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İnsanda; 
koku alma duyusunu 
harekete geçiren ve 
kokunun algılanmasına 
neden olan uçucu 
maddelerin yarattığı 
etkidir. 

 

Koku  



        KOKUNUN BİLEŞENLERİ 

KOKU 

KONSANTRASYON 

ŞİDDET    
0-5 arası  

HEDONİK TON                      
-4 ~0~ +4 

KARAKTER 

Sunan
Sunum Notları
Konsantrasyon Kokulu maddenin fiziksel derişimiŞiddet           Algılanan kokunun yoğunluğuHedonik ton          hoşa gidip gitmediğiKarakter       bir kokunun bir diğerinden ayrılabilmesini sağlayan niteliği  



 
 

       ALANSAL veya YAYGIN KOKU KAYNAĞI 

 
 

Sunan
Sunum Notları
Çoğunlukla alan kaynak tanımına giren, boyutları belli olan fakat atık hava debisi belli olmayan, katı atık bertaraf tesisleri, lagünler, gübre yayılan alanlar, havalandırması olmayan kompost yığınları gibi kaynakları,



 
      NOKTASAL KOKU KAYNAĞI 

 

Sunan
Sunum Notları
Kokulu atık gazları sabit bir kaynaktan, bir havalandırma kanalı veya bir baca yardımı ile havaya atan kaynaktır.



         KAÇAK KOKU KAYNAKLARI 
 

Yerlerinin belirlenmesi kolay olmayan, aynı zamanda etrafa 
emisyon miktarı belli olmayan koku yayan kaynaklardır. 

Sunan
Sunum Notları
Kaçak koku kaynakları: Boru flanşları, aspiratörsüz havalandırma delikleri veya vanalar gibi yerlerinin belirlenmesi kolay olmayan, fakat aynı zamanda etrafa emisyon miktarı belli olmayan koku yayan kaynaklardır.



            Numune Alma 

 
 

Dikkatli örnek alma hata paylarını azaltır. 

Ölçüm sonucunun kalitesini ve güvenilirliğini 
etkiler. 

Numune alma ve hazırlama, ölçüm sisteminin 
en önemli öğesidir. 

Sunan
Sunum Notları
Örnek alma ve hazırlama, ölçüm sisteminin en önemli öğesidir.Ölçüm sonucunun kalitesini ve güvenilirliğini etkiler.Dikkatli örnek alma hata paylarını azaltır.



            Koku Numunesi Nasıl Alınır? 

• Kokulu gaz örneği vakumlu 
örnek alma cihazı ile 
örnekleme torbalarına alınır. 

 
• Örnek analiz edilmek üzere 

laboratuara getirilir ve torba 
olfaktometre’ye bağlanarak 
koku analizleri yapılır. 

Sunan
Sunum Notları
Örnek alma ve hazırlama, ölçüm sisteminin en önemli öğesidir.Ölçüm sonucunun kalitesini ve güvenilirliğini etkiler.Dikkatli örnek alma hata paylarını azaltır.



           Numune Alma Torbaları 

• Temiz ve kokudan arınmış olmalıdır. 
• Alınan örnekle torbanın yapıldığı 

malzeme kimyasal reaksiyon 
vermemelidir. 

• Kokuyu soğurmamalıdır. 
• Kokuya karşı geçirgen olmamalıdır. 
• Işığa karşı dayanıklı olmalıdır. 
• Mekanik gerilmelere ve darbelere 

karşı dayanıklı olmalıdır. 
• 30 saat içinde ölçüm yapılmalıdır. 

