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Hava Kirliliği 

İnsanlara veya diğer canlı organizmalara zarar veren veya onları rahatsız eden veya doğal ve 

yapay çevreye zarar veren kimyasalların, partikül maddelerin veya biyolojik moleküllerin 

yeryüzü atmosferine verilmesine hava kirliliği denir. Hava kirliliği insanlarda hastalıklara, 

alerjiye veya ölüme neden olabilmekte; hayvanlar, gıda kaynağı diğer canlı organizmalar için 

zararlı olabilmekte ve doğal ve yapay çevreye zarar verebilmektedir. Hava kirliliği insan 

faaliyetlerinden ve doğal işlemlerden kaynaklanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün 2014 

raporuna göre, hava kirliliği 2012 yılında dünya üzerinde 7 milyon dolayında insanın ölümüne 

neden olmuştur. Uluslararası Enerji Ajansının bir tahminine göre hava kirliliği dünyada 6,5 

milyon insanın ölümüne neden olmaktadır.  

Havanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin değişmesi, canlıların yanında, doğal ve 

yapay cansız varlıkları da etkilemektedir. Hava kirliliği, havanın doğal bileşiminin belirli ölçüde 

değişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bunun için hava kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılan 

atmosferin bileşimine göz atmak gerekir. Atmosfer, yeryüzünde yaşamın devamı için gerekli 

olan karmaşık, dinamik doğal bir gaz sistemidir. Yeryüzü atmosferi, yerçekimi ile yeryüzü 

gezegeninin etrafında tutulan bir gaz katmanıdır. Atmosfer, ultraviyole güneş ışınımını absorbe 

ederek, ısıyı alıkoyup yer yüzeyini ısıtarak (sera etkisi) ve gece ile gündüz arasındaki uç 

sıcaklıkları azaltarak yeryüzünde yaşamı ayakta tutar. Yeryüzü atmosferinin kompozisyonu 

(Tablo xx ve Şekil xx) gösterilmiştir.   

      

Şekil XX. Atmosferin Katmanları 
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Troposfer, Yeryüzü atmosferinin en aşağı kısmıdır ve aynı zamanda tüm hava hallerinin 

meydana geldiği yerdir. Atmosfer oksijen kütlesinin yaklaşık %75’ini ve su buharı ve aerosollerin 

%99’unu içerir. Mevsimlere göre değişen, troposferin ortalama derinliği, tropiklerde 20 km, orta 

enlemlerde 17 km ve kutup bölgelerinde kışın 7 km’dir. Troposferin hava akımlarını etkileyen 

Yeryüzü yüzeyi ile etkileşimde olduğu en aşağı kısmı dünyasal kenar katmanıdır. Bu katman, 

yeryüzü şekline ve günün vaktine bağlı olarak tipik olarak birkaç yüz metre ile 2 km arasında 

değişen derinliktedir. Troposferin üstü, troposfer ile stratosfer arasında bir sınır olan 

tropopozdur. Tropopoz, hava sıcaklığındaki azalmanın yüksekliğe bağlı olarak durduğu ve onun 

kalınlığınca değişmez kaldığı bir terselme katmanıdır.   

Stratosfer, troposferin hemen üstünde ve mezosferin altında yer alan, Dünya 

atmosferinin ikinci büyük katmanıdır. Atmosfer kütlesinin yaklaşık %20’sini stratosfer 

içermektedir. Stratosfer, sıcak katmanların yukarıda ve soğuk katmanların yere daha yakın 

olduğu sıcaklık katmanlarına ayrılır. Stratosferde yükseldikçe sıcaklığın artması, Güneşin 

morötesi ışınlarının ozon tarafından soğurulmasının bir sonucudur. Bu, yükseldikçe sıcaklığın 

azaldığı Yeryüzü yüzeyine yakın troposferdeki durumun tersidir. Troposfer ile stratosfer 

arasındaki sınır, tropopoz, bu sıcaklık terslemesinin başladığına işaret etmektedir. Tropopoz 

düzeyinde -50 °C ile -60 °C arasında olan sıcaklık stratosferin alt kesimlerinde her kilometrede 

1 °C, üst kesimlerinde ise her kilometrede 3 °C kadar artarak stratosferin üst sınırı 

olan stratopozda 0 °C düzeyine kadar yükselir. Stratosferin sıcaklığı mevsimlere, özellikle 

kutupsal geceye (kışın)  bağlı olarak değişir. En büyük sıcaklık değişimi kutupların üzerinde 

aşağı stratosferde meydana gelir. Sıcaklık değişmesi aşağı enlemlerde ve yukarı yükseltilerde 

büyük oranda istikrarlı olmaktadır. 

