak, bu ikinci kompartmanlarla ilgili maruziyet ve etkilere 

ilişkin bilgiler yüzey suyuna kıyasla sınırlı olabilir. Tam bir kantitatif risk 

değerlendirmesi yapmanın mümkün olmayabileceği kabul edilmekle birlikte, tüm 

ilgili kompartmanlar, mümkün olduğunca mevcut bilgilerden yararlanılarak ele 

alınmalıdır. 

3.3.4.2 Maruziyet değerlendirme stratejileri 
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Bölüm 3.3.1'de belirtildiği gibi, en kötü durum yaklaşımı olarak, bir DBP'nin PEC'i, 

aktif maddenin %100 dönüşümü varsayılarak aktif maddenin PEC'inden türetilebilir. 

Potansiyel bir risk belirlenirse, iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesi 

yapılmalıdır. Bu, modelleme ve izleme yaklaşımları (bir kombinasyonu) ile 

yapılabilir. Bu bağlamda izleme, (yalnızca) çeşitli konumlardaki genişletilmiş zaman 

serilerine atıfta bulunmamakta, aynı zamanda, zaman ve mekana göre ölçek olarak 

sınırlı, az ya da çok proje tabanlı örnekleme dizileriyle ilgili “ölçümleri” de 

içermektedir. 

2.3.4.2.1 Mevcut izleme verileri 

Mevcut izleme verileri, toplandıkları koşulların hala geçerli olduğu gösterilebilirse 

kullanılabilir. Bu, zaman içinde çok fazla süreç değişikliğinin olmadığı PT'ler için 

geçerli olacaktır. Bunun için,  

kısım 3.3.2'de listelenen anahtar parametreler dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu 

bağlamda, 1990'ların sonunda yayınlanan (Berbee, 1997; Jenner vd., 1997; 

Khalanski, 2002) ve EU-RAR'da özetlenen soğutma suyu sistemlerinde DBP oluşumu 

ile ilgili izleme verilerinin sodyum hipoklorit (EC, 2007), mevcut duruma hala 

uygulanabilir (ayrıntılar için bkz. Ek 2). Diğer PT'ler için, bu aşamada böylesine 

genelleştirilmiş bir sonuca varmak mümkün değildir ve başvuru sahipleri, mevcut 

bilgilerin kullanılabileceği ve güvenilebileceği konusunda bir gerekçe sunmalıdır. 

2.3.4.2.2 Yeni veri oluşturma 

Başvuru sahiplerinin yeni ölçümler oluşturmak istediği durumlar olabilir. Saha 

örnekleme serilerinin tasarımı ve izleme verilerinin değerlendirilmesinin, bu 

belgenin kapsamı dışında kalan karmaşık bir konu olduğu kabul edilmektedir. Bu 

konuyla ilgili değerli bilgiler mevcut kılavuzda bulunabilir (ECHA, 2012; OECD 2000; 

2013). Ancak, DBP'ler için izleme gereksinimleri, risk değerlendirmesinin neredeyse 

her zaman maruziyet modellemesine dayandığı aktif maddeler için şu anda 

uygulanandan daha katı olamaz. Ölçülen DBP konsantrasyonları kullanıldığında, 

bunların izne tabi olan biyosidal ürün işleminden kaynaklandıkları açık olmalıdır. 

Bazı durumlarda, biyosidal ürün uygulamasından önce ve sonra ölçülerek bilgi elde  



BPR Kılavuzu: Cilt V, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

Sürüm 1.0 Ocak 2017 59 

 

 

edilebilir. Bununla birlikte, kentsel STP'ye dolaylı tahliye etme olan PT'ler için, STP 

atık suyunda ölçülen DBP konsantrasyonlarını belirli bir biyosidal kullanıma 

bağlamak pek mümkün olmayacaktır çünkü farklı atık akışları STP'de 

birleştirilmiştir. Alternatif olarak, DBP konsantrasyonları kullanım yerinde veya ilk 

boşaltmada ölçülebilir (örneğin bir ev kanalizasyon sisteminde) ve STP'den ayrılan 

konsantrasyonları kestirimde bulunmak için akıbet modellemesi ile birleştirilebilir. 

Kentsel STP'ye ilave DBP'lerin potansiyel oluşumunun bu durumda hesaba 

katılmadığı unutulmamalıdır, ancak bu aşamada deneysel bir yaklaşım dışında bunu 

çözme seçeneği yoktur. 

2.3.4.2.3 Simülasyon ve modelleme çalışmaları 

İzleme veya ölçüm verileri mevcut değilse veya erişilebilir değilse ve veri üretimi 

mümkün değilse, simülasyon ve modelleme çalışmaları, veri gözeneklerini 

doldurmak ve gerçekçi en kötü durum oluşum yüzdelerini elde etmek için 

kullanılabilir. Bu tür bir yaklaşım, sağlam bir argümantasyonun parçası olmalı ve bir 

durumdan diğerine veri ekstrapolasyonu yapılması durumunda tam bir gerekçe 

verilmelidir. Yine, kısım 3.3.2'de listelenen anahtar parametreler incelenmelidir. 

Mümkün olan yerlerde kabul edilen çevresel akıbet modellerinin veya risk 

değerlendirme araçlarının (örneğin SimpleTreat, EUSES) kullanılması tavsiye edilir. 

Genel olarak, ruhsatlandırmanın belirli bir kullanım türünü içermesi durumunda 

yerinde örneklemenin uygun olabileceği belirtilebilir, ancak özel olarak yapılmış bir 

testin uygulanması, tek bir deneyde birden fazla ürün türü ele alınabiliyorsa daha 

uygun maliyetli olabilir. 

3.3.5 Etki değerlendirmesi 

3.3.5.1 PNEC'lerin türetilmesi 

PNEC'ler, ilgili bilinen DBP'ler için türetilmelidir (bkz. Kısım 3.3.3.1). Bilimsel bir 

bakış açısından, DBP'lerin ekotoksikolojik değerlendirmesi, aktif maddeler için 

mutabık kalınan prosedürleri izlemelidir. Diğer (düzenleyici) çerçevelerde 

gerçekleştirilen mevcut değerlendirmeler, veri kullanılabilirliği hakkında değerli bir 

bilgi kaynağı olabilir; ancak PNEC'ler veya kıyaslanabilir risk bulguları, altta yatan 

veriler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmeden devralınmamalıdır.  
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Bu, endüstri taraflarının, ilgili güncel verileri orijinal çalışma raporlarından ve açık 

literatürden toplamaları ve PNEC türetme için verilerin bilimsel güvenilirliği ve alaka 

düzeyine ilişkin bir özet ve değerlendirme hazırlaması gerektiği anlamına 

gelmektedir. Güvenilir ve ilgili veriler kullanılarak, PNEC, BPR kapsamındaki mevcut 

kılavuza göre türetilmelidir. Küçük bir veri setine (ve sonuç olarak büyük 

değerlendirme faktörlerine) dayalı olarak halihazırda herhangi bir risk 

tanımlanmadıysa, tam bir dosyaya ihtiyaç duyulmayacağı kabul edilmektedir. 

PEC/PNEC 1'e yaklaşırsa, PNEC'lerin iyileştirilmesi ve daha iyi desteklenmesi gerekli 

hale gelir. Veri gözeneklerini doldurmak için, Kantitatif Yapı-Etkililik İlişkileri 

(QSAR'lar) ve/veya mevcut kılavuza göre çapraz okuma kullanılabilir. QSAR'ların 

belirli DBP'lere (gruplara) uygulanabilirliği, mevcut bireysel ekotoksisite verilerine 

göre kontrol edilmelidir. 

Risk değerlendirmesinde ele alınması gereken çoğu bileşik (bkz. Kısım 3.3.3.1, 

Tablo 4) çeşitli aktif maddeler ve/veya başvuru sahipleri için geçerlidir. Tutarlı bir 

yaklaşım için, endüstri taraflarının toplu olarak sorumlu eCA'lar tarafından 

değerlendirilen ve ECHA’nın Biyosidal Ürünler Komitesi (BPC) tarafından kabul 

edilen PNEC dosyaları oluşturmaları tavsiye edilir. PNEC dosyalarının bu şekilde 

hazırlanmasının zamanlama açısından koordinasyon gerektirdiği belirtilmektedir. Ek 

olarak, veri sahipliği konusu da dikkate alınmalıdır. Kısım 3.3.3.1'de belirtildiği gibi, 

belirli bir biyosidal kullanımın Tablo 1'de henüz ele alınmayan DBP oluşumuna yol 

açması mümkün olabilir. Durum böyleyse, söz konusu DBP'lerin diğer aktif 

maddeler ve/veya başvuru sahipleri için de uygun olup olmadığı değerlendirilmeli ve 

toplu bir dosyanın hazırlanması düşünülmelidir. 

3.3.5.2 Grup ekotoksisite değerlendirmesi 

Bazı durumlarda bir grup değerlendirmesi uygun olabilir. Sodyum hipoklorit üzerine 

EU-RAR'da, kloroformun diğer bileşenlerden daha toksik olduğunu savunan THM 

grubunun risklerini değerlendirmek için (EC, 2007) kloroform için PNEC 

kullanılmıştır (Bu yöndeki EU-RAR değerlendirmesinin özeti için Ek 2'ye bakınız). 

Belirli bir bileşenin aslında en toksik olduğu verilerle doğrulanabilirse, bu bileşiğin 

PNEC'sini tüm bileşenlerin toplam PEC'i ile kıyaslamak en kötü durum yaklaşımını 

temsil etmektedir.  
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Bununla birlikte, bu yaklaşım, en toksik bileşiğin PNEC'si diğerlerinden çok daha 

düşük olduğunda çok katı olabilir, ancak bu bileşik, toplamın yalnızca küçük bir 

bölümünü temsil eder. Bir DBP grubu için seçilen (dizi) bileşik/bileşikler temelinde 

bir risk değerlendirmesi gerçekleştirme seçimi, ayrı ayrı klorlanmış ve bromlanmış 

bileşikler için ekotoksisite verilerinin ve bunların toplam maruziyete katkılarının 

değerlendirilmesi ile gerekçelendirilmelidir. 

3.3.5.3 Tam Çıkış Suyu Testi (WET) 

Kısım 3.3.3.13'te sunulan prosedüre göre, WET, ekotoksisite hakkında hiçbir bilginin 

bulunmadığı DBP'lerin ve/veya tanımlanmamış DBP'lerin potansiyel risklerini ele 

almak için uygulanır. Daha önce belirtildiği gibi, genel WET yaklaşımı karmaşık 

endüstriyel çıkış sularının değerlendirilmesi için geliştirilmiştir ve biyosidal ürün 

ruhsatlandırması için uyarlanabilir. Son bahsedilen için, belirli bir biyosidal ürünün 

belirli bir kullanımıyla ilgili potansiyel etkiler değerlendirilmelidir. Arıtmadan önce ve 

sonra atık suların ekotoksisitesini kıyaslamak bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, 

gerçek çalışma koşulları sürekli işlem gerektirdiğinde bu strateji kullanılamaz 

(Baltus ve diğerleri, 1999). Ayrıca, gerçek çıkış suları için WET kullanıldığında, aktif 

maddenin potansiyel etkileri genellikle DBP oluşumundan kaynaklananlardan 

ayrılamaz. Ayrıca, farklı (biyosidal ürün) dezenfeksiyon uygulamaları, aynı anda 

veya normal çalışma koşulları altında art arda uygulanabilir, böylece gözlemlenen 

etkileri belirli bir biyosidal ürünle ilişkilendirmek zor olabilir. Bu uygulama 

problemleri nedeniyle, beklenen DBP'lerin aralığı ve konsantrasyonlarına göre 

önerilen kullanımı kapsayan bir simülasyon çalışmasında WET benzeri bir yaklaşımı 

dikkate almak faydalı olabilir.  

Bu yaklaşım, kanalizasyon klorlamasından kaynaklanan DBP'lerin potansiyel etkileri 

ele alınırken uygulanmıştır (bakınız Ek 6, A6 2.3). Herhangi bir WET veya ek test 

amaca uygun olmalı ve belirli bir testin hangi durumlarda (proses koşulları, atık su 

özellikleri, kullanılan biyosidal ürünler, vb.) uygulanabileceği açıklanmalıdır. Bu 

bilgiler, sonuçların diğer durumlara göre çıkarılıp çıkarılamayacağına karar vermek 

için çok önemlidir. 

WET'in etkilerin kabul edilebilirliği açısından yorumlanması zor olabilir. Genel 

yaklaşım, atık suları bir biyoanalizde belirli bir etki düzeyine ulaşmak için gereken 

dilusyon veya konsantrasyon oranına göre sınıflandırmaktır.  
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"Normal" ekotoksisite sonlanma noktaları konusunda ise, hangi dilusyonun kabul 

edilebilir olduğu, yani hangi dilusyon seviyesinin NOEC veya EC10'a eşdeğer olduğu 

kararlaştırılmalıdır. Bazı ülkelerde değerlendirme kriterleri önerilmiş veya 

oluşturulmuş olsa da (daha fazla ayrıntı için Ek 5'e bakın), kabul edilebilir bir 

dilusyon seviyesi henüz biyosidal ürün ruhsatlandırması bağlamında tartışılmamış 

veya üzerinde anlaşmaya varılmamıştır. WET sonuçlarının değerlendirilmesi, bu 

nedenle duruma göre yapılmalıdır. Değerlendirmenin amacının DBP'lerin etkilerini 

değerlendirmek olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan, hiçbir etkinin olmadığını 

göstermeye gerek olmadığı, ancak DBP'lerin etkilere katkısının ihmal edilebilir 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle WET, DBP'leri olan ve olmayan numuneleri 

kıyaslarken etkilerde hiçbir değişiklik gözlemlenmediğini göstermek için de 

uygulanabilir. Böyle bir kıyaslamalı yaklaşım örneği, Ek 6'daki EU-RAR özetinde 

bulunabilir (bakınız A6 1.2). 

3.3.6 Karışım toksisitesi 

BPR kapsamındaki mevcut kılavuza göre eşzamanlı maruziyet, biyosidal ürünlerin 

değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Kılavuz ilke olarak izlenmeli ve mevcut 

veriler karışım toksisitesi yaklaşımını keşfetmek için kullanılmalıdır. Bununla birlikte, 

şu anda, özellikle sınırlı bir veri setine dayalı bir ilk değerlendirme yapıldığında, 

bireysel PNEC'ler hakkında muhtemelen çok fazla belirsizlik vardır. Ayrıca, bazı 

DBP'ler bir grup olarak değerlendirilebilir, dolayısıyla bir grup içindeki karışım 

etkilerini hali hazırda içermektedir. 

Ayrıca WET yaklaşımı, tüm bileşiklerin birleşik ekotoksisitesini birlikte ele 

almaktadır. Bu nedenle, risk değerlendirmesinde karışım toksisitesi ele alınmalıdır, 

ancak karışım toksisite yaklaşımının belirsizlikleri duruma göre ayrı ayrı ifade 

edilmelidir. 

3.3.7 DİĞER PT'ler ile ALAKA 

Mevcut kılavuz, PT2, 11 ve 12'deki biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi ışığında 

geliştirilmiştir, ancak DBP'lerin çevresel risk değerlendirmesi diğer PT'ler için de 

geçerli olabilir. Gelecekteki çalışmalara odaklanmak için, çalıştay katılımcılarından 

hangi PT'ler için DBP'lerin çevresel risk değerlendirmesinin gerekli olduğunu 

belirtmeleri istenmiştir. Ortaya çıkan liste aşağıda sunulmuştur.  
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Bu envanterden, PT1, 3, 4 ve 5'in DBP'lerin çevresel riskler açısından en alakalı 

olduğu düşünülmektedir. Lütfen yalnızca birkaç yanıt alındığı için bunun geçici bir 

liste olduğunu unutmayınız. Ayrıca, bu bağlamdaki alakanın, belirli bir PT'de 

halojenli oksitleyici biyosidal aktif maddelerinin kullanımının doğrudan bir sonucu 

olarak potansiyel DBP oluşumu ve emisyonu ile ilişkili olduğunu da unutmayınız. 