 



           Numune Alma Torbaları 
 
EN 13725 standardına göre; 
• Polyethyleneterephthalate (PET, Nalophan) 
• Polyvinylfluoride (PVF, Tedlar) 
• Tetrafluoroethylene hexafluoropropylene 

copolymer (FEP) 
 

Örnekleme esnasında kullanılacak materyaller; 
•  PTFE (polytetrafluoroethylene) 
•  Paslanmaz çelik 
•  Cam  
 



            Koku Numunesi Nasıl Alınır?         
      Noktasal Kaynak Örnek Uygulama 



        Alansal Koku Kaynağından 
Numune Alma 

• Aktif alan kaynaklarda kullanılan örnekleme bacası 
• Taban alanı 1 m2 

• Baca çapı: 0.15 m 



            Koku Emisyonu Ölçüm Yöntemi 

Olfaktometre 

Elektronik Burun 

GC/MS (Gaz Kromatografisi/ 
Kütle Spektrometresi) 

Sunan
Sunum Notları
Kokulu bir gaz numunesinin belirli oranlarda nötral hava ile seyreltilerek koku konsantrasyonunun ölçüldüğü, farklı oranlarda seyreltilmiş kokulu gaz örneklerinin, ölçüm için kullanılan panelistlere koklatılarak koku konsantrasyonunun tayin edildiği cihazdır.



OLFAKTOMETRE 

Ecoma TO8 



LİDER PANELİST+4 PANELİST 

• Standart bir test kimyasalı 

olan n-butanol ile yapılan 

testler sonucunda 20-80 ppb  

(62-246µg/m3) 

konsantrasyon aralığında 

kokuyu hissedenler standart 

burna sahip panelistler 

olarak nitelendirilirler. 

 

Olfaktometrik Ölçüm 

Sunan
Sunum Notları
Olfaktometrik ölçüm yönteminde koku panelistlere kontrollü bir şekilde sunulur ve sonuçlar kaydedilir.



• Kokulu gaz örneği kokusuz 

hava  ile seyreltilir. 

• Kokulu hava panelistlere 

sırasıyla verilir ve koku hissi 

sorgulanır.  

• Panelistler çok sayıda seyrelme 

adımlarına tabi tutulurlar.  
 

    Panelistler Nasıl Belirlenir? 



 
• Ölçümden yarım saat öncesine ve sonrasına kadar yemek 

yememeli, su dışında her hangi bir içecek içmemeli, sakız 
çiğnememeli, tatlı veya şeker yememeli, sigara içmemelidir. 

 
• Ölçüm günü parfüm, deodorant veya kokulu diğer kozmetik 

ürünleri kullanmamalıdır. 
 
• Ölçüm öncesi sarımsak veya kokulu baharatlar ihtiva eden 

yiyeceklerden sakınmalıdır. 
 
• Nezle, grip, sinüzit, alerjik enfeksiyonlar gibi hastalıklara yakalanmış 

olanlar ölçümlere katılamazlar. 
 

• Ölçüm sırasında iyi konsantre olmalı, ölçüm liderinin direktiflerine 
uymalıdır. 
 
 
 
 
 

 

PANELİSTLER 



Amaç&Kapsam&Dayanak 

Tanımlar & Kısaltmalar 

Görev Yetki & Sorumluluklar 

Koku Emisyonu için Hüküm ve Sınır Değerler 

Şikayetlerin Değerlendirilmesi 

Koku Emisyonu Ölçümü ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

İdari Yaptırımlar 

      Koku Oluşturan Emisyonların 
      Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

 



YÖNETMELİĞİN AMACI; 

Kokuya sebep olan emisyonların 
kontrolüne ve azaltılmasına yönelik 

idari ve teknik usul ve esasları 
düzenlemektir. 

 

      ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
      Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

 



     ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan 
faaliyet ve tesislerin 

Çevresel Etki Değerlendirmesi D e n e t i m  v e  Ş i k a y e t i n  
D e ğ e r l e n d i r i l m e s i  

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI; 

 
 
İ ş  S a ğ l ı ğ ı  
v e  İ ş  G ü v e n l i ğ i  
T ü z ü ğ ü  
 
 

Sunan
Sunum Notları
koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar



MADDE 6 
 
İşletmenin kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerini 
mevcut en iyi üretim veya arıtım teknikleri uygulayarak 
koku oluşumunu önlemekle, 
Koku önleme tedbirlerini almakla, 
Şikâyet halinde, koku önleme tedbir/ek tedbirlerini 
almakla, 
Koku emisyonu sınır değerlerini sağlamakla, 
Yetkili merci talep etmesi halinde, koku emisyonunu 
ölçtürmekle yükümlüdür. 