Düşük miktardaki mevcut oksijenin, moleküllerin çok hızlı hareketine neden olan solar 

ışınımla çok çabuk ısınmasından dolayı (sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin 

ölçümüdür), Termosfer yüksek bir sıcaklığa sahiptir. Sıcaklık çok yüksektir (güneşin etkisine 

göre 200-1100°C’dir), ancak atmosfer çok seyrek olduğundan ısı enerjisinin miktarı büyük 

olmamaktadır. Aşağıya inildikçe moleküllerin miktarı artmakta, artan moleküller Termosferdeki 

kadar çok harekete geçirilememekte ve sıcaklık (ortalama kinetik enerji) düşük olmaktadır; 

ancak aşağı atmosfer, dünya iklimini yeterince destekleyecek daha çok ısı içermektedir. Düşük 

termal enerjisinden dolayı Termosfer çok soğuk hissedilir. Tanecik sayısı çok az olduğundan, bu 

tanecikler çok çok sıcak olsa da Termosfer soğuk hissedilir.  

  

 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratopoz&action=edit&redlink=1
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Tablo xx. Hacim olarak, kuru atmosferin kompozisyonu 

 
 

Gaz Hacim (Yüzde) Grafiksel gösterim 

Azot (N2) 780.840 ppmv 

(%78,084) 

    

 

 

       

 

 

 

         

Oksijen (O2) 209.460 ppmv 

(%20,946) 

Argon (Ar) 9.340 ppmv 

(%0.9340) 

Karbondioksit (CO2) 407 ppmv (%0,0407) 

Neon (Ne) 18,18 ppmv 

(%0,001818) 

Helyum (He) 5,24 ppmv 

(%0,000524) 

Metan(CH4) 1,79 ppmv 

(%0,000179) 

Kripton (Kr) 1,14 ppmv 

(%0,000114) 

Hidrojen (H2) 0,55 ppmv 

(%0,000055) 

Diazot monoksit (N2O)  0,3 ppmv 

(%0,00003) 

Xenon (Xe) 0,09 ppmv (%9x10−6) 

Ozon (O3) 0,0 ile 0,07 ppmv  

(%0  ile %7x10−6) 

Azot dioksit (NO2) 0,02 ppmv (%2x10−6) 

İyot (I) 0,01 ppmv (%1x10−6) 

Karbon monoksit (CO) 0,1 ppmv 

Amonyak (NH3) İz düzeyde 

Kuru atmosferde gösterilmeyen su buharı (H2O), atmosferin çok küçük ancak çevresel açıdan 

çok önemli bileşenini temsil etmektedir.  Yer yüzeyine yakın havadaki su buharı yüzdesi 

42 °C’de %0,001’den çığ noktası 30 °C’de %4,24 arasında değişir. Atmosferdeki su buharının 

yaklaşık %99,13’ünü troposfer içerir.  

ppmv: hacim olarak milyonda parça (Not: hacim fraksiyonu sadece ideal gazda mol 

fraksiyonuna eşittir.) 
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Termosferin gerçek bir üst limiti yoktur, aksine, uzayın içine, atmosferin bir parçası 

olmayan magnetosfere doğru yayılır. Thermosfer çok büyük olduğundan İyonosfer ve Ekzosfer 

olarak iki ilave kısma ayrılır. Yer yüzeyinden itibaren 80 ile 550 kilometreler arasında uzanan 

aşağı Thermosfer, İyonosfer olarak adlandırılır. Thermosferin dış katmanına Ekzosfer denir. 

Ekzosfer 550 kilometreden başlayarak uzayda binlerce kilometre yayılır. Uydular burada 

dünyanın yörüngesine oturtulur. Bu uydular telefon mesajlarından TV programlarına değişen 

işlevleri kumanda ederler ve Yeryüzünün hava durumunu gözetlemede de etkili olurlar. Bu 

katmanda gazlar iyon halindedir ve iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazladır. Bu 

nedenle haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları çok iyi iletilmektedir. 

Atmosferde kirleticilerin etkili olduğu katman, yeryüzünden itibaren yüksekliği 6,5 ile 16 km 

arasında değişen troposfer, hatta troposferin ilk 3-4 km’lik kısmıdır (Şekil xx).  Özellikle büyük 

kentlerin sorunu olarak ortaya çıkan hava kirliliği, atmosferin doğal bileşiminin değişmesiyle 

başlar. Atmosfer, doğal mekanizmalarla kendisine karışan zararlı maddeleri zararsız hale 

getirme özelliğine sahip olsa da, bu maddelerin oranı arttığında bu işlevini yerine getiremez ve 

hava kirliliği sorunu ortaya çıkar. Hava kirliliği büyük kentsel nüfusun ve çok sayıda taşıtın 

olduğu sanayileşmiş ülkelerde önemli bir problemdir. Sadece ABD’de her yıl 200 milyon ton 

kirletici atmosfere salıverilmektedir. 