Birçok işlemin içme suyu üzerinde çalıştığı kabul edilmektedir. İçme suyu, önceki 

dezenfeksiyon nedeniyle DBP'ler içerebilir, ancak bunların biyosidal ürünün 

kendisiyle ilişkili olduğu düşünülmemektedir. Mevcut çerçevenin esas olarak yüzey 

suyuna tahliye etme üzerine odaklandığı durumlarda, bu PT'ler PT3'teki gübre ve 

toprak gibi diğer emisyon yollarını içerebilmektedir. Bilinen DBP'ler için risk 

değerlendirme stratejisinin temel ilkeleri uygulanabilse de, maruziyeti kestirimde 

bulunmak ve bilinmeyen DBP'ler için WET yaklaşımını diğer bölümlere de 

uygulamak zor olacaktır (ayrıca bkz. Kısım 3.3.4.1). 
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Tablo 5: Biyosidal ürün ruhsatlandırması bağlamında DBP'lerin çevresel 

risk değerlendirmesine ilişkin PT'lerin potansiyel alakası. 

 

PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

ENV için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

PT 1: 

İnsan hijyeni 

Bu gruptaki ürünler insan 

hijyeni amacıyla 

kullanılan, insan cilt veya 

kafa derisi üzerine veya 

temas halinde, temel 

olarak cilt veya kafa 

derisini dezenfekte etmek 

amacıyla uygulanan 

biyosidal ürünlerdir. 

Evet Doğrudan aktif klor 

solüsyonu kullanarak el ve 

ayak dezenfeksiyonu için 

PT1'de spesifik bir kullanım 

modeli vardır. İyotlu ürünler 

de kullanılabilir ve bunların 

etki şekli farklıdır. 

PT 2: 

İnsanlara veya 

hayvanlara 

doğrudan 

uygulanması 

amaçlanmayan 

dezenfektanlar 

ve algisitler 

Gıda veya yemlerle 

doğrudan temas için 

kullanılmayan yüzeylerin, 

materyallerin, 

ekipmanların ve 

mobilyaların 

dezenfeksiyonunda 

kullanılan ürünler.  

Evet Yüzey temizliği, hem 

tüketici hem de endüstriyel 

sektörlerde halojenli 

oksidanlar ile yapılabilir. 

Buna tuvaletler ve lavabolar 

dahildir ancak bunlarla 

sınırlı değildir. 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

ENV için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

 Kullanım alanları, 

diğerlerinin yanı sıra, 

yüzme havuzları, 

akvaryumlar, banyo ve 

diğer suları; iklimlendirme 

sistemleri; özel, kamusal 

ve endüstriyel alanlardaki 

duvarlar ve zeminler; ve 

mesleki faaliyetler için 

diğer alanları 

kapsamaktadır. 

Evet Ürünler, özel yüzme 

havuzlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır, doğrudan 

emisyonların engellenmesi 

zordur. 

 Havanın dezenfekte 

edilmesinde kullanılan 

ürünler, insan veya 

hayvan tüketimi için 

kullanılmayan su, 

kimyasal tuvaletler, atık 

su, hastane atıkları ve 

toprak.  

Evet Atık suyun dezenfeksiyonu, 

potansiyel olarak büyük bir 

DBP oluşumu kaynağıdır 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

Sürüm 1.0 Ocak 2017 71 

 

 
 

 Yüzme havuzlarının, 

akvaryumların ve diğer 

suların arıtılmasında ve 

inşaat materyallerinin 

iyileştirici işlemlerinde 

algisit olarak kullanılan 

ürünler. 

Evet yukarıda ele alınmıştır 

 Dezenfekte edici 

özelliklere sahip işlenmiş 

eşyalar üretmek amacıyla 

tekstil, doku, maske, 

boya ve diğer eşya veya 

materyallere dahil edilen 

ürünler. 

Hayır Ürünlerin kalitesi 

düşeceğinden, halojenli 

biyosidal aktifler bu 

senaryolar için uygun 

görülmemektedir. 

PT 3: 

Veteriner 

hijyeni 

Dezenfektanlar, 

dezenfekte edici sabunlar, 

oral ve bedensel hijyen 

ürünleri gibi veteriner 

hijyen amacıyla kullanılan 

veya anti-mikrobiyal işlevi 

olan ürünler. 

Evet Geniş yüzeylerin arıtılması, 

atık suyun gübre 

saklllamaaa yoluyla tahliyesi 

 Hayvanların barındırılması 

veya taşınmasıyla ilgili 

materyalleri ve yüzeyleri 

dezenfekte etmek için 

kullanılan ürünler. 

Evet  
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PT 4: Yiyecek 

ve beslenme 

alanı 

İnsanlar ve hayvanlar için 

gıda veya yem (içme suyu 

dahil) üretimi, taşınması, 

saklanması veya tüketimi 

ile ilgili ekipmanların, 

kapların, tüketim 

eşyalarının, yüzeylerin 

veya boru tesisatının 

dezenfeksiyonu için 

kullanılan ürünler.  

Evet Örneğin bira fabrikalarında 

veya ahırlarda boru 

tesisatının dezenfeksiyonu 

için geniş ölçekli ürün 

kullanımı. 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

ENV için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

 Gıda ile temas edebilecek 

materyalleri emprenye 

etmek için kullanılan 

ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

PT 5: 

İçme suyu 

Hem insanlar hem de 

hayvanlar için içme 

suyunun 

dezenfeksiyonunda 

kullanılan ürünler. 

Evet Musluk suyu diğer her türlü 

amaç için (temizlik, duş) 

kullanılır ve doğrudan veya 

dolaylı olarak ortama 

bırakılacaktır. 

PT6: 

Saklama 

sırasında 

ürünler için 

koruyucular 

Gıda maddeleri, yem 

maddeleri, kozmetik veya 

tıbbi ürünler veya tıbbi 

cihazlar dışındaki mamul 

ürünlerin raf ömrünü 

sağlamak için mikrobiyal 

bozunmanın kontrolü ile 

muhafaza edilmesinde 

kullanılan ürünler. 

Rodentisit, insektisit veya 

diğer yemlerin saklanması 

veya kullanılması için 

koruyucu olarak kullanılan 

ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 
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PT7: Film 

koruyucuları 

Boya, plastik, sızdırmazlık 

materyalleri, duvar 

yapıştırıcıları, bağlayıcılar, 

kağıtlar, sanat eserleri 

gibi materyallerin veya 

eşyaların yüzeyinin ilk 

özelliklerini korumak 

amacıyla mikrobiyal 

bozunma veya alg 

büyümesinin kontrolü ile 

film veya kaplamaların 

korunmasında kullanılan 

ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

PT 8: Ahşap 

koruyucular 

Haşereler de dahil olmak 

üzere ahşabı tahrip eden 

veya ahşabı bozan 

organizmaların kontrolü 

ile ahşap ürünleri veya 

kereste fabrikası aşaması 

dahil olmak üzere ahşabın 

korunması için kullanılan 

ürünler. Bu ürün tipi hem 

koruyucu hem de 

iyileştirici ürünleri 

içermektedir. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 
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PT 9: Fiber, 

deri, kauçuk ve 

polimerize 

materyal 

koruyucuları 

Deri, kauçuk veya kağıt 

veya tekstil ürünleri gibi 

lifli veya polimerize 

materyallerin 

mikrobiyolojik kontrollerle 

korunması için kullanılan 

ürünler 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

ENV için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

 Bu ürün tipi, mikro 

organizmaların 

materyallerin yüzeyine 

yerleşmesini antagonize 

eden ve bu nedenle koku 

oluşumunu engelleyen 

veya önleyen ve/veya 

başka tür faydalar sunan 

biyosidal ürünleri 

içermektedir. 

  

PT 10: 

Yapı materyali 

koruyucuları 

Ahşap dışındaki duvar, 

kompozit materyal veya 

diğer yapı materyallerinin 

mikrobiyolojik ve alg 

saldırılarına dair kontrolü 

ile korunmasında 

kullanılan ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 
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PT 11: 

Sıvı 

soğutma ve 

işleme 

sistemleri 

için 

koruyucular 

Soğutma ve işleme sistemlerinde 

kullanılan su veya diğer sıvıların 

mikrop, yosun ve midye gibi 

zararlı organizmalar konusunda 

kontrolü ile muhafazasında 

kullanılan ürünlerdir. İçme suyu 

veya yüzme havuzları için su 

dezenfeksiyonunda kullanılan 

ürünler bu ürün tipine dahil 

değildir. 

Evet Açık devre sistemlerde 

potansiyel olarak büyük 

doğrudan emisyonlar. 

Devridaim sistemleri için de 

geçerlidir. 

PT 12: 

Slimisitler 

Endüstriyel işlemlerde kullanılan 

materyal, ekipman ve yapılarda 

balçık büyümesinin önlenmesi 

veya kontrolü için kullanılan 

ürünler, 

Örneğin odun ve kağıt 

hamurunda, petrol çıkarımındaki 

gözenekli kum tabakaları. 

Evet Uygun substratın varlığı 

nedeniyle DBP oluşumu için 

büyük potansiyel vardır. 

PT 13: 

Çalışma 

veya kesme 

sıvısı 

koruyucular

ı 

Metal, cam veya diğer 

materyalleri işlemek veya kesmek 

için kullanılan sıvılarda mikrobiyal 

bozunmayı kontrol etmeye 

yönelik ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

PT14-20 

haşere 

kontrolü 

 Hayır Dezenfektan olması ve/veya 

halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

PT21: Suda kullanılan kaplar, su kültürü  Hayır Halojenli oksitleyici aktif  
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

ENV için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

çürüme 

önleyici 

ekipmanı veya diğer 

yapılar üzerindeki 

çürütücü organizmaların  

(mikroplar ve daha 

yüksek bitki veya hayvan 

türleri) büyümesini ve  

yerleşmesini kontrol 

etmek için kullanılan 

ürünler. 

 maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

PT 22: 

Mumyalama ve 

tahnitçi sıvıları 

İnsan veya hayvan 

cesetlerinin veya bunların 

parçalarının 

dezenfeksiyonu ve 

korunması için kullanılan 

ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

3.4 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu belge, Avrupa mevzuatı kapsamında biyosidal ürün ruhsatlandırması bağlamında 

dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DBP'ler) çevresel risk değerlendirmesi için bilimsel 

temelli bir strateji sağlamaktadır. DBP'lerin risk değerlendirmesi, aktif madde için 

uygulanan senaryoları takip eder ve ilgili tüm kompartmanları içermelidir. 

Risk değerlendirmesi, kabul edilemez etkilerin yokluğuna dayanak oluşturmak adına 

gerektiği şekilde kullanılması gereken üç adımı içermektedir. 

 biyosidal aktif maddenin %100 dönüştüğünü varsayan bir PEC/PNEC yaklaşımı 

kullanılarak, bir dizi bilinen gösterge DBP için ilk en kötü durum risk 

değerlendirmesi; 
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 grup parametrelerinin (örneğin AOX; adsorbe edilebilir organik halojenler) 

belirlendiği kimyasal değerlendirmeler (değişebilir); 

 bilinmeyen DBP'leri kapsayacak şekilde bir tam çıkış suyu testi (WET) yaklaşımı 

ile birlikte bilinen gösterge DBP'ler için iyileştirilmiş bir risk değerlendirmesi. 

En azından risk değerlendirmesine dahil edilmesi gereken bilinen DBP grupları 

şunlardır: trihalometanlar (THM'ler), halojenli asetik asitler (HAA'lar), halojenli 

asetonitriller (HAN'lar), bromat, halojenli fenoller ve halojenli aminler. Prensip 

olarak, DBP gruplarının tüm ayrı bileşikleri risk değerlendirmesinde ele alınmalıdır. 

Spesifik bileşikler, argümantasyona dayalı olarak hariç tutulabilir, örneğin 

ölçümlerden veya belirli bir biyosidal kullanımın bunların oluşumuna yol açtığına 

dair teorik değerlendirmelerden göstergeler varsa, ilave DBP'ler dahil edilmelidir. 

DBP'lerin maruziyeti, modelleme, gerçek ölçümler veya her ikisinin kombinasyonu 

ile kestirimde bulunabilir. Gerçekçi en kötü durum oluşum yüzdelerini elde etmek 

için simülasyon çalışmaları kullanılabilir. Bu yaklaşım, sağlam bir argümantasyonun 

parçası olmalı ve bir durumdan diğerine veri ekstrapolasyonu yapılması durumunda 

tam bir gerekçe verilmelidir. Risk değerlendirmesinde ele alınması gereken çoğu 

bileşik, çeşitli aktif maddeler ve/veya başvuru sahipleri için geçerlidir. Endüstri 

taraflarının faaliyetleri koordine etmeleri ve mevcut kılavuza göre PNEC dosyalarını 

ortaklaşa hazırlamaları tavsiye edilmektedir. Bilinmeyen DBP'lerin etki 

değerlendirmesi için WET veya benzeri ek spesifik testler uygulanmalıdır ve ayrıca 

bilinen gösterge DBP'lerin risk değerlendirmesini iyileştirmek için de kullanılabilir. 

Mümkün olan yerlerde mevcut bilgiler kullanılmalı ama mevcut duruma 

uygulanabilirlik ortaya konmalıdır. Sorumlu makamların, diğer değerlendirmelerden 

gelen bilgi kullanımına ilişkin yasal veya usule dair engelleri kaldırmak için harekete 

geçmesi tavsiye edilmektedir. 
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Mevcut kılavuz, yüzey suyuna emisyonlarla kombinasyon halinde DBP oluşumunun 

boyutu açısından çevresel maruziyetin en ilgili olduğu düşünülen PT2, PT11 ve 

PT12'ye odaklanmaktadır. Seçilen gösterge DBP'lerin yüzey suyu dışındaki diğer 

kompartmanları temsil edip etmediğine dair belirsizlikler vardır. Tortu, toprak ve 

biyota için potansiyel riskler ve karışım toksisitesi ile ilgili belirsizlikler risk 

değerlendirmesinde tartışılmalıdır. DBP değerlendirmesinin gerekli olabileceği diğer 

PT'ler PT1, 3, 4 ve 5'tir. Mevcut kılavuzun bu PT'lere uygulanabilirliğinin daha fazla 

araştırılması önerilmektedir. 
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Ek 1. Halojenlenli Dezenfektanlarla Arıtılan Yüzme Suyunda İnsan 

Maruziyeti ile İlgili Gösterge DBP'lerin Seçimi 

Trihalometanlar (THM'ler) 

DBP oluşumu üzerine yayınlanmış literatüre dayanarak, trihalometanlar (THM'ler) 

hem içme suyu hem de yüzme suyu için en önemli DBP grubu olarak kabul 

edilmektedir. Yüzme suyundaki toplam halojenli madde miktarının yaklaşık %20'sini 

oluşturan THM'ler ağırlık bazında en büyük DBP grubudur (Chrobok 2003). Yüzme 

havuzlarındaki oluşumla ilgili veriler konusunda, THM'ler, veri açısından en zengin 

DBP grubudur. Dört klorlu/bromlu THM'lerin tümü toksikolojik olarak araştırılmıştır 

ve ulusal yüzme suyu sınırları mevcuttur. Richardson ve diğerleri (2010) tarafından 

bildirilen verilerin açıkça gösterdiği gibi, bromlu ve klorlu DBP'ler, arıtılmış suda 

bulunan aktif klor veya aktif bromun kaynak seviyelerine bağlı olarak, klorlu veya 

bromlu THM'lerin oluşumunun baskın olacağından birbirlerinin yerine kullanılabilir. 

