
Firmanızın çözüm ortağıBirbirine bağlı olan
toprak, hava ve su
yaşadığımız çevreyi
meydana getirmektedir.
Hava, yaşamsal çevre
öğelerinden biri ve
insan yaşamı için çok
önemlidir. 
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Günümüzde gelişen teknolojinin ge�rdiği yararların yanında doğaya ve çevremi-
ze bazı zararlar da ge�rmektedir. Çeşitli kaynaklardan çıkan kirle�ci maddelerin 
hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğine neden olmaktadır. 
Çevre kirliliğinin artması insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu 
nedenle son zamanlarda çevre kirliliğinin önlenmesi önem kazanmış�r.

Çevre, özellikle çevre kirliliğine neden olan sanayileşmiş ülkelerde ön planda 
olup bunun için alterna�f enerjiler üzerinde bilim insanları çalışmaktadırlar. 
Birbirine bağlı olan toprak, hava ve su yaşadığımız çevreyi meydana ge�rmekte-
dir. Birindeki bir bozulma diğerini de etkilemektedir. Bu bağlamda hava yaşamsal 
çevre öğelerinden biri ve insan yaşamı için çok önemlidir. 

Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere göre ülkeler canlılar için çok önemli olan 
havanın kirlenmesine sebep olan emisyonlara ve bu emisyonların canlılara, 
özellikle insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin verilerin toplanmasını amaçla-
maktadır. Bu verilerin ışığında mevcut durumun tespi�, temiz hava ile ilgili 
stratejiler ve tahmine yönelik bilgisayar modelleri geliş�rilmiş�r.

Ülkemizde hava kalitesi yöne�mi, Avrupa Birliği (AB) çevre mevzua�yla tam 
uyumlu olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yöne�mi Yönetmeliği” ile belirlen-
miş�r. Bu Yönetmelik ile temel olarak, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi 
için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiş�r.

www.alkalab.com.tr

“Sürdürülebilir bir çevre için”
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Alka Laboratuvarları, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümle-
rinde yer alan hava kalitesi ölçüm ve analizlerinin yanında 
modelleme çalışmalarında da hizmet vermektedir. Laboratuva-
rımız, hava kalitesinin iyileş�rilmesinde önemli ve kri�k 
parametrelerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmakta-
dır. Ayrıca bu konuda bilimsel kurum ve kuruluşlar ile ortak 
projelerin içerisinde yer almaktadır.

Hava Kalitesi kapsamında hizmet verdiğimiz konular;

1 - Kirlilik Haritalarının Dağılımı

2 - Hava Kalitesine tesislerden kaynaklı (noktasal) kirle�cile-
rin belirlenmesi

• Par�kül Madde (PM10, PM2,5)
• Çöken Toz
• Uçucu Organik Bileşikler
• BTEX
• İnorganik Bileşikler
• Halojenli Bileşikler
• O3
• Pes�sitler

3 - Hava Kalitesine şehirlerdeki konutlardan kaynaklı (alansal) 
kirle�cilerin belirlenmesi

• Par�kül Madde (PM10, PM2,5)
• Çöken Toz
• Uçucu Organik Bileşikler
• BTEX
• İnorganik Bileşikler

• Halojenli Bileşikler
• O3
• Pes�sitler

4 - Hava Kalitesine taşıtlardan kaynaklı (çizgisel) kirle�cilerin 
belirlenmesi

• Par�kül Madde (PM10, PM2,5)
• Hidrokarbonlar
• İnorganik Bileşikler
• Halojenli Bileşikler
• Karbonmonoksit
• Karbondioksit
• Azotoksitler
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