
Firmanızın çözüm ortağıHava kirliliği
nedeniyle çevreye
zarar veren, olumsuz
etkileri gidermek için
uluslararası
antlaşmalar ile ülkeler
hava kirliliğinin
önlenmesini
amaçlamaktadır !
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Gelişen dünyamızda en önemli sorunlardan biri ha�a en önemlisi çevre kirliliği-
dir. İnsan faaliyetleri sonucunda (kentleşme, nüfus ar�şı, sanayileşme ve trafik) 
oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi için bu faaliyetlerin çevreye olan olumsuz 
etkilerinin kontrol al�na alınması ve kaynağında çözümler bulunması gerekmek-
tedir. 

İnsan faaliyetleri sonucunda atmosfere yayılan ka�, sıvı veya gaz halindeki 
emisyonları kontrol al�na almak, canlıları alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğa-
cak tehlikelerden korumak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevreye önemli zararlar 
veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak 
için uluslararası antlaşmalar ile ülkeler hava kirliliğinin önlenmesini amaçlamak-
tadır. 

Ülkemizde de hava kirliliğinin önlenmesi için Avrupa Birliği temiz hava poli�kaları 
gereği çevre mevzua�nda yer alan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönet-
meliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Büyük 
Yakma Tesisleri Yönetmeliği” gibi yönetmelikler ile emisyon değerleri kontrol 
al�nda tutulmaktadır. 

www.alkalab.com.tr

“Sürdürülebilir bir çevre için”
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Alka Laboratuvarları, ülkemizde emisyon ölçümlerinde en geniş 
yetki kapsamı ile çevre mevzua�nda yer alan yönetmeliklerdeki 
tüm parametrelerin ölçüm ve analizlerinde uluslararası akredi-
tasyonun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki 
belgesine de sahip bir laboratuvardır. Ayrıca emisyon ölçümleri 
ile yakma sistemlerinin verimliliğinin kontrol al�nda tutulması 
ve enerji tasarrufunun sağlanması, üre�m kalitesinin ar�rıl-
ması, üre�m prosesinin kontrolünün sağlanması ve emisyon ile 
ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygunluk çalışmaları 
yapılarak tesislerin verimliliğine katkı sağlamaktadır.

Emisyon kapsamında hizmet verdiğimiz laboratuvarlarımız;

Mobil Laboratuvar

• Numune Alma (Toz, VOC, As, Cd, Cr, Pb, Koku vb.)

• Ölçüm (CO, SO2, NO�, O2, Hız, TOC vb.)

Genel Kimya Laboratuvarı

• Gravimetrik (Toz)

• Titrimetrik (H2S, SO3 vb.)

Enstrümental Laboratuvar

• Spektrofotometrik (As, Cd, Cr, Pb, Cr+6, NH3 vb.)

• Kromatografik (VOC, PAH, Yarı Uçucular vb.)

TUZLA Deri OSB Laboratuvarları / İSTANBUL  Tel: (0216) 446 91 22
Gebze Laboratuvarları /  KOCAELİ                     Tel: (0262) 721 41 41
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