Bu nedenle, mevcut bilgilere dayanarak, THM'ler oldukça alakalı bir grup olarak 

görülmektedir. Yüzme suyu veya içme suyu için mevcut ulusal THM sınır değerleri, 

kloroform eşdeğerleri olarak ifade edilen THM'lerin toplamına uygulanır. 

Buna dayanarak THM'ler, PT2 için halojenli dezenfektanlar adına bir gösterge olarak 

seçilir. Temsili kullanım koşulları altında arıtılmış sudaki dört THM'nin tamamının 

toplam konsantrasyonu, mevcut THM yüzme suyu sınır değerleri ile kıyaslanabilir. 

THM'ler için kullanılacak uygun mevcut yüzme suyu veya içme suyu sınır değerleri 

için Kısım 2.4'e bakınız. 

Yüksek uçuculukları ve Henry katsayıları nedeniyle THM'ler yüzme havuzlarının 

üzerinde havada bulunur. Bir literatür özetinde RIVM (2014), kapalı yüzme 

havuzlarında 100 µg/m3'e kadar ulaşan konsantrasyonların, hatta bazı durumlarda 

yaklaşık 200 µg/m3'e kadar daha yükselebilen konsantrasyonlarda meydana geldiği 

sonucuna varmıştır. Kısım 2.5'te açıklandığı gibi, THM'lerin inhale yolunda lokal 

toksisiteyi indükleme gücü, mevcut bilgilere (esas olarak kloroform için) dayalı 

olarak nispeten sınırlıdır (US-EPA 2012, EU-RAR 2008).  
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Bu nedenle, kapalı havuzlarda havada bulunan THM konsantrasyonlarında, inhale 

yolu üzerindeki yerel etki riski büyük olasılıkla düşüktür. Buna dayanarak, havada 

THM'leri ölçme önceliği düşük olarak değerlendirilir. 

Bromat 

Bromat (BrO3-), bromür içeren suyun ozonlanmasından sonra oluşabilir. Bromür 

içeren su klorlama ile dezenfekte edildiğinde bromat oluşumu da meydana gelir. Bu 

tür durumlarda bromatın çoğu, bromürün bromata dönüştürüldüğü aktif klor 

dezenfeksiyon hammaddesi formülasyonundan türetilmektedir. Hollanda'da klorlu 

dezenfektanlarla dezenfekte edilmiş kapalı yüzme havuzlarında bromat sıklıkla 

bulunur (RIVM 2014). Bromlu dezenfektanların kullanımı ayrıca yüzme havuzu 

suyunda artan bromat seviyelerine neden olabilmektedir (US-EPA 2005). 

Bromatın bilinen fiziko-kimyasal ve biyokinetik özelliklerine dayanarak, dermal ve 

inhalasyon yollarının bromat için önemsiz olduğu düşünülmektedir. Kapalı yüzme 

havuzlarında beklenen hava seviyeleri bulunma oranı düşüktür. 

Bu nedenle, bromat yüzme suyu için önemli bir DBP'dir. Bu kimyasallar için 

kullanılacak uygun mevcut yüzme suyu veya içme suyu sınır değerlerinin seçimi 

adına Kısım 2.4'e bakınız. 

Klorit ve klorat 

Hangi halojenli dezenfektanın kullanıldığına bağlı olarak, yüzme suyunda klorit 

(ClO2-) ve klorat (ClO3-) konsantrasyonları artabilir. Almanya'daki yüzme 

havuzlarında (n=33) 40 mg/L'ye kadar yükselen klorat konsantrasyonları 

bulunmuştur, bu, halojenli dezenfektanın stok solüsyonunda artan seviyelere kadar 

da izlenebilir (Erdinger ve  

diğerleri, 1999). Geçmişte Almanya'daki bazı havuzlarda olduğu gibi 140 mg/L'ye 

kadar ulaşan daha yüksek seviyelerden bahsedilmektedir (Dygutsch ve Kramer 

2012). Bu yazarlar, klorit konsantrasyonlarının normalde sadece düşük olacağını, 

zira klorata daha fazla dönüşümün yüzme havuzunda bulunan aktif klorun etkisi 

altında gerçekleşeceğini bildirmektedirler. UV ışığının etkisinden dolayı açık 

havuzlardaki klorat seviyeleri kapalı havuzlardakinden daha yüksek olabilir. 
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Bilinen fiziko-kimyasal ve biyokinetik özelliklere dayanarak, dermal ve inhalasyon 

yollarının klorat ve klorit için önemsiz olduğu düşünülmektedir. Kapalı yüzme 

havuzlarında beklenen hava seviyeleri bulunma oranı düşüktür. 

Bu nedenle, klorit ve klorat, PT2 için halojenli dezenfektanlar adına gösterge olarak 

seçilir. Bu kimyasallar için kullanılacak uygun mevcut yüzme suyu veya içme suyu 

sınır değerlerinin seçimi adına Kısım 2.4'e bakınız. 

Haloasetik asitler (HAA'lar) 

Krassner ve diğerleri (2006) tarafından belirtildiği üzere, haloasetik asitler 

(klorlanmış, bromlanmış) tüm DBP karışımı içinde ikinci en büyük grubu temsil 

etmektedir. HAA'ların yüzme suyundaki varlığı hem açık hem de kapalı olarak 

gösterilmiştir (Cardador ve Gallego 2011). Bu araştırmacılar, klorlu haloasetik 

asitlerin, di- ve trikloroasetik asit seviyelerinin monoasetik asit için olanlardan daha 

yüksek olduğunu bulmuşlardır. Yüzme suyundaki bromoasetik asitler için, deniz 

suyuna (deniz suyu yüksek düzeyde bromür içerir) dayalı sekiz sağlık odaklı yüzme 

havuzuna (talassoterapi tesisleri) ilişkin son veriler mevcuttur (Parinet ve diğerleri, 

2012). Havuzlar klorlama ile dezenfekte edilmiştir. Dokuz HAA için (üç klorlu, üç 

bromlu, üç bromo/kloro karışık), maksimum 2233 μg/L olmak üzere toplam medyan 

419 μg/L seviyelerini rapor etmektedirler. Tek tek HAA'lardan en yüksek 

konsantrasyonlar monobromoasetik asit, dibromoasetik asit, tribromoasetik asit ve 

dibromokloroasetik asittir  

(Parinet ve diğerleri 2012). 

Bilinen fiziko-kimyasal ve biyokinetik özelliklerine dayanarak, dermal ve inhalasyon 

yollarının HAA'lar için uygun olmadığı düşünülmektedir. Kapalı yüzme havuzu 

havasında beklenen HAA seviyeleri düşüktür. 

Yukarıdakilere dayanarak, HAA'lar, PT2 için halojenli dezenfektanlar adına bir 

gösterge olarak seçilir. Bu grup için kullanılacak uygun mevcut yüzme suyu veya 

içme suyu sınır değerlerinin seçimi adına Kısım 2.4'e bakınız. 
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Haloasetonitriller 

Haloasetonitriller, klorlamadan sonra toplam DBP'lerin yalnızca %5 veya daha azını 

oluşturur. ABD'de 23 klorlu kapalı yüzme havuzundaki haloasetonitril seviyeleri 5 ila 

53 μg/L (ortalama 19 μg/L) arasında değişmektedir (Kaman 2010). 

Dikloroasetonitril, bulunan baskın haloasetonitrildir. 49 μg/L'ye kadar olan 

seviyelerde yüzme havuzları için deniz suyu kullanıldığında dibromoasetonitril 

seviyeleri artabilir (WHO 2006). 

Bu, deniz suyundaki bromür varlığından kaynaklanmaktadır. Kapalı yüzme 

havuzlarında havada haloasetonitril oluşumuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Henry 

katsayısı 0,04 Pa.m3/mol (HSDB 2012) temel alındığında beklenen hava 

konsantrasyonları düşüktür. 

Bu sınırlı bilgiye dayanarak, dihaloasetonitriller, PT2'nin halojenli dezenfektanları 

için ilgili DBP'ler olarak seçilir. Bu grup için kullanılacak mevcut yüzme suyu veya 

içme suyu sınır değerlerinin seçimi adına Kısım 2.4'e bakınız. 

Haloaldehitler 

Bu gruptan önemli veriler bulunan tek temsilci kloral hidrattır (trikloroasetaldehit). 

Bromal hidrat için tek ilgili bilgi, deniz suyundan hazırlanan bir yüzme havuzu için 

WHO (2006) tarafından 230 μg/L seviyesinin rapor edilmesidir. Güney Kore 

Seul'deki 86 yüzme havuzunda kloral hidrat konsantrasyonları 5-34,9 μg/L 

bulunmuştur (Lee ve diğerleri 2010). İçme suyundaki kloral hidrat genellikle 10 

μg/L'nin altındaki konsantrasyonlarda bulunur (WHO 2005). Kapalı yüzme 

havuzlarında havada bromal veya kloral hidrat oluşumuna ilişkin bilgi mevcut 

değildir. Yüzme havuzlarında havaya kloral hidrat emisyonu için kestirimi Henry 

katsayısı 0,0057 Pa.m3/mol (EPIWIN) temel alındığında, bunun düşük olması 

beklenmektedir. 

Bu sınırlı bilgiye dayanarak, trihaloasetaldehitler (kloral hidrat ve bromal hidrat), 

PT2'nin halojenli dezenfektanları için potansiyel olarak ilgili DBP'ler olarak seçilir. Bu 

grup için kullanılacak mevcut yüzme suyu veya içme suyu sınır değerlerinin seçimi 

adına Kısım 2.4'e bakınız. Bu DBP grubu için inhale yolundaki olası lokal toksik 

etkilere yönelik bir değerlendirmeye gerek yoktur. 
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Haloaminler 

Klor ve brom, sırasıyla kloraminler ve bromaminler oluşturmak için idrardaki 

amonyakla kolayca reaksiyona girer. Aslında monokloramin, bir miktar artık aktif 

klor içeren suya amonyak ekleyerek içme suyunun ikincil dezenfeksiyonu (suyun 

borulardan tüketicilere geçerken daha uzun dönem su arıtımı) için kullanılmaktadır. 

Yüzme suyunda idrar, amonyak için doğrudan bir kaynaktır, ancak idrarda bulunan 

üreden daha fazla amonyak da oluşabilir. Bu nedenle, yüzme havuzlarında halojenli 

dezenfektanların kullanılmasından sonra, prensip olarak haloamin oluşumu beklenir. 

Üç kloraminden monokloramin, içme suyu için normal pH aralığında (7-9) baskın 

olanıdır. Dezenfektan olarak kullanıldığında, monokloramin 0,5 ila 2,5 mg/L 

konsantrasyonlarda mevcuttur. WHO (2011)'ye göre, di- ve trikloraminler içme 

suyunda yalnızca ara sıra oluşmaktadır ve monokloramine göre daha düşük 

konsantrasyonlarda tat ve koku sorununa neden olur. 

Yüzme suyunda oluşan kloraminlerin (ve bromaminlerin) seviyeleri, insan 

kontaminasyonunun seviyesine bağlı olacaktır. Bir laboratuvar deneyinde yüzme 

havuzlarında kloramin oluşumuna yönelik bir çalışmada, mono- ve dikloramine göre 

tercih edilen trikloramin oluşumu bulunmuştur (Schmalz ve diğerleri, 2011).  

Trikloraminin havaya salımı nispeten yavaş gerçekleşmiştir (kütle transferi pürüzlü 

yüzey suyunda 20 saat sürmüştür). İspanya'da bir klorlu havuz için yüzme havuzu 

suyunda ortalama 290 µg/L (mono), 380 µg/L (di) ve <100 µg/L (tri) olmak üzere, 

mono-, di- ve trikloramin seviyeleri rapor edilmiştir (Richardson ve diğerleri 2010). 

Almanya ve İsviçre'de gerçekleştirilen ve sırasıyla 2009 ve 2012'de rapor edilen 

ölçümler, hemen hemen tüm yüzme havuzları için net bir şekilde 500 µg/L'nin 

altında olan önemli ölçüde daha düşük trikloroamin seviyeleri ortaya koymuştur 

(Schmoll et al. 2009; Parrat et al. 2012). Hollanda'da klorlu kapalı yüzme 

havuzlarında havadaki trikloramin seviyeleri 130-1280 μg/m3 aralığındadır (Jacobs 

ve diğerleri, 2007). Hery vd. (1995) ve Massin vd. (1998), Fransa'daki kapalı 

yüzme havuzları için benzer seviyeler bildirmiştir, ancak ANSES (2012), 2007-2009 

dönemi için Fransa'daki kapalı havuzları için biraz daha düşük bir aralık, diğer bir 

deyişle 200-300 μg/m3 bildirmiştir. 
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Fransa, Hollanda ve İsviçre'deki araştırma grupları tarafından bildirildiği üzere, bu 

ülkelerde ölçülen hava konsantrasyonları, başta havuz görevlileri olmak üzere 

muhtemelen yüzücüler üzerindeki yan inhale etkileriyle ilişkilidir. 

Bromaminler konusunda yüzme havuzları için konsantrasyon verisi 

bulunmamaktadır. Halojenli dezenfektan kullanımından sonra yüzme havuzlarında 

oluşumları makul görünmektedir. 

Sonuç olarak, haloamin DBP'lerin oluşumu hakkında yalnızca sınırlı veri mevcuttur. 

Dezenfekte edilmiş suda birkaç konsantrasyon ölçümü, çoğunlukla mono- ve 

dihaloaminler olmak üzere, litre başına birkaç yüz µg'ye kadar ortalama seviyeler 

göstermektedir. Bununla birlikte literatür, trihaloaminlerin daha sorunlu olduğunu 

göstermektedir. Trikloraminin havadaki konsantrasyonları sağlık şikayetleriyle 

ilişkilendirilmiştir. Schmalz ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışma (2011) da 

yüzme havuzları için en önemli kloroamin DBP'si olarak trikloramine işaret 

etmektedir. Oluşumu ve potansiyel sağlık etkisi açısından tribromaminin 

trikloramine benzer olarak kabul edilip edilmeyeceği belirsizdir (ilgili verilerin 

eksikliğinden dolayı). 