   Koku Oluşturan İşletme/Tesisler 
 



MADDE 7 
 

  Kesimhaneler 
  Kümesler ve ahırlar 
  Hayvan yağlarının eritildiği tesisler 
  Et ve balık ürünlerinin tütsülendiği tesisler 
Hayvansal yan ürünlerin işlendiği tesisler  
Gübre (tezek) kurutma tesisleri 
Düzenli depolama tesisleri 

KOKU EMİSYONU OLUŞTURAN BAZI  
TESİSLER İÇİN HÜKÜMLER 

 

Sunan
Sunum Notları
Kokuya neden olan işletmeler koku önleyici tedbir/ek tedbir olarak Yönetmeliğin EK-1’inde uygulanabilecek teknikleri;Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Ek-1’de yer alan tekniklere ilaveten işletmeleri için uygun koku önleyici teknikleri kullanabilirler. Madde 7’de yer alan işletmeler, öncelikle 7 nci maddede yer alan hüküm ve esasları sağlamalı, koku şikâyeti devam etmesi halinde koku önleyici ek tedbir almalıdırlar.



EK-1 
 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 

Tesis Türüne Göre 

•Gıda Sanayi 
•Hayvan Çiftlikleri 
•Kesimhane ve Hayvansal Yan Ürün Depolama 
•Hayvansal Yan Ürün İşleme 
•Balık Unu ve Yağı Üretim  
•Atıksu Arıtma Tesisleri 
•Tabakhanaler 
•Diğer Tesisler 

Sunan
Sunum Notları
Şikâyete sebep olan koku emisyonları, işletme/tesisin prosesi gereği oluşabileceği gibi, tesisin işletilmesinde oluşan sorunlardan ve işletme yetersizliğinden de ortaya çıkabilir.



•Kapalı sistemler: Kokuya neden olan ancak proses gereği koku 
oluşumunun önlenemeyeceği ön çökeltme havuzu, aerobik ve 
anaerobik arıtma havuzu, arıtma çamuru bertarafı gibi ünitelerin 
üzerlerinin kapatılarak kokulu gazların çevreye yayılmasının 
önlenmesi ve toplanarak arıtılması, 

•Biyofiltreden geçirme: Tüm organik işletme gazlarının 
biyofiltreden geçirilmesi, 

•Bacalarda–flare: Oluşan kokulu gazların çeşitli durumlarda, flare 
bacası ile yakılması (Bu kapsamda yer flare sistemi önlenir.) 

Atıksu Arıtma Tesisleri 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



•Proses Kontrolü 
•Depolama 
•Absorbsiyon 
•Biyo-filtre 
•Oksidasyon 

Gıda Sanayi 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



•Ahırların temiz ve kuru tutulması, 
•Nem tutmayan zemin kaplamaları kullanılması, 
•Tesisin çevredeki birimlerle olan uzaklığına göre kapasite 

sınırlaması getirilmesi, 
•Hayvanların beslenme rejimini değiştirerek koku 

emisyonunun azaltılması, 

Hayvan Çiftlikleri 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



• Maddelerin hızlı prosese sokulması, 
• Yan ürünlerin kısa süre için ve düşük sıcaklıkta depolanması, 
• Yoğuşturulamayan buhar ve gazların yakılması, 
• Proses suyunun proses-dışı sudan ayrılması, 
• Proses/tesis havasının toplanarak yakma tesisinde yakılması, 
• Koku tutucu yedek sistemler (Aktif karbon, v.b).  

Kesimhane ve Hayvansal 
yan ürünlerin depolanması 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



• Pişirme buharının yoğuşturulması, 
• Yoğuşturulamayan buhar ve gazların yakılması veya 

biyofiltrasyonu, 
• Buhar ve gazların termal oksidasyonu ve/veya 

biyofiltrasyonu, 
• Tüm proses hattının kapatılması, 
• Rendering öncesinde suyun kandan alınması (buhar 

koagülasyonu ile) 

Hayvansal Yan Ürünlerin 
İşlendiği Faaliyetler (Rendering); 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