Atmosferin sera etkisi. Dünyanın enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi morötesi, 

görünür ışık ve yakın kızılötesi ışınımlar şeklinde dünyaya ulaşır.  Atmosferin üst katmanına 

ulaşan güneş enerjisinin toplam miktarının yaklaşık %26’sı atmosfer gazları (su buharı ve diğer 

sera gazları) ve bulutlar tarafından uzaya yansıtılır ve %19’u da atmosfer ve bulutlar tarafından 

soğurulur. Geri kalan enerjinin (%55) çoğu yer yüzeyi tarafından soğurulur.  Isınan yeryüzü, 

soğurduğundan daha uzun dalga boyuna sahip ışınımlar yayar. Güneş çok güçlü bir enerji 

kaynağı olduğundan yeryüzüne ulaşan ışınımların dalga boyu çok kısa, ancak zayıf bir enerji 

kaynağı konumundaki yeryüzünden yansıyan ışınımların dalga boyu ise çok daha uzundur. 

Atmosferin soğurduğu termal ışınımın çoğu ısınmasında kullanılır.  Soğurulan solar ve termal 

ışınıma ek olarak, atmosfer daha da öte açık ve gizli akışlarla yüzeyden ısı kazanır. Atmosfer 

aşağı ve yukarı yönde enerji yayar; aşağı doğru yayılan enerji yer yüzeyi tarafından soğurulur.  

Hava Kirliliğinin Kaynakları 

Dünya üzerinde atmosfere verilen kirleticilerden sorumlu pek çok alan, faaliyet veya üretim 

merkezleri mevcuttur. Bu kaynaklar doğal kaynaklar ve beşeri (insan kökenli) kaynaklar olarak 

iki büyük sınıf altında toplanabilir. Kirleticiler genel olarak belirli bir kaynaktan doğrudan 

atmosfere karışan “birincil kirleticiler” ile atmosferde bazı mekanizmalar sonucu oluşan “ikincil 
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kirleticiler” olarak, iki büyük grupta incelenir. Birincil kirleticilerin kaynakları aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir.  

Doğal Kaynaklar 

 Toz fırtınaları  

 Metan 

 Radon gazı 

 Duman ve CO 

 Orman yangınları 

 Volkanlar 

 Okyanus dalgaları 

 Bitki örtüsü (VOCs) 

Beşeri Kaynaklar 

 Kağıt sanayi 

 Enerji santralleri 

 Rafineriler 

 Fabrikalar 

    Sülfürik asit  

    Gübre 

    Demir-çelik 

    Plastik 

    Vernik-boya 

 Ulaşım  

 Taşımacılık 

 Isınma  

 Kontrollü yakma 

 

BİRİNCİL VE İKİNCİL HAVA KİRLETİCİLERİ, KAYNAKLARI VE OLUMSUZ ETKİLERİ 

           

Şekil X. Hava kirliliğinin ileri boyutları. 
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Hava kirleticileri insanlar ve ekosistem üzerinde olumsuz etkileri olabilen maddelerdir. Bu 

maddeler katı tanecikler, sıvı damlacıklar veya gazlar olabilmektedir. Kirletici doğal veya insan 

kaynaklı olabilir. Kirleticiler birincil ve ikincil olarak ayrılırlar. Birincil kirleticiler, bir volkanik 

püskürme, motorlu araçların egzozundan salınan karbon monoksit veya fabrikalardan 

salıverilen kükürt dioksit benzeri bir işlemle çoğunlukla üretilirler. İkincil kirleticiler doğrudan 

salıverilmezler, aksine birincil kirleticilerin havada tepkimesi veya etkileşimi ile oluşurlar. Yer 

seviyesi ozonu ikincil kirleticilere önemli bir örnektir. Bazı kirleticiler de hem birincil hem de 

ikincil olabilmektedir. Bu tür kirleticiler doğrudan salıverildiği gibi, diğer birincil kirleticilerden 

de oluşabilirler.  

 

BİRİNCİL ve İKİNCİL BAŞLICA HAVA KİRLETİCİLERİ  

Askıda Katı Tanecikler ve Sıvı Damlacıklar. Bazı kirleticiler aerosollerdir. Bunlar, havada 

asılı kalan çok küçük katı tanecikler ya da sıvı damlacıklardan ibarettir. Toz ve duman 

aerosollerdir. Aerosol tanecikler güneş ışınlarını saçarak yeryüzüne ulaşan ışık miktarını azaltır 

ve böylece yüzey sıcaklığını düşürür.  

Teknik olarak, aerosol çok küçük katı taneciklerin veya sıvı damlacıkların bir gaz içindeki 

kolloid süspansiyondur. Aerosol sözcüğü bir süspansiyon olan havada yüzen madde olgusundan 

türemektedir. Kolloid süspansiyonları çözeltilerden ayırt etmede, orijinal anlamı, bir sıvı içinde 

çok küçük taneciklerin dağılımını içeren sol terimi işin içine girmektedir. Havadaki kolloid 

dispersiyonların araştırılması ile aerosol terimi gelişmiş ve günümüzde sıvı damlacıkları, katı 

tanecikleri ve bunların kombinasyonlarını kapsamıştır. Yeryüzü atmosferi çeşitli türden aerosol 

ve konsantrasyonlara ek olarak toz, duman, deniz tuzu ve su damlacıkları gibi doğal inorganik 

materyaller, polenler, sporlar, bakteriler gibi doğal organik materyaller ve duman, kül 

tozları gibi antropojenik yanma ürünlerini içermektedir.  