Sonuç olarak, trihaloaminler konusunda inhale yolundaki olası lokal toksik etkiler 

için mevcut verilere dayanarak değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Havadaki 

trihaloaminler için kullanılacak uygun mevcut hava sınır değerinin seçimi için Kısım 

2.4'e bakınız. 
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Ek 2. Halojenlenli Dezenfektanlarla Arıtılmış Yüzme Suyunda İnsan 

Maruziyeti ile İlgili Görülen Gösterge DBP'ler İçin Su Sınırlarının Seçilmesi 

Trihalometanlar (THM'ler) 

Aşağıdaki değerler mevcuttur: 

Tablo 6: Trihalometanlar (THM'ler) 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır değeri 

Sınır değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için 

toksikolojik temel 

(türev) 

Triklorometan 

(kloroform) 

ƩTHMs: 20 

(kloroform 

eşdeğerleri) 

 

ƩTHMs: 50 

(kloroform 

eşdeğerleri) 

Yüzme suyu sınır 

değeri Almanya, 

FINA tavsiyesi 

 

Yüzme suyu sınır 

değeri Hollanda 

Bilinmiyor, büyük olasılıkla 

teknik fizibiliteye 

dayanıyor 

 

Kloroform için TDI, 

maruziyet hesaplamasına 

dayalı BDCM için kanser 

riski kestirimi oral+dermal 

+inhalasyon 

Tribromometan 

(bromoform) 

Bromodiklorometan 

Dibromoklorometan 

 
Alternatif 

değer: 

ƩTHMs: 1008 

AB içme suyu sınır 

değeri (Konsey  

Direktifi 

98/83/EC) 

Bilinmiyor 

 

 

 

 

8 98/83/EC sayılı Konsey Direktifinde bu 100 µg/L değeri Not 10: "Mümkün olduğunda, dezenfeksiyondan ödün vermeden, 

MS'ler daha düşük bir değer için çabalamalıdır."'a indekslenmiştir. 
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Seçilen değerin toksikolojik temelinin bilinmesi şartına bağlı olarak, THM'ler için 50 

μg/L'lik Hollanda yüzme suyu sınır değeri (toplam konsantrasyon, kloroform 

eşdeğeri olarak ifade edilir) seçilir. Tabloda belirtildiği gibi, bu, sınır değeri üç 

maruziyet yolunu da dikkate alan bir maruziyet hesaplamasına dayanmaktadır: 

oral, inhalasyon ve dermal. Hesaplamanın sonucuna göre inhalasyon, toplam 

maruziyetin %80'inden fazlasını kapsayan THM'ler için baskın maruziyet yoludur 

(RIVM 2014). 

 

Bromat 

Aşağıdaki değerler mevcuttur: 

Tablo 7: Bromat 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

Sınır değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik temel 

(türev) 

Bromat 2000 

 

 

100 

Yüzme suyu 

sınır değeri  

Almanya 

 

Yüzme suyu 

sınır değeri 

Hollanda 

TDI (böbrek toksisitesine göre) 

(yüzme suyuna %100 tahsis) 

 

Bromat genotoksik kanserojendir, 

ekstra kanser risk düzeyi 1'dir. 

Maruziyet hesaplamasına göre 

referans olarak 10-5  
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Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

Sınır değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik temel 

(türev) 

  

 

 

10 

 

 

 

AB içme suyu 

sınır değeri, 

ulusal içme 

suyu sınır 

değeri WHO 

içme suyu sınır 

değeri 

(yalnızca oral, deri ve inhalasyon 

ihmal edilebilir olarak kabul edilir) 

 

Bromat genotoksik kanserojendir, 

teknik fizibiliteye göre seçilen değer, 

üst sınır kanser riskiyle ilişkili değer 

5'dir.Günlük 2 L içme suyu tüketimine 

üzerinden WHO'ya göre 10-5  

 

Bromat, yaygın olarak genotoksik bir kanserojen olarak kabul edilmiştir (özet için 

RIVM 2014'e bakınız). Genotoksik kanserojenler için genellikle kantitatif kanser riski 

kestirimi yapılır. Böyle bir risk kestirimine dayanarak, WHO ve AB içme suyu sınır 

değerleri 10 µg/L olarak düzenlenmiştir. Hollanda'nın 100 µg/L'lik yüzme suyu sınır 

değeri, yüzme suyu yoluyla beklenen maruziyet dikkate alınarak benzer bir şekilde 

türetilmiştir. 2000 µg/L'lik Alman yüzme suyu sınır değeri, bromatın kanserojen 

etkisine dair farklı bir değerlendirmeye dayanmaktadır. Yüzme havuzu sınır 

değerlerinin içme suyu sınır değerlerinden öncelikli olması ve birden fazla sınır 

değerinin mevcut olması durumunda en düşük değerin seçilmesi ilkesine dayanarak, 

mevcut bağlamda kullanılmak üzere 100 µg/L'lik Hollanda sınır değeri seçilmiştir. 
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Klorat ve klorit 

Aşağıdaki değerler mevcuttur: 

Tablo 8: Klorat & klorit 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır değeri 

Sınır 

değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik 

temel (türev) 

Klorat9 ve klorit 700 

(klorat) 700 

(klorit) 

 

30000 

(Ʃklorat / 

klorit) 

 

30000 

(Ʃklorat / 

klorit) 

WHO içme 

suyu sınır 

değeri 

 

WHO içme 

suyu sınır 

değeri 

 

Yüzme suyu 

sınır değerleri 

Almanya 

 

Yüzme suyu 

sınır değerleri 

Hollanda 

TDI (tiroid etkisine dayalı) (içme 

suyuna %80'lik pay tahsis 

edilmiştir) 

 

TDI (beyin ağırlığı, karaciğer 

ağırlığı etkisine dayalı) (içme 

suyuna %80'lik pay tahsis 

edilmiştir) 

 

Kritik etki olarak kan hücrelerinin 

oksidatif hasarına göre TDI'ye 

dayanır 

 

Maruziyet hesaplaması ile 

kombinasyon halinde TDI'ye 

dayanmaktadır (yalnızca oral 

maruziyet) 

 

9 BPC İnsan sağlığı Çalışma Grubu toplantısında (WG-III Mayıs-2016), "Veri yokluğunda (klorat için) ADI'nin EFSA Gıda 

Zincirindeki Kirleticiler Paneli'nden devralınmasına karar verilmiştir (Gıdalardaki klorat varlığına ilişkin halk sağlığı riskleri 

üzerine Bilimsel Görüş. EFSA Journal 2015;13(6):4135,103 pp)." https://echa.europa.eu/about- us/who-we-are/biocidal-

products-committee/working-groups] adresindeki nihai tutanaklara bakınız. 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
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Yüzme havuzu  sınır değerlerinin  içme suyu sınır değerlerinden öncelikli olduğu 

ilkesine dayanarak, mevcut bağlamda kullanılmak üzere 30000 µg/L değeri 

seçilmiştir. 

 

Haloasetik asitler (HAA'lar) 

Aşağıdaki değerler mevcuttur: 

Tablo 9: Haloasetik asitler (HAA'lar) 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

Sınır değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için 

toksikolojik temel (türev) 

Monokloroasetik asit 20 WHO içme suyu 

yönergesi 

Dalak etkisine dayalı TDI, 

suya ayrılan TDI'nin %20'si 

Dikloroasetik asit 50 

(geçici) 

WHO içme suyu 

yönergesi 

Bromat genotoksik 

kanserojendir, teknik 

fizibiliteye göre seçilen 

değer, üst sınır kanser 

riskiyle ilişkili değer 

1.25*10-5'dir 

Triklorasetik asit 200 WHO içme suyu 

yönergesi 

Büyüme ve karaciğer 

etkilerine dayalı TDI, içme 

suyuna ayrılan TDI'nin 

%20'i, içme suyu tüketimi 

günde 2 L 

Monobromoasetik asit 20 Monokloroasetik 

asidin karşısını 

okuyunuz 

Monokloroasetik asidin 

karşısını okuyunuz 
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Dibromoasetik asit 50 

(geçici) 

Dikloroasetik asidin 

karşısını okuyun 

Dikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Tribromoasetik asit 200 Trikloroasetik 

asidin karşısını 

okuyun 

Trikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Dibromokloroasetik 

asit 

200 Trikloroasetik 

asidin karşısını 

okuyun 

Trikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

 

HAA'lar düşük uçuculuğa sahiptir ve cilde nüfuz etme potansiyeli düşüktür. Bu, 

Cardador ve Gallego (2011) tarafından yapılan çalışma ile doğrulanmıştır. Bu 

bağlamda, yüzme suyu yoluyla maruziyet konusunda içme suyu sınır değerlerinin 

aşırı koruyucu olduğu düşünülmektedir (içme suyu sınır değerlerinin günde 2 L su 

alımını varsaydığı dikkate alındığında). RIVM'de (2014) bromat için geliştirilen 

hesaplamayı kullanarak, HAA'lar için bir yüzme suyu sınır değeri kestirimde 

bulunulabilir. Hesaplama aşağıdaki formülü kullanır: 

Eo= Csu x IVT x T x 10-9/ BW Burada: 

Eo, mg/kg vücut ağırlığı/gün cinsinden oral maruziyettir (yüzme havuzuna ziyaretin 

yapıldığı gün) 

Csu, yüzme suyundaki konsantrasyondur 

T, dakika cinsinden yüzme havuzunda geçirilen zamandır (bebekler için 30 dakika, 

yetişkinler için 180 dakika, atletik yüzücüler için 180 dakika) 
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IVT, yutulan yüzme havuzu suyunun mg/dakika cinsinden miktarıdır (bebekler için 

1000 mg/dak, yetişkinler için 800 mg/dak, atletik yüzücüler için 400 mg/dak) 

BW, kg cinsinden vücut ağırlığıdır (bebekler için 6,2 kg, yetişkinler ve atletik 

yüzücüler için 60 kg) 

Yüzme havuzuna her yıl yapılan ziyaretlerin sayısı dikkate alınarak, ortalama uzun 

dönem oral maruziyet hesaplanabilir ve uzun dönem toksikolojik referans değerle 

kıyaslanabilir. RIVM'de (2014) bu, farklı yüzme havuzu kullanıcı grupları (bebekler, 

yetişkinler, yüzücüler) için ayrı ayrı yapılmıştır. T ve IVT değerleri, formül ve yıllık 

ziyaret sayısı Schets ve diğerleri (2011), tarafından yapılan bir çalışmadan elde 

edilmiştir. 

Burada bebekler için yıllık ziyaret sayısı 13, yetişkinler için 65 ve atletik yüzücüler 

için 260 olarak belirlendi. Bu frekanslar kullanılarak Eo yıllık ortalama olarak 

hesaplanmıştır. Daha sonra, yıllık ortalamanın uzun dönem toksikolojik referans 

değerinin %20'sine eşit olduğu Csu veya genotoksik kanserojenler için, yıllık 

ortalamanın 100.000'de 1 ekstra kanser risk düzeyine eşit olduğu Csu hesaplandı. 

Hesaplamanın sonuçlarına dayanarak, yüzme havuzları için HAA sınır değerleri 

türetilebilir. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 10: Yüzme havuzları için haloasetik asitler (HAA'lar) 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinde

n sınır 

değeri 

Sınır değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik 

temel (türev) 

Monokloroasetik asit 800 Mevcut belgeden 

elde edilen yüzme 

suyu sınır değeri 

WHO tarafından bildirilen 

TDI'ye göre, TDI'nin %20'si 

yüzme suyuna tahsis edilmiştir 

Dikloroasetik asit 1500 Mevcut belgeden 

elde edilen yüzme 

suyu sınır değeri 

Bileşik genotoksik 

kanserojendir, ekstra kanser 

riski seviyesi 1'dir. Referans 

olarak 10-5'tir 

Triklorasetik asit 8000 Mevcut belgeden 

elde edilen yüzme 

suyu sınır değeri 

WHO tarafından bildirilen 

TDI'ye göre, TDI'nin %20'si 

yüzme suyuna tahsis edilmiştir 

Monobromoasetik asit 800 Monokloroasetik 

asidin karşısını 

okuyunuz 

Monokloroasetik asidin 

karşısını okuyunuz 

Dibromoasetik asit 1000 Dikloroasetik asidin 

karşısını okuyun 

Dikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Tribromoasetik asit 8000 Trikloroasetik asidin 

karşısını okuyun 

Trikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 

Dibromokloroasetik 

asit 

8000 Trikloroasetik asidin 

karşısını okuyun 

Trikloroasetik asidin karşısını 

okuyun 
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Halo-aldehitler (kloral hidrat ve bromal hidrat) 

Aşağıdaki değerler mevcuttur: 

Tablo 11: Halo-aldehitler (kloral hidrat ve bromal hidrat) 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

Sınır 

değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik 

temel (türev) 

Kloral hidrat 100 WHO içme TDI, karaciğer etkilerine  

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır 

değeri 

Sınır 

değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik 

temel (türev) 

  su yönergesi dayanmaktadır, TDI'nin %80'i içme 

suyuna tahsis edilmiştir, içme suyu 

tüketimine günde 2 L'dir. 

Bromal hidrat 100 Kloral hidratın 

karşısını 

okuyun 

Kloral hidratın karşısını okuyun 

 

Kloral hidrat düşük bir Henry katsayısına (kestirilen değeri 0.00057 Pa.m3/mol) 

sahiptir ve bu nedenle yüzme havuzlarında soluma maruziyetinin düşük olduğu 

kestirilmektedir. Dermal penetrasyon da sınırlı olarak kabul edilmektedir (aynı test 

sistemindeki THM'ler için 0.16-0.21 cm/sa'e karşılık in vitro insan derisinde ölçülen 

0.0039 cm/sa Kp değeri) (Trabaris ve diğerleri 2012; Xu ve diğerleri 2002). Bunun 

ışığında, içme suyu yönergelerinin kullanılması yeterince koruyucu kabul edilir. 
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Haloasetonitriller 

Aşağıdaki değerler mevcuttur: 

Tablo 12: Haloasetonitriller 

 

Bileşik [Μg/L] 

cinsinden 

sınır değeri 

Sınır değerinin 

kaynağı 

Sınır değeri için toksikolojik 

temel (türev) 

Dikloroasetonitril 20 WHO içme suyu 

yönergesi 

Karaciğer etkilerine dayalı TDI, 

içme suyuna ayrılan TDI'nin 

%20'i, içme suyu tüketimi 

günde 2 L 

Dibromoasetonitril 70 WHO içme suyu 

yönergesi 

Büyüme etkilerine dayalı TDI, 

içme suyuna ayrılan TDI'nin 

%20'si 

Bromokloroaseto-

nitril 

20 Dikloroasetonitril 

karşısını okuyun 

Dikloroasetonitril karşısını 

okuyun 

 

Farklı haloasetonitriller için, Trabaris ve diğerleri (2012), 0.099-0.167 cm/sa dermal 

penetrasyon için Kp değerlerini rapor etmektedir. Bu değer insan cildinde in vitro 

olarak belirlenmiştir; bu sistemde THM'ler için Kp 0.16 ile 0.21 cm/saat arasındaydı. 

Buna dayanarak, haloasetonitrillerin dermal penetrasyonunun THM'lerinki ile 

kıyaslanabilir olması beklenmektedir. Dikloroasetonitril ve dibromoasetonitril için 

0,379 ve 0,041 Pa.m3/mol Henry katsayıları bildirilmiştir (Jin ve diğerleri 2012) 

(kloroform için 370 Pa.m3/mol ile kıyaslandığında). Bu değerlere dayanarak, 

dihalonitriller için soluma maruziyetinin yalnızca düşük olduğu kestirilmektedir. 

Bunun ışığında, içme suyu yönergelerinin kullanılması yeterince koruyucu kabul 

edilir. 
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Ek 3. GÖSTERGE DBP'lerin KİMYASAL ANALİZİ İÇİN YÖNTEMLER 

Tablo 13: Analiz yöntemleri 

 

 

DBP 

 

Analiz yöntemi 

Trihalometanlar (kloroform olarak 

ifade edilir) 

ISO 15680:2003 

Bromat ISO 15061:2001 

Klorat ve klorit ISO 10304-4:1999 

Haloasetik asitler USEPA Yöntemi 552.3; USEPA Yöntemi 557 

Kloral hidrat USEPA Yöntemi 551.1 

Bromal hidrat USEPA Yöntemi 551.1 

Haloasetonitriller USEPA Yöntemi 551.1 

Trihaloaminler Hery vd. (1995), INRS (2015) (ayrıca VITO 

2015) 
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Ek 4. Biyosidal Ürün Ruhsatlandırması Bağlamında DBP'lerin İnsan Sağlığı 

Risk Değerlendirmesine İlişkin PT'lerin Potansiyel Alakası (Yazılı Açıklama 

Bölümü) 

Tablo 14: Biyosidal Ürün ruhsatlandırması bağlamında DBP'lerin insan 

sağlığı risk değerlendirmesine ilişkin PT'lerin potansiyel alakası. 

PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

PT 1: 

İnsan hijyeni 

Bu gruptaki ürünler 

insan hijyeni 

amacıyla kullanılan, 

insan cilt veya kafa 

derisi üzerine veya 

temas halinde, temel 

olarak cilt veya kafa 

derisini dezenfekte 

etmek amacıyla 

uygulanan biyosidal 

ürünlerdir. 

Evet NL: Halojenli dezenfeksiyon 

oksitleyici maddelerden oluşması 

beklenmemektedir. 

(İyotlu ürünler kullanılabilmesine 

rağmen bunların etki şekli farklıdır) 

SK: Halojenli aktifler için geçerli 

değil 

IND: Desteklenen iki kullanım: el 

yıkama ve ayak yıkama. Her iki HH 

için el yıkamanın en kötü 

durumunu göz önünde 

bulundurunuz. Derideki organik 

moleküller (örn. yağ asitleri), 

DBP/DBP'ler üretmek için prensipte 

bir el yıkamasında klor ile 

reaksiyona girebilir. Bu tür 

DBP/DBP'lerin olası 

absorbsiyonunun dikkate alınması 

gerekecektir. 
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Hesaplama, ciltte ter/salgılarda 

olduğu bilinen ilgili molekül 

türlerinin, örneğin yağ asitlerinin 

seçilmesini gerektirecektir. Son 

bahsedilen seçim 

gerçekleştirildikten sonra, mevcut 

bir toksisite referans değeri ile 

'düşünce başlatıcı'da atıfta 

bulunulan listeden yapısal olarak 

en yakın DBP/DBP'leri seçiniz ve 

daha sonra klorlu el yıkama 

uygulamasına (maks. 0,02 w/v) 

ve mevcut klorun her DBP için 1: 1 

molar dönüşüme sahip olduğu 

varsayımına dayalı olarak bu 

'potansiyel' DBP'lerin her birinin 

maksimum miktarını (mg) 

hesaplayınız (en kötü durum). HH 

değerlendirmesini, her DBP'nin 

%100 absorbsiyonunun (%100 

başarısız olursa %75) ilk en kötü 

durum varsayımına dayandırınız. 

Hesaplamalar, DBP'lerin deriden 

buharlaşması yoluyla, yani en kötü 

durumda, herhangi bir kayıp 

olmadığını varsayacaktır. Belki de 

böyle bir buharlaşma, gerçekten 

ihtiyaç duyulursa bir arıtma olarak 

kullanılabilir. 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

   Herhangi bir uçucu DBP'ye olası 

inhalasyonun dikkate alınması 

gerekebilir. Fakat önemsiz olması 

beklenmesinmektedir. 

PT 2: 

İnsanlara veya 

hayvanlara 

doğrudan 

uygulanması 

amaçlanmayan 

dezenfektanlar 

ve algisitler 

Gıda veya yemlerle 

doğrudan temas için 

kullanılmayan 

yüzeylerin, 

materyallerin, 

ekipmanların ve 

mobilyaların 

dezenfeksiyonunda 

kullanılan ürünler.  

Evet NL: PT4 argümantasyonuna 

bakınız (örneğin Gündüz bakım 

merkezinde temizlik: havadaki 

DBP'lere maruziyet ve temizlenmiş 

yüzeylerle temas - soluma ve 

dermal maruziyet). 

 Kullanım alanları, 

diğerlerinin yanı sıra, 

yüzme havuzları, 

akvaryumlar, banyo 

ve diğer suları; 

iklimlendirme 

sistemleri; özel, 

kamusal ve 

endüstriyel 

alanlardaki duvarlar 

ve zeminler; ve 

mesleki faaliyetler 

için diğer alanları 

kapsamaktadır. 

Evet NL: kapalı yüzme havuzları hali 

hazırda kapsam altındadır. Yüzey 

alanı daha az kritiktir, ancak ele 

alınması gerekir. Klima sistemleri 

de ele alınmalıdır. 

IND: Açıkça, DBP'lere maruziyetin 

en kötü durumu, PT2'deki tüm 

kullanımları kapsayacak olan 

klorlu yüzme havuzlarıdır. Örneğin 

sert yüzey dezenfeksiyonunu 

kapsaması adına, ancak yalnızca 

yüzme havuzlarının başarısız 

olması durumunda, PT2 içinde 

güvenli bir kullanım göstermek 

için, başvuru sahibinin desteklediği 

diğer kullanım modellerinde diğer 
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spesifik DBP hesaplamalarının 

yapılması elbette gerekli olabilir. 

 [Not: Sert yüzey dezenfeksiyonu 

için hesaplamaların, aynı 

konsantrasyonda aktif klor içeren 

PT1 el yıkamasından çok daha 

düşük dermal maruziyet 

göstermesi beklenir. Yüzeylerdeki 

insan salgıları (?) ile reaksiyona 

giren aktif klordan kaynaklanan 

DBP için yalnızca deri yoluyla 

maruziyetin ilgili olması beklenir. 

Herhangi bir uçucu DBP'ye olası 

inhalasyonun göz önünde 

bulundurulması, ihmal edilebilir 

olması beklenmesine rağmen 

dikkate alınması gerekebilecek bir 

husustur. 

 Havanın dezenfekte 

edilmesinde 

kullanılan ürünler, 

insan veya hayvan 

tüketimi için  

Hayır NL: klimalarda kullanım dikkate 

alınmalıdır, diğer senaryolar ilgili 

değildir 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

 kullanılmayan su, 

kimyasal tuvaletler, 

atık su, hastane 

atıkları ve toprak. 

  

 Yüzme havuzlarının, 

akvaryumların ve 

diğer suların 

arıtılmasında ve 

inşaat 

materyallerinin 

iyileştirici 

işlemlerinde algisit 

olarak kullanılan 

ürünler. 

Evet NL: yukarıda ele alınmıştır 

 Dezenfekte edici 

özelliklere sahip 

işlenmiş eşyalar 

üretmek amacıyla 

tekstil, doku, maske, 

boya ve diğer eşya 

veya materyallere 

dahil edilen ürünler. 

Hayır NL: ürünlerin kalitesi 

düşeceğinden, halojenli aktifler bu 

senaryolar için uygun 

görülmemektedir. 

   SK: DBP içeren içme suyu kullanır 

Kullanıma bağlı olarak DBP'ye 

değişken maruziyet. Hiçbir 

salım/maruziyet senaryosu, içme 

suyundaki DBP'den kaynaklanan 

maruziyete kıyasla yaygın veya 

kronik değildir. 
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PT 3: 

Veteriner 

hijyeni 

Dezenfektanlar, 

dezenfekte edici 

sabunlar, oral ve 

bedensel hijyen 

ürünleri gibi 

veteriner hijyen 

amacıyla kullanılan 

veya anti-mikrobiyal 

işlevi olan ürünler. 

Evet NL: Bu PT, tüketici maruziyetiyle 

daha az ilgili kabul edilir. Bununla 

birlikte, konut dezenfeksiyon 

senaryosu tehlikeli olabilir. 

Kullanıcı (profesyonel) koruyucu 

önlemler kullanabilse de, 

tüketicinin (üçüncü kişi) 

maruziyetini sağlamak için 

etiketlere güvenli bir yeniden giriş 

süresi eklenmelidir. 

SK: DBP içeren içme suyu kullanır. 

Püskürtme ve sisleme senaryoları, 

uygulamadan hemen sonra 

tesadüfi temas. Yumurta yıkama, 

ayak banyoları. Yem/besi artıkları 

potansiyeli. 

IND: Kullanım modelleri: meme 

ucu dipleri, ayak banyoları, hayvan 

barınağı dezenfeksiyonu. Hayvan 

barınakları en kötü durum olarak 

kabul edildi. 

Aktif klor çözeltisi yüzeylerle temas 

ettiğinde ve herhangi bir suyla  

yıkamadan sonra kalan artık 

materyal ile temas sonucu oluşan 

kapalı bir  yerde uçucu DBP (ler) e 

maruziyet potansiyeli nedeniyle 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

   Hayvan barınaklarına püskürtme 

uygulaması, oluşan DBP'lerin 

sıçramasına bağlı deri maruziyeti 

potansiyeli açısından en kötü 

durumu temsil ettiği 

düşünülmektedir. NOT: PT3 için 

ESD, dezenfeksiyonun "kapsamlı 

temizlikten" sonra gerçekleştiğini 

belirtmektedir, bu nedenle 

gerçekte, duvarlarda ve zeminlerde 

kalan organik madde miktarı,  aktif 

klora maruziyetten önce nispeten 

düşük olmalıdır; böylelikle DBP'lere 

maruziyet da nispeten düşük 

olacaktır. 

 Hayvanların 

barındırılması veya 

taşınmasıyla ilgili 

materyalleri ve 

yüzeyleri dezenfekte 

etmek için kullanılan 

ürünler. 

Evet  
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PT 4: Yiyecek 

ve beslenme 

alanı 

İnsanlar ve 

hayvanlar için gıda 

veya yem (içme 

suyu dahil) üretimi, 

taşınması, 

saklanması veya 

tüketimi ile ilgili 

ekipmanların, 

kapların, tüketim 

eşyalarının, 

yüzeylerin veya boru 

tesisatının 

dezenfeksiyonu için 

kullanılan ürünler.  

Evet NL: DBP'ler, dezenfekte edilmiş 

işleme makineleri vb. ile veya 

biyosidal ürünlerle işlem görmüş 

ambalaj materyalleriyle temas 

eden gıdalarda meydana gelebilir. 

Bu bağlamda, aktif madde ayrıca 

MRL ayarı bağlamında ele 

alınmalıdır (metodoloji halen 

devam etmektedir). DBP'ler birincil 

kalıntı kaynağı ise, MRL ayarında 

dikkate alınmalıdır. Maruziyetin 

oral yolla sınırlı olması beklenir. 

SK: DBP'nin birincil kaynağı, diğer 

tüm PT'ler için kullanılan içme 

suyudur. DBP konsantrasyonu için 

temel olarak hareket eder. İnsan 

tüketimi için tüm su, İçme Suyu 

Direktifi ve Yönetmeliklerine göre 

arıtılmaktadır. 

AB genelinde kıyaslamacı 

standartlar uygulanmaktadır. 

İçme ve banyo yoluyla yüksek 

seviyede günlük maruziyet. Tüm 

popülasyon. 

IND: Kullanım modelleri CIP ve 

sert yüzey dezenfeksiyonudur. 

Sert yüzey dezenfeksiyonu 

muhtemeldir 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

   Oluşan olası DBP'lerin gerçek el 

teması CIP'den daha olası 

olduğundan en kötü durum. Uçucu 

DBP'lerin oluşması nedeniyle olası, 

ancak muhtemelen ihmal edilebilir 

inhale edilme maruziyeti. 

Muhtemelen havadaki son derece 

düşük DBP konsantrasyonlarının bu 

tip kullanım modelinden 

kaynaklandığını göstermek için 

genel bir hava konsantrasyonu 

hesaplamasıyla düşünülebilir ve 

reddedilebilir. Potansiyel olarak CIP 

bir oral maruziyet riski 

oluşturabilse de, herhangi bir gıda 

ürünü işlenmiş hatlardan 

geçirilmeden önce, herhangi bir 

aktif klor çözeltisinin kullanımından 

sonra bir "suyla durulama" 

talimatı verilmesi 

amaçlanmaktadır.  Bu nedenle, CIP 

süreçlerinden yiyecek/içeceğe DBP 

girmeyecektir. Bu nedenle, 

DBP'lere oral maruziyet ihmal 

edilebilir düzeyde olmalıdır. 
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 Gıda ile temas 

edebilecek 

materyalleri 

emprenye etmek için 

kullanılan ürünler. 

Hayır Halojenli oksitleyici aktif maddeler 

içermesi beklenmemektedir. 

PT 5: 

İçme suyu 

Hem insanlar hem 

de hayvanlar için 

içme suyunun 

dezenfeksiyonunda 

kullanılan ürünler. 

Evet NL: İçme suyunda kullanılacak 

kimyasallar ulusal düzeyde 

düzenlenmiştir. NL'de, aktif madde 

bir biyosidal ürün (içme suyu 

temas materyalleri için PT5 veya 

PT4) olarak onaylandığı sürece, 

biyosidal ürünlerin içme suyunda 

(onla temas halinde) kullanılmasına 

izin verilir. Olası BPD'ler için ek 

değerlendirme yapılmayacaktır. 

Yalnızca THM'ler (kloroform, 

bromoform, dibromoklorometan ve 

bromodiklorometan) için İçme 

Suyu Direktifinde (98/83/EC) bir 

kısıtlama getirilmiştir. 

Musluk suyu her türlü başka amaç 

için (içme, temizlik, duş) 

kullanılmaktadır. 

SK: DBP'nin birincil kaynağı, diğer 

tüm PT'ler için kullanılan içme 

suyudur. DBP konsantrasyonu için 

temel olarak hareket eder. İnsan 

tüketimi için tüm su, İçme Suyu 

Direktifi ve Yönetmeliklerine göre 

arıtılmaktadır. 

AB genelinde uygulanan  
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

   kıyaslamacı standartlar 

İçme ve banyo yoluyla yüksek 

seviyede günlük maruziyet. Tüm 

popülasyon. 

IND: Hayvan sağlığı için, DBP'lere 

maruziyet önemli değildir çünkü 

hayvanların ağızlarından organik 

madde (yani aktif klor ile 

reaksiyona girebilen tükürük 

içeren moleküller) ihmal edilebilir 

düzeyde suya aktarılacaktır (veya 

tavuk/hindi gagaları söz konusu 

olduğunda hiç), bu nedenle bir 

çiftlikte aynı dolaşım sisteminde su 

içen diğer hayvanlar, herhangi bir 

DBP'ye ihmal edilebilir miktarlarda 

maruz kalacaktır." 

İnsan ve hayvan içme suyu için, 

içme suyunda bulunan organik 

maddenin düşük olması ve bu 

nedenle DBP'lerin ihmal edilebilir bir 

seviyede bulunması beklenmektedir. 
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PT6: 

Saklama 

sırasında 

ürünler için 

koruyucular 

Gıda maddeleri, yem 

maddeleri, kozmetik 

veya tıbbi ürünler 

veya tıbbi cihazlar 

dışındaki mamul 

ürünlerin raf ömrünü 

sağlamak için 

mikrobiyal 

bozunmanın kontrolü 

ile muhafaza 

edilmesinde 

kullanılan ürünler. 

Rodentisit, insektisit 

veya diğer yemlerin 

saklanması veya 

kullanılması için 

koruyucu olarak 

kullanılan ürünler. 

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

PT7: Film 

koruyucuları 

Boya, plastik, 

sızdırmazlık 

materyalleri, duvar 

yapıştırıcıları, 

bağlayıcılar, kağıtlar, 

sanat eserleri gibi 

materyallerin veya 

eşyaların yüzeyinin 

ilk özelliklerini 

korumak amacıyla 

mikrobiyal bozunma 

veya alg  

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

 büyümesinin 

kontrolü ile film veya 

kaplamaların 

korunmasında 

kullanılan ürünler. 