• Taze hammadde kullanılması 
 

• Proses havasının toplanarak yakılması 

Balık Unu ve Yağı Üretim 
Faaliyeti 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



• Kapalı sistemlerin kullanılması 
• Uygun depolanması 
• Stok akış kontrolü yapılması 
• Islak yıkama sistemleri ile kokulu gazların arıtılması 
• Adsorbsiyon 
• Biyo-filtreleme 
• Atık gaz insinerasyonu 

Tabakhaneler 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



Önlem Yapısına Göre 

Kaynakta Önleme 
 

Arıtma 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 

Sunan
Sunum Notları
Kokunun oluşmasını önlemek, arıtma veya güvenlik mesafesi uygulanması gibi yöntemlerden daha etkili olmaktadır.



Uygun 
hammadde 

kullanımı 

Koku 
oluşumuna 

neden 
olmayacak 

hammaddelerin 
tercih edilmesi, 

aradaki olası 
maliyet farkının 
arıtma maliyeti 

göz önünde 
bulundurularak 
değerlendirilme

si, 

Uygun 
hammadde

/atık 
depolama 

Depoların ve 
depolama 

koşullarının 
belirli 

standartlarda 
yapılması, 

Proses 
kontrolü 

Optimum 
Sıcaklık 

Sızıntı / 
kaçakların 
önlenmesi 

Sızıntı ve 
kaçakların 

önlenmesi için 
işlemlerin kapalı 

ortamlarda 
gerçekleştirilme

si, boru ve 
kazanlarda 
kaçakların 
önlenmesi, 

kokulu proses 
gazlarının 

toplanarak 
arıtılması, 

KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN  
TEKNİKLER 

 



•Atık gazdaki çözücü buharları ya da diğer kokulu gazları, sıcaklıklarını 
çiğ noktalarının altına düşürerek ayırmaya yarayan bir tekniktir.  Yoğuşturma 

•Gaz moleküllerinin, belirli bileşikleri diğerlerine tercih eden katı 
yüzeylerde tutunduğu ve dolayısıyla sıvıdan ayrıldığı heterojen bir 
tepkime 

Adsorpsiyon 

•Kokulu gaz bakteri ortamından geçirilerek gazın içerisindeki çeşitli 
maddelerin besin olarak bakterilerce parçalanması sağlanır. Biyofiltrasyon 

•Islak gaz yıkama biyolojik parçalamayla birleştirilir. Yıkama suyu 
kokulu gaz bileşenlerini oksidize edebilecek bakteri barındırır. Biyo-yıkama 

•Biyo yıkamanın aksine, bakteri popülasyonu bir yatak malzemesi 
üzerinde tutunmuştur. Biyo-damlatma 

•Atık gaz akışı içindeki kokulu gazların, içeriğindeki karışımın hava veya oksijen ile birlikte, bir 
fırında, parlama noktasının üzerindeki bir sıcaklığa ısıtılması ve karbondioksit ve suya 
dönüşmek üzere tam yanma sağlayacak kadar yeterli bir süre yüksek sıcaklığın korunması 
yoluyla oksidasyon işlemidir. 

Termal oksidasyon 

•Katalitik oksitleyiciler, termal oksitleyicilere çok benzeyen bir şekilde çalışırlar. 
Aradaki en büyük fark, alev bölgesinden geçen gazın bir katalizör yatağından da 
geçmesidir. Katalizör, oksidasyon tepkimesi hızını artırarak daha düşük sıcaklıklarda 
gerçekleşmesini sağlar. 

Katalitik oksidasyon 

                   KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN TEKNİKLER 
 



       TEKNİK DEĞERLENDİRME 

ŞİKAYET Koku Şikayet 
Denetim Formu 
Doldurulur. 

Yönetmelik 
kapsamında 
tanımlanan koku 
probleminden 
kaynaklanmıyorsa 

Şikayet SONLANDIRILIR 



 
          Koku Emisyon Ölçüm Raporu Nasıl 

Hazırlanmalıdır? 

 Örnekleme Verileri 
Kokuya neden olan kaynak/işletme/tesisin adı, 
adresi, telefon numarası, faks numarası. 