Atmosferde çok büyük farkla en yaygın olan aerosoller, normalde su damlacıklarının veya 

daha yüksek veya düşük yoğunluktaki buz taneciklerinin süspansiyonundan oluşan bulutlardır. 

Aerosolller kentsel ekosistemlerde çeşitli şekillerde bulunabilirler, örneğin: toz, sigara dumanı, 

aerosol spreyler, taşıt egzozunun is veya dumanı gibi. 

 

Partikül Madde (PM). Hava kirleticileri doğal olaylar ve insan faaliyetleri sonucu atmosfere 

salınarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olurlar. İnsanlar ve diğer 

canlılar seçme şansı olmadan çevrelerindeki havayı solurlar. Sanayileşme ve nüfus artışına bağlı 

olarak fosil yakıt tüketiminin artması dünyanın birçok bölgesinde atmosferdeki gaz kirleticilerin 
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(SO2, NOx, CO, O3, VOCs) ağır metallerin (kurşun, cıva, kadmiyum, nikel) ve Partikül Madde 

(PM) konsantrasyonlarının artması sonucunu doğurmuştur.  

Aynı zamanda partikül madde (PM), askıdaki partikül madde (SPM) olarak bilinen çok ince 

tanecikler ve is bir gaz veya sıvı içinde askıdaki kadı maddenin en küçük alt bölümleridir. Karşıt 

olarak,  aerosol, gazla birlikte tanecikleri ve/veya sıvı damlacıkları ifade etmektedir. Partikül 

madde (PM) kaynakları beşeri veya doğal olabilmektedir. Su kalitesinin iyileştirilmesinde, katı 

partiküler su filtreleri veya çökeltme ile uzaklaştırılabilmekte ve çözünmeyen partikül madde 

olmaktadır.   

Partikül Madde (PM) is, toz, çok küçük sıvı damlacıklar ve diğer materyallerden ibarettir. 

Öncelikle kömür, dizel yakıt ve odunun yanması ile havaya verilir. Partiküller ağır ağır tekrar 

yere doğru çöker ve öksürük, boğaz ağrısı veya diğer ciddi solunum problemlerinin gelişmesine 

neden olabilir. Partikül madde kirliliği binaların ve diğer yapıların renklerinin bozulmasına da 

neden olur. Partikül kirleticilerin çoğu insanlar tarafından değil, doğal yolla oluşur. Polen, toz, 

volkanik kül ve rüzgarla savrulan çöl toprakları hepsi partikül kirletici çeşitleridir.     

Atmosferdeki partikül maddelerin kaynakları toprak, çöl, deniz, bataklık, volkan v.b. doğal 

kaynaklar ile fosil yakıt yakılması, endüstri vb. insan kaynaklı olup bunların etki oranları bölgesel 

olarak değişebilmektedir. Şehir atmosferindeki PM konsantrasyonlarının büyük bir kısmından 

fosil yakıt yakılması, endüstri gibi kaynaklar sorumludur. Çöller ve aktif volkanların bulunduğu 

bölgelerde ise doğal kaynakların PM konsantrasyonlarına etkisi çok daha büyüktür. 

Kentsel atmosferde PM çoğunlukla is, toz, çok küçük sıvı damlacıklar ve diğer 

materyallerden ibarettir. Öncelikle kömür, dizel yakıt ve odunun yanması ile havaya verilir. PM 

boyutları, sağlık problemlerine neden olma potansiyelleri ile doğrudan bağlantılıdır. EPA 

(US Environmental Protection Agency) genellikle gırtlaktan ve burundan geçerek akciğerlere 

giren 10 mikrometre çapında veya daha küçük tanecikleri hedeflemektedir. Solunduktan sonra, 

bu tanecikler kalp ve akciğerleri etkilemekte ve sağlıkla ilgili ciddi sonuçlar doğurmaktadır. EPA 

tanecik kirliliğini iki kategoride sınıflandırmaktadır. Bunlar,  

1. Solunabilir kaba tanecikler, yol kenarlarında ve tozlu endüstrilerde bulunabilen, 2,5 

mikrometreden büyük ve 10 mikrometreden küçük (PM10) olanlardır.  

2. İnce partiküller, duman ve iste bulunan 2,5 mikrometre ve daha küçük çapta (PM2,5) 

olanlardır. Bu tanecikler doğrudan orman yangınlarından veya güç santrallerinden, 

endüstrilerden ve arabalardan çıkan gazlardan çevreye yayılabilirler.  