  

PT 8: Ahşap 

koruyucular 

Haşereler de dahil 

olmak üzere ahşabı 

tahrip eden veya 

ahşabı bozan 

organizmaların 

kontrolü ile ahşap 

ürünleri veya 

kereste fabrikası 

aşaması dahil olmak 

üzere ahşabın 

korunması için 

kullanılan ürünler. 

Bu ürün tipi hem 

koruyucu hem de 

iyileştirici ürünleri 

içermektedir. 

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

SK: Arıtma işlemi için halihazırda 

DBP içeren içme suyu kullanır. 
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PT 9: Fiber, 

deri, kauçuk ve 

polimerize 

materyal 

koruyucuları 

Deri, kauçuk veya 

kağıt veya tekstil 

ürünleri gibi lifli veya 

polimerize 

materyallerin 

mikrobiyolojik 

bozunma kontrolüyle 

korunması için 

kullanılan ürünler 

Bu ürün tipi, mikro 

organizmaların 

materyallerin 

yüzeyine 

yerleşmesini 

antagonize eden ve 

bu nedenle koku 

oluşumunu 

engelleyen veya 

önleyen ve/veya 

başka tür faydalar 

sunan biyosidal 

ürünleri 

içermektedir. 

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

SK: İmalat işlemi için halihazırda 

DBP içeren içme suyu kullanır. 

Materyal kullanımından veya 

yüksek konsantrasyonda olması 

beklenmeye DBP oluşumu 

(sızdırma) 

PT 10: 

Yapı materyali 

koruyucuları 

Ahşap dışındaki 

duvar, kompozit 

materyal veya diğer 

yapı materyallerinin 

mikrobiyolojik ve alg 

saldırılarına dair 

kontrolü ile 

korunmasında 

kullanılan ürünler. 

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

SK: İmalat işlemi için halihazırda 

DBP içeren içme suyu kullanır. 

Materyal kullanımından veya 

yüksek konsantrasyonda olması 

beklenmeye DBP oluşumu 

(sızdırma) 

PT 11: 

Sıvı soğutma ve 

işleme  

Soğutma  ve işleme 

sistemlerinde 

kullanılan su veya 

diğer sıvıların 

mikrop, yosun  ve  

Hayır NL: Tahliye etme noktasında 

yüzmenin tehlikeli olup olmadığını 

veya ihtiyati güvenlik önlemleriyle 

en aza indirilip indirilemeyeceğini 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

sistemleri için 

koruyucular 

midye gibi zararlı 

organizmalar 

konusunda kontrolü 

ile muhafazasında  

kullanılan ürünler. 

İçme suyu veya 

yüzme havuzları için 

su 

dezenfeksiyonunda 

kullanılan ürünler bu 

ürün tipine dahil 

değildir. 

 tartışmak için. Aksi takdirde 

doğrudan insan maruziyeti ile ilgili 

değildir. 

SK: Koruyucu eklemeden önce 

DBP içeren içme suyunu veya 

yüzey suyunu kullanır. Kullanımdan 

dolayı genel halk için minimum 

maruziyet. 

PT 12: 

Slimisitler 

Endüstriyel 

işlemlerde kullanılan 

materyal, ekipman 

ve yapılarda balçık 

büyümesinin 

önlenmesi veya 

kontrolü için 

kullanılan ürünler, 

Örneğin odun ve 

kağıt hamurunda, 

petrol çıkarımındaki 

gözenekli kum 

tabakaları. 

Hayır NL: süreç sırasında oluşan önemli 

miktarda DBP'nin gıda ambalaj 

materyali olarak kullanıldığında 

kağıt ve kartonda bulunup 

bulunmadığını ve/veya migrasyon 

sınır değerlerinin belirlenmesi 

gerekip gerekmediğini tartışmak 

için. DBP'lerin güvenliğinin, esas 

olarak ulusal düzeyde düzenlenen 

plastik FCM'ler haricinde, FCM'ler 

çerçevesinde değerlendirilmediği 

belirtilmektedir. 
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SK: Koruyucu eklemeden önce 

DBP içeren içme suyunu kullanır. 

Kullanımdan dolayı genel halkın 

asgari düzeyde maruziyeti, slimisit 

içeren su kullanılarak işlem 

sırasında yapılan materyaldeki -

örneğin kağıt- kalıntılara maruziyet 

olacaktır. 

PT 13: 

Çalışma veya 

kesme sıvısı 

koruyucuları 

Metal, cam veya 

diğer materyalleri 

işlemek veya 

kesmek için 

kullanılan sıvılarda 

mikrobiyal 

bozunmayı kontrol 

etmeye yönelik 

ürünler. 

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

SK: Koruyucu eklemeden önce 

DBP içeren içme suyunu kullanır. 

Kullanımdan dolayı halkın asgari 

düzeyde maruziyeti, koruyucu 

içeren su kullanılarak işlem 

sırasında yapılan materyaldeki 

kalıntılara maruziyet olacaktır. 

PT14-20 haşere 

kontrolü 

 Hayır NL: Dezenfektan olması ve/veya 

halojenli oksitleyici aktif maddeler 

içermesi beklenmemektedir. 

PT21: 

çürüme önleyici 

Suda kullanılan 

tekneler, su kültürü 

ekipmanı veya diğer 

yapılar üzerindeki 

kirletici 

organizmaların 

(mikroplar ve  

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

SK: Deniz suyunda bulunan DBP. 
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PT Kullanım alanı ve 

ürünlerin tanımı 

HH için 

alaka 

düzeyi 

Argümantasyon 

 daha yüksek bitki 

veya hayvan türleri) 

büyümesini ve 

yerleşmesini kontrol 

etmek için kullanılan 

ürünler. 

  

PT 22: 

Mumyalama ve 

tahnitçi sıvıları 

İnsan veya hayvan 

cesetlerinin veya 

bunların parçalarının 

dezenfeksiyonu ve 

korunması için 

kullanılan ürünler. 

Hayır NL: Halojenli oksitleyici aktif 

maddeler içermesi 

beklenmemektedir. 

SK: Arıtma işleminde halihazırda 

DBP içeren içme suyu kullanır. 

İşlenmiş öğelerden toprağa salım 

şeklinde minimum maruziyet. 
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Ek 5. Tam Çıkış Suyu Testi 

Çıkış sularının biyolojik olarak test edilmesi, kirletici maddelerin uzaklaştırılmasında 

(atık) su arıtma verimliliğini değerlendirmek veya tahliyelerin çevresel etkilerini 

değerlendirmek için uzun zamandır uygulanmaktadır (Baltus vd., 1999; Hernando 

vd., 2005; Mendonca vd., 2009; Meriç vd., 2005; Oral vd., 2007; Selçuk vd., 2007; 

Tisler vd., 2004; Tonkes vd., 1999; Tothill ve Turner, 1996; Rizzo, 2011; FEI, 

2010; Ospar, 2005). Tam çıkıs suyu testi (WET) uygulanırken, genel yaklaşım, atık 

suları bir biyoanalizde belirli bir etki düzeyine ulaşmak için gereken dilusyon veya 

konsantrasyon oranına göre sınıflandırmaktır. Bu amaçla, çıkış suyu ve kontrol 

suyu, bir dilusyon serisi oluşturmak için değişen oranlarda karıştırılır (bkz. Şekil 2; 

US-EPA, 2010'dan kopyalanmıştır). Dilusyon serisi daha sonra bir konsantrasyon 

aralığına benzer şekilde sucul toksisite testlerinde kullanılır ve testin sonlanma 

noktası (örneğin L/ECx, NOEC) konsantrasyon yerine dilusyon yüzdesi olarak ifade 

edilir. 

 

Şekil 5: WET İlkesi 

 

 

 

 

 

"Normal" ekotoksisite sonlanma noktaları konusunda ise, hangi dilüsyonun kabul 

edilebilir olduğuna karar verilmelidir. Baltus ve diğerleri, (1999), aşağıdaki 

sınıflandırma şemasını kullanmıştır: 

 

 

 

 

 

 

Yüzde Dilusyon Suyu 

Yüzde Çıkış Suyu 
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Tablo 15: Sınıflandırma şeması 

 

En düşük toksisite sonucu  

Sınıflandırma 

< %1 v/v (dilusyon ≥ 1:100) çok şiddetli akut toksik 

% 1-10 v/v (dilusyon 1:10-1:100) şiddetli akut toksik 

% 10-50 v/v (dilusyon 1: 2-1:10) orta derecede akut toksik 

% 50-100 v/v (dilusyon 1:2-

seyreltilmemiş) 

biraz akut toksik 

> %100 v/v (konsantre10) akut toksik değil 

 

Daha sonra, etki sınıfları %10-50 v/v ve % 50-100 v/v tek bir etki sınıfında 

birleştirilerek %10-100 v/v oluşturulmuş ve sınıf adları bir miktar değiştirilmiştir 

(Tonkes ve diğerleri, 1999) . 

Bir dilusyon yüzdesi yerine etkiler, Toksik Birimler olarak da ifade edilebilir (Baltus 

ve diğerleri, 1999; US-EPA, 2010). Akut bir testte LC50 %60 çıkış suyu ise, sonuç 

100/60 = 1.7 akut Toksik Birime (TUa) eşdeğerdir. Benzer şekilde, kronik bir 

testten elde edilen NOEC, %40 çıkış suyu ise, sonuç 100/40 = 2.5 TUc'ye 

eşdeğerdir. Testin sonuçları daha sonra yukarı akış, aşağı akış ve tahliye akış hızları 

dikkate alınarak TU olarak ifade edilen su kalitesi kriterleriyle kıyaslanır (daha fazla 

ayrıntı için bkz. US-EPA, 2010). 

 

 

10 Orijinal makalede, >%100 sınıfı seyreltilmemiş olarak belirtilmiştir (Hollandaca'da 'onverdund'), ancak konsantre olması 

daha uygun olacaktır. 
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Almanya, Türkiye ve Slovenya bu prensibe dayalı olarak tahliye sınır değerleri 

uygulamıştır. Türkiye'de çıkış suyu en fazla 3 ila 4 kez seyreltildiğinde balıklarda 

>%50 ölüme neden olmamalıdır (Selçuk ve diğerleri, 2006). Slovenya'da, 24 saatlik 

bir testte Daphnia magna'nın % 50 hareketsizliğini önlemek için çıkış suyunun dört 

kereden fazla seyreltilmesi gerekiyorsa atık su tahliyelerine izin verilmemektedir 

(Tisler ve diğerleri, 2004). Almanya'da WET, tahliyelerin düzenlenmesi için mevcut 

bir uygulamadır. Atık su yönetmeliğinde11, endüstri sektörüne bağlı olarak çeşitli 

testler (balık yumurtaları, Su piresi, algler ve ışıldayan bakteriler için toksisite) için 

kabul edilebilir çıkış suyu dilusyonları listelenmiştir. Bu kriterlerin bir kısmı biyosidal 

ürün emisyonları açısından ilgilidir. 

Bir Hollanda araştırma projesinde başka bir değerlendirme planı önerilmiştir (Maas 

ve diğerleri, 2003). Çevre politikasında hiç uygulanmamasına rağmen, burada 

örnek olarak sunmak faydalı olabilir: işlenmemiş numunenin suda yaşayan 

organizmalar (örn. su pireleri, algler, bakteriler, balıklar) üzerindeki etkisi akut veya 

kronik testlerle belirlenir ve üç akut testte 10 kat konsantre bir numunede herhangi 

bir etki yoksa numunenin etkisi kabul edilebilir (konsantrasyon XAD-kolonları ile 

gerçekleştirilir), ve üç kronik testte işlenmemiş numunenin etkisi yoktur. Bu ön 

değerlendirmeye dayalı olarak bir risk belirlenirse, en az dört kronik sonuç 

temelinde türlerin potansiyel olarak %5'inin etkilendiği konsantrasyon faktörünün 

hesaplandığı iyileştirilmiş bir risk değerlendirmesi önerilir (SSD yaklaşımına benzer). 

2004 yılına kadar Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Asya/Pasifik'teki yargı 

alanlarında biyoanalizlerin kullanımına ilişkin kapsamlı bir genel bakış Power and 

Boumphrey'de (2004) sunulmuştur. Bu belgeden, izinler için WET'in esas olarak 

Kuzey Amerika'da (ABD ve Kanada) kullanıldığı anlaşılmaktadır, ancak izin yazarları 

için US-EPA kılavuzuna (US-EPA, 2010) göre, WET kimyasala özgü bir yaklaşıma ek 

olarak ayrıca ikinci bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır.  

_________________ 

 

11 Federal Çevre Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Almanya. 2004. Atık Suların Suya Tahkiyesine İlişkin Şartlar 

Hakkında Yönetmelik 17'nin Yeni Versiyonunun (Atık Su Yönetmeliği - AbwV) İlanı. Haziran 2004. Bonn, Almanya. 
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Çoğu Avrupa ülkesi BAT'a ve tek tek kimyasallar için sınır değerlerine 

odaklanmaktadır. Almanya ve İsveç haricinde, WET rutin bir yönetmelik temelinde 

uygulanmaz, ancak bazı ülkelerde ara sıra ruhsatlandırma için kullanılabilir (Power 

ve Boumphrey 2004). İsveç'te WET, izleme amacıyla SE-EPA (Bengtsson ve 

diğerleri, 2009; Naturvårdsverket, 2011) tarafından ve ayrıca kanalizasyon çıkış 

sularının değerlendirilmesi için bir izleme programının geliştirilmesinde 

uygulanmaktadır (Lilja ve diğerleri, 2010 ). WET, Baltık Denizi bölgesindeki tehlikeli 

maddelerin değerlendirilmesi için bir araç olarak da tartışılmaktadır. OSPAR, WET'i 

madde bazlı bir yaklaşıma tamamlayıcı bir araç olarak görmektedir (OSPAR, 2005). 

Ek 6. NAOCL ile ilgili olarak EU-RAR'den gelen bilgilerin özeti  

Bu Ek, sodyum hipoklorit hakkında EU-RAR'dan gelen bilgileri özetlemektedir (EC, 

2007). Bunun, bu kılavuzda geliştirilen risk değerlendirme stratejisini izleyen 

üzerinde çalışılmış bir vaka çalışması değil, daha önceki bir risk değerlendirmesine 

dair bir örnek olduğunu hesaba katınız. Bu değerlendirmeden elde edilen bilgiler ve 

izlenen strateji, biyosidal ürün ruhsat dosyaları için de faydalı olabilir. Biyosidal ürün 

değerlendirmesiyle ilgili olabilecek senaryoları kullananlar için Tablo 16 (sonraki 

sayfaya bakınız), kısım 3.3.2'de listelenen anahtar parametreleri özetlemektedir. 

PT2, PT11 ve PT12 ile ilgili kullanımlar için EU-RAR risk değerlendirmeleri aşağıdaki 

bölümlerde daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Diğer literatür kaynaklarından 

alınan bilgiler, ilgili olduğu yerlerde eklenmiştir. 
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A6.1 EU-RAR'dan gelen kullanım senaryolarının özeti 

Tablo 16: Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırması için potansiyel alaka ile ilgili EU-RAR'dan gelen kullanım 

senaryoları özeti. 