KANATLI A.Ş.   0312 1234567 
03121234568  

İşletme/tesis yetkilisinin adı ve soyadı 

Koku kaynak/kaynaklarının tanımı ve 
isimlendirilmesi 

Noktasal Kaynak Koku Kaynağı 1 Koku 
Kaynağı 2 

Koku örneğinin tanımı (kokunun neyi andırdığı) Çürük yumurta Kokusu 

Örneklemenin gerçekleştirildiği tarih ve saati 08.02.2018    Saat 14:00 

Örnekleme koşullar Yağışlı Hava 

Örnekleme sırasındaki tesis/proses koşulları Tam kapasite çalışılıyor 
 

Örneklemeyi yürüten uzmanın adı ve soyadı Elifcan Kanatlı Apaydın 

Koku kaynağındaki örnekleme yeri Baca 1 Numune alma noktası 

Kullanılan gaz örnekleme torbalarının cinsi ve hacmi Polyvinylfluoride Torba     1m3 



Örnekleme Verileri 
Ölçüm Sonuçları (Olfaktometre ölçümleri) 1000 KB/m3 

Ölçüm yeri, zamanı ve saati.  08.02.2018 16:00  

Ölçümü yürüten uzmanın adı ve soyadı. Elifcan Kanatlı Apaydın 

Ölçüm sırasındaki koşullar.  Normal 

Başlangıçta belirlenen gaz seyreltme aralıkları.  

Ölçüm öncesi ön seyreltme veya seyreltme faktörü.  

Ölçümde yer alan lider panelist ve panelistlerin kişisel kodları.
  

Panelistlere sunulan örnek sayısı. 

Ölçümler sırasında panelistlere sunulan seyreltme oranları.
  

1/128  1/64  1/32 

Panelistlerin verdiği boş tepki sayısı ve yeri. 

Sunulan tüm seyrelmelerdeki panelist tepkileri (ölçüm sonuç 
matrisi). 

Kullanılan her panelist için; referans maddeye (n-butanol) verilen 
tepkilere göreve kişisel koku eşik değeri tahmini. 

Kaynağa ait koku konsantrasyonu. 



       TEKNİK DEĞERLENDİRME 

ŞİKAYET Koku Şikayet 
Denetim Formu 
Doldurulur. 

Yönetmelik 
kapsamında 
tanımlanan koku 
probleminden 
kaynaklanıyorsa; 

Madde7’deki mi? 
Önlemlerin alınıp 

alınmadıkları incelenir 

 
İDARİ 

YAPTIRIM 

 

 
Koku 

Emisyon 
Raporu 
Hazırlar 

 

Tesis; Önlem 
Almışsa veya Madde 

7 kapsamında 
olmasa dahi  

Önlem Almamışsa  



                           TEKNİK DEĞERLENDİRME 

ÇED 

Sunan
Sunum Notları
Yeni kurulacak tesisler için; Asgari mesafe şartını sağlamaları ya da alacakları koku kontrol tedbirlerine ilişkin raporları ÇED aşamasında ortaya koymaları gerekir. 
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              Emisyon Ölçüm Raporu Değerlendirme 

1000 KB/m3 veya daha az ise 

Ölçüm sonucu; 

SONLANDIRILIR 

1000-10.000 KB/m3 aralığında  ise 
TEDBİR ALINMASI VE ETKİNLİĞİNİN 

BELİRLENMESİ İÇİN  
ÖLÇÜM İSTENİR. 

10.000 KB/m3 ten büyük ise MADDE-16 KAPSAMINDA İDARİ  
YAPTIRIM YAPILIR VE  

TEDBİR ALINMASI İSTENİR. 

Hedonik tonu olumlu olan kokular için sınır değer iki ile çarpılarak alınır. 

Sunan
Sunum Notları
İşletme faaliyet gösterdiği zamanlarda koku emisyonuna neden olan kaynak/kaynaklarından alınan ve işletme/tesisin koku emisyonunu temsil eden en az üç kokulu gaz örneğinin olfaktometrik olarak ölçülmüş koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması;



          ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

E-posta: elifcan.kanatli@csb.gov.tr 

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM  
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