PM, insan sağlığı açısından öksürük, boğaz ağrısı veya diğer ciddi solunum problemlerinin 

gelişmesine neden olabilir. PM kirliliği binaların ve diğer yapıların renklerinin bozulmasına da 

neden olur. PM’nin belirlenen en önemli çevresel etkileri solar enerji ve görüş mesafesini 
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azaltmaları, ışık azalması nedeniyle çeşitli tarım ürünlerinde rekolte düşüşüne neden olmaları, 

hava-su transferi ile sucul ekosistemleri etkilemeleri ve solunabilir kısımlardaki ağır metaller 

nedeniyle zehirlenme (toksisite) oluşturmalarıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yayınladığı bir raporda, ülkelerin hava kalitesinin korunması 

için gerekli önlemleri almaları halinde dünya üzerinde başta zatürre, astım, akciğer kanseri ve 

diğer solunum hastalıklarının belirli oranda önlenebileceğini duyurmuştur.   

WHO insanlarda ciddi solunum rahatsızlıklarına neden olan iri PM10’nin bir metreküp havada 

en fazla 20 mikrogram (WHO raporunda “yıllık ortalama” olarak nitelenmektedir) olabileceğini 

ve ince PM2.5’nin bir metreküp havada 10 mikrogramdan fazla bulunmasının insanlar için zararlı 

olacağını kabul etmektedir.  

Yıllardır, dünyanın her tarafından araştırıcılar  azalan PM düzeyleri ile sağlıklı şehir ormanları 

arasında bağ kurmaktadırlar. ABD’de Doğal Çevreler Araştırma Konseyi’nin 2007 yılı araştırma 

sonuçları, uygun dikim alanlarının bulunmasına bağlı olarak şehirlerde yüksek miktarlarda 

ağaçların dikilmesiyle %7-20 oranında PM10 azalması sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. 

ABD’de Şehir Ormanları Araştırma Merkezi’nin 2006 yılında yayınlanan bir makalesinde, 

Sacramento’da altı milyon ağacın yıllık 748 ton PM10 filtrelediğine yer verilmektedir. 

Hava kirleticileri çok çeşitli olmakla beraber, kentsel hava kirliliği genellikle atmosferde 

bulunan kükürt dioksit (SO2) ve PM konsantrasyonlarının ölçülmesiyle saptanmaktadır. Yer 

seviyesi ozonu, son dönemlerde özellikle gelişmiş ülkelerde kentsel hava kirliliği açısından takip 

edilen önemli parametrelerden biri olmuştur. 

Particulate control 

 Mechanical collectors (dust cyclones, multicyclones) 

 Electrostatic precipitators An electrostatic precipitator (ESP), or electrostatic air cleaner is a particulate collection device that removes 
particles from a flowing gas (such as air) using the force of an induced electrostatic charge. Electrostatic precipitators ar e highly efficient 
filtration devices that minimally impede the flow of gases through the device, and can easily remove fine particulate matter such as dust and 
smoke from the air stream. 

 Baghouses Designed to handle heavy dust loads, a dust collector consists of a blower, dust filter, a filter-cleaning system, and a dust 
receptacle or dust removal system (distinguished from air cleaners which utilize disposable filters to remove the dust).  

 Particulate scrubbers Wet scrubber is a form of pollution control technology. The term describes a variety of devices that use pollutants from 
a furnace flue gas or from other gas streams. In a wet scrubber, the polluted gas stream is brought into contact with the scrubbing liquid, by 
spraying it with the liquid, by forcing it through a pool of liquid, or by some other contact method, so as to remove the pollutants. 

 

Havaya Karışan Başlıca Birincil Gaz Kirleticiler   

Kükürt dioksit (SO2),  Kükürt oksitler (SOx) en çok bilinen birincil hava kirleticilerdendir. 

Havadaki kükürt oksitler içerisinde en önemli pay SO2 gazına aittir. SO2, kükürt içeren kömür ve 

petrolün yanmasından meydana gelir. Yakıt olarak kömür tüketen enerji santralleri ve 

fabrikalardan havaya salıverilir. Atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulan kükürt dioksit, 
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kuvvetli bir solunum sistemi tahriş edicisi olan sülfürik asit oluşturacak şekilde kimyasal 

tepkimeye girebilir. Yanardağlardan ve kükürt içeren yakıtların sanayide yüksek sıcaklıklarda 

yanmasından kaynaklanan SO2, bulutlarla havada yükselir. Bu esnada havadaki oksijen ve su 

ile tepkimeye girerek, ikincil kirleticiler olarak önce sulfüroz asit (H2SO3), daha sonra da sülfürik 

asit (H2SO4) oluşturarak asit yağmurlarına dönüşür.  