 

Kullanım 

Senaryosu 

Anahtar Parametreler DBP Oluşumu 

 pH Mevcut 

substratlar 

Cl:C 'Serbest' 

halojen 

kalıntısı 

Uygula-

nan Doz / 

Konsan-

trasyon 

Temas 

Süresi 

Derece AOX 

Dönüşümü 

THM 

Verimi/ 

kon-

santras

yon 

HAA 

verimi 

/ 

konsan-

trasyon 

Ev temizliği  Proteinler, 

karbonhidratlar, 

yağlar (PC&F), 
küçük kirleticiler 

        

 Çamaşır 8 

11 

- PC&F, küçük 

kirleticiler 

<1 Hayır 200 

NaO
Cl 

mg/

L 

15 dk 38  

– 
Co 

50 % 2,6 % 10 

AOX 

% 11,4 

AOX 
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 Sert Yüzey 

ve tuvalet 

8 

11 

- PC&F, küçük 

kirleticiler 

Yük-

sek 

Tuvalette 

evet 

 <5 dakika 

- 8 saat 

Ortam % 0.1 

(substrat-
larla 

sınırlıdır) 

% 12 

AOX 

% 15

 AO
X 

(% 10 
TCA) 

 Kirli su 
borusu 

7 - 
9 

PC&F,küçük 
kirleticiler, amonyak 

/ amino-nitrojen 

Düşük 
<<1 

Hayır  1 saat 
modellen-

miş 

Ortam % 1.5 % 8.8 
AOX 

% 5 
AOX 

Havuzlar 6.5 
– 

8.5 

PC&F, küçük 
kirleticiler 

 1,25 mg/L'ye 
kadar 

serbest klor 
kalıntısı 

<5mg/L Sürekli 30 C 
dere-

ceye 
kadar 

% 0.8, 

700 µg/L 

170 
µg/L 

502 
µg/L 

Kanalizasyon 

Dezenfeksi-
yonu 

6.6 

- 8 

PC&F, çok 

sayıda kirletici, 
amonyak / amino-

nitrojen 

Düşük Temas süresi 

boyunca CAC 
olarak kalıntı 

2 mg/L 

40 mg/L 1 saat Ortam %2 70 

µg/L 

35 µg/L 

İçme suyu 6 – 

8 

Doğal organik 

madde (NOM), 
özellikle hümik, 

fulvik maddeler ve 
PC&F 

     % 1-5   

 Yeraltı suyu 6 – 

8 

Sınırlı NOM 1 

1,5 

– İlk Kalıntı 

<0.5 mg/L 

<<5mg/L <1 

saat, 
sonra-

sında 

kalı

ntı 

Ortam  5 µg/L 2 µg/L 

 DWD 
uyumlu yüzey 

suyu 

6 – 
8 

NOM, PC&F ve
 diğer su 

kirleticileri 

<1 İlk Kalıntı 
<0.5 mg/L 

<5mg/L <1 
saat, 

sonra-

sında 

kalı
ntı 

Ortam  70 
µg/L 

24.5 
µg/L 
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Kullanım 

Senaryosu 

Anahtar Parametreler DBP Oluşumu 

 pH Mevcut 

substratlar 

Cl:C 'Serbest' 

halojen 
kalıntısı 

Uygu-

lanan 
Doz/ 

Konsan-
trasyon 

 

 

Temas 

Süresi 

Dere-

ce (Sı- 
caklık) 

AOX 

Dönüşümü 

THM 

verimi 
kon-

santra
syon 

 

  

HAA 
verimi 

/ 

konsan-
trasyon 

           

 Yüksek arazi 
asidi 

6 - 
7 

Yüksek NOM <1 İlk,Kalıntı 
<0.5 mg/L 

<5mg/L <1 saat, 
sonrasında 

kalıntı 

Ortam   255 
µg/L 

Soğutma 

Suyu 

6.5 

- 8 

İçilebilir su olarak 

ancak deniz suyu ve 
kirleticiler 

dahil 

 Kondansatör-

lerde 0,5 
mg/L TRO 

<5mg/L <10 

dakika, 
sonra 

kalıntı 

Ortam < %1 30 

µg/L 

10 

µg/L 
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A6.2 Kanalizasyon arıtma (PT2) 

A6.2.1 DBP'lerin OLUŞUMU 

EU-RAR'da (EC, 2007), kanalizasyon arıtma, PT2'de sodyum hipoklorit kullanımı için 

gerçekçi bir en kötü durum olarak kabul edilmiştir. Kanalizasyon klorlama sırasında 

oluşabilecek klorlu yan ürün yelpazesi potansiyel olarak geniştir, çünkü önemli 

miktarlarda birçok farklı substrat mevcuttur (DeBorde ve Von Gunten, 2008; Jolley 

ve diğerleri, 1982; Pickup, 2010; Sun ve diğerleri, 2009ab). Farklı dezenfeksiyon 

işlemlerinin mikro kirleticilerin varlığı üzerindeki etkisini incelemek için yapılan bir 

çalışmada, 100'den fazla farklı bileşik tespit edilmiş ve klorlamanın bazı mutajenik 

mikro kirleticileri ortadan kaldırdığı, ancak diğerlerini ürettiği sonucuna varılmıştır 

(Jolley ve diğerleri, 1982 ). EU-RAR'a (EC, 2007) göre, tipik çalışma koşullarına 

göre bunları tanımlamak ve ölçmek için nispeten az sayıda girişim olmuştur. Euro 

Chlor belgesine (Pickup, 2010) göre, trihalometanlar (THM'ler) ve halojenli asetik 

asitler (HAA'lar) baskındır. Uygulanan mevcut klorun, klorlu yan ürünlere adsorbe 

edilebilir organik halojenler (AOX) veya çözünmüş organik halojen (DOX) olarak 

ölçülen genel katılım oranları, örneğin temas süresine ve Cl: DOC oranına bağlı 

olarak %0,5 - 2 düzeyindedir. Simülasyon çalışmalarında, THM ve HAA 

oluşumlarının klor dozu ile katlanarak arttığı, temas süresi, pH ve sıcaklıktaki 

değişimlerin bu iki grubun farklı oluşum şekillerine neden olduğu gösterilmiştir (Sun 

ve diğerleri, 2009ab). EU-RAR, WRc tarafından 1993 yılında Birleşik Krallık Ulusal 

Nehirler Kurumu için faal bir kanalizasyon dezenfeksiyon tesisinde yapılan bir 

çalışmaya (Davis ve diğerleri, 1993) atıfta bulunmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda 

evsel klor kullanımından kaynaklanan kanalizasyonda DBP oluşumunu hesaplamak 

için de kullanılmaktadır ve aşağıda kopyalanan EU-RAR'ın belirli kısımlarında (s. 51-

52) bir açıklama bulunabilir: 
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“Klor kalıntıları 55 - 58 mg/L civarında tutulmuş, ortalama kloroform seviyeleri 

klorsuz çıkış sularında 4 μg/L'den klorlamayı takiben 71 μg/L'ye yükselmiştir, bu da 

67 μg/L'lik bir artış (60 μg/L AOX'a eşdeğer) anlamına gelmektedir. Diğer THM 

seviyeleri 0,8'den 3,3'ye μg/L = 2,5 μg/L yükselmiştir (yaklaşık 2,4 μg / L AOX'a 

eşdeğer). Toplam AOX seviyeleri, klorsuz atık sularda ortalama 91 μg/L'den, 

klorlama sonrasında 710 μg/L'lik bir artışla 801 μg/L'ye yükselmiştir. Ortalama AOX 

seviyesi 437 μg/L'lik bir artışla 188 μg/L'den 625 μg/L'ye yükselirken,  aynı 

çalışmalar serisinde gerçekleştirilen 1 saat boyunca 40 mg/L klor kullanan 

laboratuvar deneylerinde, triklorasetik asit oluşumu kestirimleri (GCMS tarafından 

metil ester olarak tespit edilen) 17 μg/L (10 μg/L AOX'a eşdeğer) ve diklorasetik 

asit 19 μg/L (10 μg/L AOX'a eşdeğer)'dir. Diğer senaryolarda görülen oranlar 

temelinde, diğer HAA konsantrasyonlarının birleşik TCA + DCA konsantrasyonunun 

yaklaşık %10'u, yani başka bir 2 μg/L AOX olması muhtemeldir. Yukarıdaki veriler, 

evsel kanalizasyon reaksiyon senaryosunda trihalometanlar (% 8,8), TCA (% 2,3) 

ve DCA (% 2,7) dahil olmak üzere diğer HAA'lar olacak olan oluşan AOX 

fraksiyonunu kestirmek için kullanılabilir." 

Kanalizasyon klorlama deneylerinde, mevcut klor dozunun %0,01'i kadar küçük 

miktarlarda klorlanmış fenollerin oluştuğu görülmüştür. Oluşan fenoller, sadece 

yüksek (100 mg/L) uygulanan dozlarda bir miktar 2,4,6-triklorofenol oluşumu ile 

birlikte ağırlıklı olarak 2-kloro- ve 2,4-diklorofenollerdir  (Davis ve diğerleri, 1993, 

EC, 2007'de alıntılanmıştır) ; Pikap, 2010.) Bu çalışmalar, klorlamayı takiben 

pentaklorofenol seviyelerinde artış olmadığını ve muhtemelen daha düşük dozlarda 

(20 ve 40 mg Cl2/L) bir düşüş göstermiştir. 

A6.2.2 EU-RAR'da risk değerlendirmesi 

EU-RAR'daki risk değerlendirmesi, THM'ler için 70 µg/L ve HAA'lar için 35 µg/L'lik 

sürekli tahliye dikkate alınarak yapılmıştır. İkinci değer muhtemelen birleşik tri- ve 

dikloroasetik asit fraksiyonundan (17 ve 19 µg/L) kaynaklanmaktadır. AOX olarak 

ifade edildiğinde, kestirilen tahliye, yüksek klor dozunun (40 mg Cl2/L)% 2'sinin 

DBP oluşum oranına dayalı olarak 800 µg/L'dir. 10 kat dilusyon faktörü 

kullanılmıştır. Kloroform için PNEC, diğer 
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THM'ler için ekotoksisite kloroformunkine eşit veya daha az olduğundan, tüm 

THM'leri temsil ettiği düşünülmektedir. Monokloroasetik asit (MCA) ve dikloroasetik 

asit (DCA) için PNEC'ler, trikloroasetik asit (TCA) için olandan potansiyel olarak 

daha düşük olmasına rağmen, MCA ve DCA daha az kararlıdır ve EU-RAR'da 

hesaplanan PEC'ler ihmal edilebilir düzeydedir. Bu nedenle, TCA için PEC/PNEC 

kıyaslamasına dayalı bir risk değerlendirmesi, tüm HAA'lar için ihtiyatlı bir kestirim 

olarak kabul edilir12. HAA'lar için potansiyel bir risk belirlenmiş, ancak riskler 

iyileştirilmiş bir değerlendirme ışığında kabul edilebilir olarak değerlendirilmemiştir 

(aşağıya bakınız). Klorlu proteinler gibi halojenli makromoleküller, ana yan ürün 

olarak kabul edilir (% 5-50). Halojenlenli aldehitler, ketonlar, asetonitriller ve 

aminoasitler, küçük yan ürünler (% 0.5-5), eser bileşik olarak halojenli fenoller 

(<% 0.5) olarak tanımlanır. Bu gruplar daha fazla değerlendirilmez, ancak aynı 

zamanda iyileştirilmiş risk değerlendirmesi kapsamında olduğu varsayılır. 

A6.2.3   İyileştirilmiş risk değerlendirmesi   

Kanalizasyon klorlamadan kaynaklanan DBP'lerin potansiyel etkilerini ele almak için 

EU-RAR'da bir simülasyon çalışması kullanılmıştır (ayrıntılar için bkz. (EC, 2007), s. 

99-101 ve Ek 7). İşlenmemiş ve işlenmiş ham çökelmiş kanalizasyon (RSS) 

numuneleri hazırlanmıştır. RSS numuneleri alınmış, bir kısmı klorlanmış ve ardından 

klorsuzlaştırılmıştır (yani kalıntı klor çıkarılmıştır), diğer kısım ise işlenmeden 

bırakılmıştır. Bu numuneler daha sonra klorlama işleminde oluşan klorlu DBP'lerin 

toksik, potansiyel olarak biyolojik birikim yapan ve kalıcı olup olmadığını 

değerlendirmek için kıyaslanmıştır. Bakteriler (Vibrio fischerii'nin biyolüminesansı), 

algler (Pseudokirchneriella subcapitata'nın büyüme hızı) ve eklembacaklı kabuklular 

(Daphnia magna'nın hayatta kalma ve üreme) için toksisite sonlanma noktaları, 

dilusyon yüzdeleri olarak ifade edilmiştir. Biyolojik bozunma bir Zahn-Wellens 

testinde belirlenmiş ve biyolojik birikim, bir Zahn-Wellens testinde bozunmadan 

önce ve sonra SPME liflerinin işlenmemiş ve işlenmiş RSS örneklerine maruz 

bırakılmasıyla test edilmiştir. Fiberler üzerinde toplanan klorlu organiklerin 

miktarları iki farklı yöntem kullanılarak ölçülmüştür: toplam organo-halojenür (TOX) 

tekniği ve ECD modunda çalışan bir GC-MS'ye enjeksiyonla üretilen eğri altındaki 

alanın ölçülmesi.  

_____________________ 

12 EU-RAR tamamlandıktan sonra TCA için yeni verilerin oluşturulduğuna dikkat ediniz. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

Sürüm 1.0 Ocak 2017 141 

 

 

Ham kanalizasyon suyunun klorlanması, yapılan test olarak seçilmiştir çünkü diğer 

birkaç kullanım senaryosunu kapsayacak şekilde "en kötü durumu" temsil ettiği 

düşünülmüştür, burada substratların (yani proteinler, karbonhidratlar ve yağlar 

dahil doğal organik madde) ve reaksiyon koşullarının (yani, fazla mevcut klorlu pH> 

6) benzer veya daha az şiddetli olduğu durumlar vardır, örneğin: 

 Bir STP'ye boşaltılan ev tipi çamaşır suyu kullanımından kaynaklanan atıklar 

 Bir STP'ye boşaltılan endüstriyel ve kurumsal temizlikten kaynaklanan atıklar; 

 Yüzme havuzlarından STP'ye boşaltılan su; 

 STP'ye tahliye edilen içme suyu arıtma tesislerinden gelen atıklar; 

 Doğrudan alıcı suya boşaltılan arıtılmış soğutma suları; 

 Doğrudan alıcı suya tahliye edilen arıtılmış yüzme havuzu suyu; 

 Bir alıcı suya boşaltılmadan önce dezenfekte edilen kanalizasyon suyu. 

Ham kanalizasyon suyunun klorlanması üzerine herhangi bir kabul edilemez etki 

gözlenmezse, bunun diğer kullanımlar için de geçerli olduğu kabul edilir. Bu şekilde, 

iyileştirilmiş bir risk değerlendirmesinde en kötü durum senaryosunu keşfetmek, 

tüm senaryoları ayrı ayrı test etmeye kıyasla maliyet açısından verimlidir. 

Deneyin sonuçları aşağıdaki gibidir (EU-RAR'dan kopyalanmıştır): 
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 Test edilen tüm taksonlar için, çökelmiş ham kanalizasyon suyunun klorlanmasıyla 

oluşan yan ürünlerin karışımı, işlenmemiş ham çökelmiş kanalizasyonda ölçülene 

göre toksisiteyi arttırmamıştır. 

 Ham çökelmiş kanalizasyonun klorlanması, biyolojik olarak parçalanabilirliğini 

azaltmamış ve ham çökelmiş kanalizasyonda bulunanlara ek olarak, bozunmaz 

maddelerin üretildiğine dair hiçbir kanıt göstermemiştir. 