Kükürt dioksit ve azot oksit atmosferde su molekülleri ile tepkimeye girerek asit üretir ve 

asit yağmurlarına yol açar. Asit yağmurları göl ve akarsulardaki hayvan popülasyonlarına zararlı 

olur. Göl ve gölcüklerde suyun pH’sını düşürerek pek çok organizmayı öldürebilir veya üreme 

yeteneklerini etkileyebilir. Aynı zamanda ağaçların ve diğer bitkilerin yaprak ve köklerine zarar 

verir. Asit yağmurları metal ile taş bina ve heykellere de zarar verir. Asit yağmurları sadece 

kirleticinin kaynağında değil aynı zamanda hava kütlelerinin hareketine bağlı olarak yüzlerce 

kilometre uzakta da meydana gelir. Dünyada yılda yaklaşık olarak 80 milyon ton kükürt oksitler 

atmosfere verilmektedir. Asit ve sülfatlar yağış yolu ile atmosferden uzaklaştırılır.  

Hidrojen sülfür (H2S), petrolün damıtılması ve kâğıt hamuru üretimini kapsayan bazı 

endüstriyel işlemlerle üretilen bir kirleticidir. Çürük yumurta benzeri bir kokuya sahip olan bu 

gaz, aslında düşük derişimlerde rahatsız edici, ancak yüksek derişimlerde zehirli olabilmektedir.  

Karbon monoksit (CO), benzin, kömür, petrol ve odunun yanmasıyla meydana gelen 

renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Birincil bir hava kirletici olan CO, tam olmayan bir yanma 

sonucunda CO2 yerine meydana gelmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin hemoglobini ile 

kolaylıkla birleşir ve oksijen taşıma yeteneklerini azaltır.  CO düşük derişimlerde baygınlığa ve 

yavaş tepki süresine neden olabilir. Yüksek derişimlerde ölüme neden olur. CO zehirlenmeleri 

daha çok kış aylarında ve rüzgârlı havalarda ev kazası olarak ortaya çıkmaktadır. CO yangınlar 

sırasında da ortaya çıkar. Önemli bir CO kaynağı taşıtların egzoz gazıdır. Şehir havasındaki CO 

miktarı insan sağlığını etkilemektedir. Dünyadaki CO üretiminin yaklaşık %70’inden fazlasının 

ulaşım sektöründen geldiği bilinmektedir. Bu sonuç, bu sektördeki kontrol teknolojilerinin 

önemi açıklamaktadır.  

Azot oksitler (NOx), temelde azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2)’ten oluşurlar. 

Benzin, mazot ve doğal gazların yüksek sıcaklıklı yanmasından meydana gelir. Atmosfere salınan 

miktarın yaklaşık yarısı doğal, diğer yarısı da beşeri kaynaklardan gelmektedir. Doğal 

kaynaklarından biri biyolojik ayrışmadır. Azot oksitler sıcaklık terselmesi sırasında şehirleri 

kaplayan tehlikeli bir sis olan havadaki dumanın başlıca bileşenleridir. Azot dioksit güneş ışığına 

maruz kaldığında, kirli kahverengimsi bir renk alır.  
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Atmosferde azot oksit (NO), oksijen ve ultaviyole ışık arasındaki tepkimeler, önemli bir 

ikincil bir kirletici olan ozon (O3)’u üretir. Troposferdeki ozon küresel iklim değişikliğinde rol 

oynayan sera gazları arasında dördüncü sırada yer alır. Daha uzun dalga boyundaki ışınımların 

atmosfer tarafından alıkonmasına ve atmosferin sera etkisinin artmasına neden olur. Küresel 

iklim değişikliğindeki sera etkisi %3-7 kadardır.   

Ozon kimyasal formülü O3 olan inorganik bir moleküldür. Farklı bir biçimde keskin kokulu, 

soluk mavi renkte bir gazdır. Diatomik eş özdek O2’den daha az kararlı bir oksijen allotropudur 

ve aşağı atmosferde normal dioksijen ya da moleküler oksijene yıkılır. Ozon ultraviyole ışığın ve 

aynı zamanda atmosferik elektriksel akım boşaltımının etkisiyle dioksijenden oluşur ve dünya 

atmosferinde düşük derişimde bulunur. Ozon, toplamda atmosferin sadece 0,00 ile 0,07 ppm’lik 

kısmını oluşturur. 

Ozon (O3), azot oksitlerin, gaz hidrokarbonların (VOCs) ve güneş ışığının etkileşimi sırsında 

oluşan bir oksijen formudur. Troposferin anahtar bir bileşenidir. Çoğunlukla Ozon Katmanı olarak 

bilinen stratosferin belirli bölgelerinin çok önemli bir bileşenidir. Fotokimyasal ve kimyasal 

tepkimelerden ibaret, atmosferde gece ve gündüz meydana gelen kimyasal işlemlerin çoğunu 

yönlendirir. Anormal yüksek konsantrasyonları insan faaliyetleri (en çok fosil yakıt tüketimi) ile 

meydana gelir, bu durumda ikincil bir kirletici ve dumanın bir bileşenidir.    

Atmosferdeki ozonun yaklaşık %10’u atmosferin alt katlarında, troposferde bulunur. Buna 

karşılık yaklaşık %90’nın bulunduğu stratosferdeki ozon, canlı yaşamında önemli rol oynar. 

Stratosferdeki ozon, güneşten gelen morötesi ışınların enerjisini alıkoyan bir döngü içinde sürekli 

parçalanıp yeniden oluşur. Bu olgu, atmosferin bu katmanında 77 °C ye varan bir sıcaklık artışı 

sağlar. 

Ozon çok güçlü bir oksidandır ve oksidasyonla ilgili pek çok endüstriyel ve yoğaldıcı 

kullanımlara sahiptir. Bunun yanında, bu yüksek yükseltgeyici gücü, ozonun yaklaşık 100 ppb 

üzerindeki derişimde hayvanlarda mukoza ve solunum dokularına ve benzer şekilde bitki 

dokularına zarar vermesine neden olur. Bu durum, ozonu yere yakın katmanlarda etkili bir 

solunum zararlısı ve kirletici yapmaktadır. Bununla birlikte, ozon katmanı (iki ile sekiz ppm 

arasında derişime sahip yüksek konsantrasyonlu stratosfer bölümü), bitkilere ve hayvanlara 

yararlı olacak şekilde, yer yüzeyine ulaşacak ultraviyole ışığın zararını önleyerek yararlı 

olmaktadır. 

Çoğunlukla fosil yakıtların tüketimi sırasında salıverilen NOx, CO ve VOCs Ozon Öncülleri 

olarak adlandırılan bir grup kirleticilerdir. Yer seviyesi ozonu kirliliği (troposferik ozon) güneş 

ışığının UV ışınlarının bu öncüller üzerindeki etkisiyle Yer yüzeyi civarında meydana gelir. Yer 

seviyesi ozonu birincil olarak fosil yakıt öncülleridir, ancak metan doğal bir öncüldür ve yer 
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yüzeyi düzeyinde ozonun çok düşük doğal yer seviyesi tehlikesiz kabul edilir. Ancak, şehirlerin 

üzerindeki hava hareketsiz kaldığında, yer yüzeyine yakın olarak tutulan kirleticiler tepkimeye 

girerek fotokimyasal duman ve ozon üretirler.  Ozon, solunum problemlerine neden olabilir, 

ağaçlara ve diğer bitkilere zarar verebilir ve kauçuk ve dokuma gibi materyallerin hızla 

bozulmasına neden olabilir.  

Yer seviyesi ozonunun akciğer işlevlerine zararlı olabildiği ve solunum sistemini tahriş 

ettiğini gösteren çok sayıda kanıtlar mevcuttur. Ozona ve onun ürettiği kirleticilere maruz 

kalmak erken ölüm, astım, bronşit, kalp krizi ve diğer kalp ve akciğere ilişkin vakalarla 

ilişkilendirilmektedir. Uzun süre ozana maruz kalmak solunum yolu rahatsızlıklarına dayalı ölüm 

tehlikesini arttırdığı görülmektedir.  ABD’de şehirlerde yaşayan 450.000 kişi üzerinde yürütülen 

bir araştırma, 18 yıllık izlenen bir dönem boyunca ozon düzeyi ile solunum yolu rahatsızlıkları 

arasında önemli bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bu araştırma Houston veya Los Angeles gibi 

ozon düzeyinin yüksek olduğu şehirlerde yaşayan insanlarda akciğer hastalıklarından ölme 

riskinin %30 daha fazla olduğunu göstermiştir.  

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliği hava 

kalitesi yönergeleri, ölçümsel sağlık sorunlarına neden olabilecek düzeyleri tanılamayı 

hedefleyen ayrıntılı araştırmalara dayanmaktadır.  EPA çalışanı bilim adamlarına göre, duyarlı 

şahıslar, 40 nmol/mol gibi düşük ozon düzeylerinden olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Avrupa 

Birliği yönergesinde, ozon konsantrasyonları için geçerli hedeflenen değer yaklaşık 60 nmol/mol 

karşılığı olan 120 µg/m3’tür. Bu hedef değer Yönerge 2008/50/EC’ye göre birliğin tüm 

ülkelerinde uygulanmaktadır. Ozon konsantrasyonu 8 saat ortalamalarının günlük en yüksek 

orta değeri olarak ölçülmekte ve Ocak 2010’dan başlayarak, her bir yılda hedef değerin 25 

takvim gününden daha fazla aşılmaması gerekmektedir. ABD’de Temiz Hava Yasası EPA’yı, yer 

yüzeyi ozonunu da içeren bazı kirleticiler için Ulusal Çevre Hava Kalitesi Standartları oluşturmaya 

yöneltmekte ve bu standartlara uymayan yönetim birimlerini ölçüm düzeylerini azaltacak 

adımlar atmaya mecbur bırakmaktadır. Mayıs 2008 tarihli bir mahkeme kararı ile EPA kendi 

ozon standardını 80 nmol/mol’den 75 nmol/mol’a indirmiştir. Bu girişim tartışmaları haklı 

çıkardığından, EPA’nın kendi bilim adamları ve tavsiye kurulu bu standardın 60 nmol/mol’e 

indirilmesini önermektedir. Pek çok halk sağlığı ve çevre grupları bu 60 nmol/mol standardını 

desteklemekte ve Dünya Sağlık Örgütü 51 nmol/mol standardını önermektedir.   