 Ham çökelmiş kanalizasyonun klorlanması, biyolojik bozunmadan önce SPME lifleri 

(katı faz mikro ekstraksiyon) tarafından absorbe edilebilen lipofilik klorlu maddelerin 

miktarlarını arttırmıştır. Bununla birlikte, biyolojik bozunmadan sonra emilim artışı 

olmamıştır, bu da oluşan potansiyel biyolojik olarak biriken klorlu maddelerin 

biyolojik olarak parçalanabilir olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışma temelinde, ilk durumda bazı bileşik grupları için PEC/PNEC> 1 elde 

edilmiş olmasına rağmen, kabul edilemez risklerin beklenmediği sonucuna 

varılmıştır. 

 

A6.3 Soğutma suyu sistemleri (PT11) 

A6.3.1 DBP'lerin oluşumu 

EU-RAR'a (EC, 2007) göre, “soğutma suyunun klorlanması sırasında oluşan halojenli 

organik yan ürünler, içme suyu klorlamasında oluşanlara büyük ölçüde paralel 

olacaktır. Bu nedenle, saptanan ana aileler, normalde en yaygın olan THM'lerdir, 

ardından HAA'lar ve haloasetonitriller gelmektedir. Bazen küçük miktarlarda 

halofenol tespit edilir." Aşağıda bilgileri özetlenen EU-RAR'da üç izleme çalışması 

sunulmaktadır (Berbee, 1997; Jenner ve diğerleri, 1997; Khalanski, 2002). 

EU-RAR'da belirtilen ilk çalışma, dezenfeksiyon için klorlama uygulayarak İngiltere, 

Fransa ve Hollanda'daki 10 kıyı enerji santraline dair izleme sunmaktadır (Jenner ve 

diğerleri, 1997). 0.5 ve 1.5 mg Cl2/L arasında klor dozajları uygulayan enerji 

santrallerinin seyreltilmemiş atık akışındaki konsantrasyonlar ölçülmüştür. Bu 

çalışmaya göre, bromoform en bol bulunan DBP ve dibromoasetonitril (DBAN) ikinci 

en yüksek konsantrasyondur. Aşağıdaki Tablo 17, orijinal yayına dayalı olarak bu 

izleme verilerine dair bir özet sunmaktadır. 
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Tablo 17: Kıyı santrallerinin soğutma suyunda hipoklorit uygulamasının 

yan ürünlerinin ölçümü, özetleyici veriler, Jenner vd. 1997 

 

Bileşik Numune sayısı Numune başına 

ortalama değer 

aralığı 

[µg/L] 

Genel 

ortalama 

[µg/L] 

Bromoform 90 (10 istasyon) 0.72-29.2 16.32 ± 2.10 

DBAN 29 (8 istasyon) <0.1-3.15 (maks. 6.5) 1.48 ± 0.56 

BDCM + DBCM 3 istasyon 0.6 – 0.8  

Kloroform 10 istasyon <0.1 (tek nokta 1.5)  

2,4,6-tribromofenol 3 istasyon 0.12-0.29  

2,4-dibromofenol  maks. 0,055  

DBAN = dibromoasetonitril BDCM = bromodiklorometan DBCM = 

dibromoklorometan 

Jenner vd., (1997) ayrıca Birleşik Krallık'taki iki kıyı elektrik santralinin baca 

dumanları boyunca numune alımı yapmıştır. Su sıcaklığındaki düşüşle eş zamanlı 

olarak bromoform konsantrasyonlarında da kademeli bir düşüş gözlenmiştir. İlk 

lokasyonda, bromoform konsantrasyonları tahliye noktasından 375 m mesafede 

9.85 µg/L'den yaklaşık 5 km mesafede 0.18 µg/L'ye düşmüştür. Dibromoasetonitril 

(DBAN), 2 km mesafedeki (0.21 µg/L) bir örnekleme dışında tespit edilmemiştir. 

İkinci lokasyonda, tahliye noktasında 13.5 ila 14 µg/L ölçülmüştür ve 1.3 km 

mesafede 1.0 µg/L'ye düşmüştür. DBAN, tahliyede 1,8 µg/L'den 1,3 km uzaklıkta 

<0,1 µg/L'ye düşmüştür. 

EU-RAR'da atıfta bulunulan ikinci çalışma, Amerikan araştırmasına dayalı olarak 

THM oluşumu hakkındaki bilgileri özetleyen Berbee'den (1997) alınmıştır (Tablo 18). 

Bu verilerden Berbee, dozlanan klorun yaklaşık %1'inin THM'ler (haloformlar) olarak 

mevcut olduğunu kestirimde bulunurken bromlu DBP'lerin deniz suyunda nispeten 

yüksek seviyelerde bulunan bromür varlığında oluşacağına işaret etmektedir. Bu, 

diğer yazarlar tarafından da kabul edilmiştir (DeBorde ve Van Gunten, 2010; 

Pickup, 2010). 
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Tablo 18: Farklı sahalarda soğutma suyunun klor ile işlenmesi üzerine 

THM'lerin oluşumu. Berbee'den gelen Tablo (1997) 

Yüzey suları Bromür 

içeriği 

[µg/L] 

Doz 

[mg 

Cl2/L] 

Haloform 

oluşumu 

[%] 

CHCl3 

 

[µg/L] 

∑CHBrxCl 

 

[µg/L] 

Tatlı su 

Columbia nehri 4 2,9 0,80 12,7 - 

Ohio nehri ? 4,6 0,36 6,5 4,1 

Michigan Gölü ? 3,4 0,21 2,3 2,4 

Missouri nehri 75 4,2 0,94 11,5 16,1 

Tennessee nehri ? 4,5 1,12 22,9 7,8 

Norman Gölü ? 4,1 0,21 3,6 1,7 

Connecticut nehri ? 4,6 0,91 21,6 2,9 

Tuzlu su 

Cape Fear 65000 

(kestirilen) 

5,2 1,2 - 73 

San Onofre 65000 

(kestirilen) 

3,1 0,41 - 15 

 

 

Aynı raporda Berbee (1997), Hollanda'daki çeşitli sanayi sitelerinin soğutma 

suyunda kloroform, bromoform, ekstrakte edilebilir organik halojenler (EOX) ve 

AOX ile ilgili verileri izlemek için bir özet sunmuştur. Aşağıdaki Tablo 19, EU-RAR'a 

dahil edilmeyen rapordaki orijinal tablonun çevirisidir. Tablo 18 ve 19'dan elde 

edilen veriler, klorlama ve bromlama işleminin benzer bir bileşik aralığı ile 

sonuçlandığını, ancak klorlu bileşikler yerine bromluların brom kullanıldığında baskın 

olacağını göstermektedir (örneğin, Kimyasal endüstri B). Bromlu bileşikler, özellikle 

deniz suyu için geçerli olacak şekilde yüksek seviyelerde bromür içeren suda baskın 

olacaktır (bkz. Enerji santralleri ve Tablo 19'da Kimyasal endüstri A). 
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Tablo 19: Farklı (endüstriyel) konumlardan gelen soğutma suyunda 

Bromoform, kloroform, EOX ve AOX. Berbee'den tercüme edilmiş kopya 

(1997) 

 

Yer Doz [mg 

Cl2/L] 

Soğutma suyundaki 

konsantrasyonlar [µg/L] 

Notlar 

  CHBr

3 

CHCl

3 

EOX AOX BrO3

- 

 

Enerji 

santralleri 

1993-1994 

0.8-1.5 16 <1 n.d. n.d. n.d. tek geçişli 

tuzlu su 

Kimyasal 

endüstri A 

2,1 

8 

84 n.d. 12 n.d. n.d. tek geçişli 

tuzlu su, şok 

dozlama 

Kimyasal 

endüstri B 

6 1-8 n.d. 1 70-200 <10 devridaim, 

NaBr/HOCl, 

kontrollü dozlama 

Kimyasal 

endüstri C 

? 0.1-7 <1 n.d. 200 <2 BCDMH; 

şok dozlama 

tarih yok = belirlenmemiş CHBr3 = bromoform CHCl3 = kloroform BrO3- = bromat 

EU-RAR'da belirtilen üçüncü çalışma, Electricité de France (EDF) tarafından EDF 

deniz enerji santrallerinden gelen soğutma suyu klorlamasından elde edilen organik 

yan ürünler üzerine yapılan bir çalışmadır. 

Üç santralden alınan soğutma suyu örneklerinde oluşan ana THM ve HAA'nın 

(bromoform ve dibromoasetik asit, DBAA) ölçümleri 26,8 μg/L'ye kadar bromoform 

seviyeleri ve 10,19 μg/L'ye kadar DBAA seviyeleri ortaya koymuştur (Khalanski, 

2002). 
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A6.3.2 Risk değerlendirmesi 

EU-RAR'da (EC, 2007) soğutma suyu dezenfeksiyonu için risk değerlendirmesi, 

üçüncü çalışmadan elde edilen izleme verilerine dayanarak THM'ler için 30 µg/L ve 

HAA'lar için 10 µg/L'lik sürekli tahliye dikkate alınarak yapılır. Deniz suyu ve tatlı su 

emisyonları için sırasıyla 100 ve 10'luk dilusyon faktörleri uygulanmıştır. Bu iki grup 

için PEC/PNEC oranları, tuzlu su için kabul edilemez risklere işaret etmez, ancak 

tatlı su için 1'den yüksektir. Bununla birlikte, tatlı su alanlarında çalışan tesislerin 

tahliyesinin daha küçük olacağı ve sürekli dozlamanın mümkün olmadığı 

varsayılmaktadır. Bu varsayım, verilerle daha fazla desteklenmemektedir ve 

NaBr/HOBr için önerilen kullanımlar dikkate alındığında, doğru görünmemektedir. 

Kanalizasyon arıtımı için iyileştirilmiş değerlendirmeye de atıfta bulunulmaktadır 

(bkz. Ek 6, A6 2.3). Halojenli asetonitriller küçük bir yan ürün (% 0.5-5 oluşum) ve 

halojenli fenoller eser bileşik (<% 0.5 oluşum) olarak tanımlanır ve bu bileşikler 

daha fazla değerlendirilmez. 

Berbee'nin (1997) verilerine göre, kıyı bitkilerinden elde edilen verilerin kullanılması 

tatlı su bitkileri için beklenen seviyeleri kapsıyor gibi görünmektedir, ancak THM'ler 

için 30 µg/L tuzlu su ile çalışan tesisler için muhtemelen en kötü durum tahmini 

değildir, zira 84 µg/L'ye kadar bromoform seviyeleri ölçülmüştür (bkz. Tablo 18). 

Bromatın risk değerlendirmesine dahil edilmediği göz önünde bulundurulmalıdır, 

buna karşın bu bileşik özellikle kıyı bitkileri için ilgi çekicidir. IMO, tuzlu su için 140 

µg/L'lik bir PNEC belirlemiştir (kişisel iletişim Jan Linders, GESAMP-BWWG). 

Kısım 3.3.5.1'e göre, bu değer daha fazla değerlendirme yapılmadan devralınamasa 

da, beklenen büyüklük sırasının bir göstergesi olarak hizmet edebilir. 

Tatlı su PNEC'sinin büyük olasılıkla daha yüksek olacağı göz önüne alındığında, 

bromat konsantrasyonlarının <10 µg/L olduğu bildirildiğinden, tatlı su için kabul 

edilemez riskler beklenmemektedir (1997). Bununla birlikte, kıyı bitkileri için 

bromat verileri mevcut değildir ve deniz ortamı için riskler hakkında kesin bir sonuç 

çıkarılamaz. 
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A6.4 Kağıt hamuru ve kağıt (PT12) 

A6.4.1 DBP'lerin oluşumu 

EU-RAR'a göre, geçmişte sodyum hipoklorit ve klor, Avrupa'da selüloz ve kağıt 

hamuru ve kağıt endüstrisinde bir ağartma maddesi olarak büyük miktarlarda 

kullanılmıştır. Şu anda durum artık böyle değildir, zira esas olarak, fenolik 

moleküller açısından zengin organik öncülerin geniş bir yelpazesi olarak odun 

hamuru, oksitleyici ajan ile uzun temas süreleri ve düşük pH koşulları gibi spesifik 

kullanım koşulları klorlu aromatik yan ürünlerin oluşumunu desteklemektedir ve 

hatta dioksinler oluşmuştur (EC, 2007). Kağıt endüstrisinde kalan klor kullanımı, 

artık istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek için slimisit olarak ve 

peçete imalatında kullanılmak üzere geri dönen peçete işlenirken bazı peçete 

sınıflarında kullanılan ıslak mukavemet reçinelerini parçalamanın bir yolu olarak 

kullanımla sınırlıdır. İlk kullanım PT12'de değerlendirilirken, EU-RAR'da en çok 

dikkat ikincisine verilmektedir. Hipoklorit uygulaması nedeniyle mevcut kağıt 

hamuru ve kağıt işlemlerinden kaynaklanan potansiyel yan ürünlerle ilgili ayrıntılar, 

EU-RAR bağlamında endüstri tarafından sunulmamıştır. Kanalizasyon arıtması 

konusunda ise, EU-RAR'da bu hipoklorit kullanımından oluşan DBP'lerin aralığının, 

kullanım sırasında ve kanalizasyonda bulunan çeşitli organik bileşikler nedeniyle son 

derece büyük olabileceği belirtilmektedir. THM'ler, HAA'lar ve halojenli asetonitriller, 

ketonlar ve aldehitler ana ilgi grupları olarak belirtilmiştir. 

A6.4.2 Risk değerlendirmesi 

EU-RAR'da, kağıt hamuru ve kağıtta dezenfektan olarak kullanımdan kaynaklanan 

DBP risklerinin, endüstriyel kullanım için risk değerlendirmesi kapsamında olduğu 

varsayılmaktadır. Bu ikinci kullanım türü için, kanalizasyon sisteminin organik 

madde ve DBP'lerin öncüleri açısından matrisin karmaşıklığı bağlamında en kötü 

durumu temsil ettiği varsayılarak, hanehalkı kullanımından elde edilen bilgiler 

kullanılır. Kağıt hamuru ve kağıt için EU-RAR bağlamında DBP'ler hakkında hiçbir 

bilgi sunulmadığından, bu varsayım verilerle daha fazla doğrulanmamıştır. 

Hanehalkı kullanımı konusunda, THM'ler, TCA ve diğer HAA'lar için bir risk 

değerlendirmesi yapılır.  
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Bu kesirler için PEC'ler, Davis ve diğerlerinin (1993) yukarıda belirtilen çalışmasına 

göre hesaplanır. Ev tipi çamaşır suyundan kaynaklanan toplam AOX oluşumundan 

başlayarak, çamaşırda kullanımından kaynaklanan THM, TCA ve diğer HAA'ların 

oluşumu, kanalizasyonlardaki diğer kullanım ve oluşum toplam AOX oluşumunun bir 

yüzdesi olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde, 0.022 ve 0.055 ug/L'lik PEC'ler 

sırasıyla THM'ler ve HAA'lar için türetilir. Satış rakamlarına göre, endüstriyel 

uygulamalar için toplam klor kullanımının, toplam ev kullanımının %19'u olduğu 

varsayılmaktadır ve PEC'leri kestirimde bulunmak için 10'luk bir dilusyon faktörü 

kullanılır. Ortaya çıkan düzeltilmiş PEC'ler THM'ler için 0,004 µg/L ve HAA'lar için 

0,010 µg/L'dir. EU-RAR'da HAA'lar için potansiyel bir risk, esas olarak hamur liflerini 

parçalamak için klor kullanılması nedeniyle tanımlanmıştır, ancak yukarıda Ek 6, A6 

2.3'te özetlenen iyileştirilmiş bir değerlendirme ışığında riskler kabul edilebilir olarak 

değerlendirilmiştir. 
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