EPA, halka hava kirliliği düzeylerini açıklamaya yardımcı olması için bir Hava Kalitesi Endeksi 

geliştirmiştir. Geçerli standartlara göre, sekiz saatlik ortalama ozon mol fraksiyonlarının 85 ile 

104 nmol/mol olması “duyarlı gruplar için sağlıksız”, 105 nmol/mol ile 124 nmol/mol olması 

“sağlıksız” ve 125 nmol/mol ile 404 nmol/mol olması “çok sağlıksız” olarak vasıflandırılmıştır. 
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Hidrokarbonlar, hidrojen ve karbon bileşikleri olup, benzin, kömür, petrol, doğal gaz ve 

odunun yanmasından meydana gelir. Formaldehit ve asetaldehit gibi bazı hidrokarbonlar gözleri, 

burnu ve gırtlağı tahriş ederler, ancak pek çok hidrokarbon mevcut düzeylerde tehlikeli değildir. 

Bununla birlikte, hidrokarbonlar, güneş ışığının varlığında azot oksitlerle tepkimeye girerek, 

fotokimyasal duman olarak bilinen dumanı meydana getirir. Kuru, sıcak iklimlerde meydana 

gelen bu çeşit duman akciğer ve gözler için yüksek derecede tahriş edicidir. Bitkilere de zarar 

verir. Fotokimyasal dumanın en büyük bileşeni PAN (PeroksiAsetilNitrat) olarak bilinen bileşiktir. 

İlk olarak Los Angeles’ta tanımlanmış, daha sonra da Tokyo, Meksiko City, Londra gibi büyük 

kentlerde görülmüştür. En fazla yaz aylarında düşük nemli ortamda, 22–35 °C sıcaklıklarda 

oluşmaktadır.  

Karbondioksit (CO2), atmosferin olağan bileşenlerindendir. Su buharından sonra doğal 

sera etkisi üzerinde en yüksek paya sahip ikinci sıradaki (%9-26) sera gazıdır.  Önemli bir 

kirletici değildir, ancak atmosferdeki düzeyi sürekli artmaktadır. Temelde nüfus artışına ve 

sanayileşmeye bağlı olarak aşırı fosil yakıt tüketiminden dolayı bu artışın sıcaklık dengesini 

bozacağından endişe duymaktadır. Miktarı ve değişkenliği nedeniyle yaşamsal önemi olan bir 

gazdır. Atmosfere karışan karbondioksitin yaklaşık 4/5’i fosil yakıtların (petrol ve türevleri, 

kömürlerin ve doğal gazın) yanmasından, 1/5’i de canlıların solunumundan ve mikroskobik 

canlıların organik maddeleri ayrıştırmasından kaynaklanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının hızla 

artması yanında ormanların ve fotosentetik planktonların yok edilmesi, atmosferdeki 

karbondioksit artış oranını son 160 bin yılın en yüksek düzeyine çıkarmıştır. Onsekizinci yüzyılın 

ortalarında, endüstri devriminden önce küresel ortalaması 280 ppm olan atmosferdeki CO2 

derişimi, Mayıs 2018’de 410 ppm düzeyine yükselmiştir.  

Son yıllarda atmosfere salınan insan kaynaklı CO2’in yaklaşık dörtte üçü fosil yakıtların 

yanmasından, geri kalanı da özellikle orman yangınlarından kaynaklanmıştır. Her yıl atmosfere 

verilen 2,3 ppm dolayındaki CO2’nin yaklaşık üçte biri okyanus veya derin su kaynakları, toprak, 

kayaçlar ve biyosfer tarafından alınarak atmosferden uzaklaştırılmaktadır. Geri kalan 1,5 ppm 

ise atmosferdeki karbon dioksit derişimine eklenmekte ve atmosferin sera etkisini 

arttırmaktadır. Karbondioksit oranının iki katına çıkmasının küresel sıcaklığı kritik bir değere 

ulaştırabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin 

başında karbondioksit salınımının azaltılması gelmektedir.  

Metan (CH4), genellikle insan etkinliklerinden kaynaklanan önemli bir gazıdır. Organik 

artıkların anaerobik ayrışması sonucunda meydana gelmektedir. Başlıca kaynakları, bitkisel 

artıklar, deniz ve karayosunları, hayvan gübreleri, çöp yığınları, bataklıklar ve bazı canlılardır. 

CO2 gazına oranla molekül başına 32 kat daha fazla sera etkisi göstermektedir. Küresel iklim 
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değişikliğindeki etki payı %13 kadardır. Metanın, derişimini azaltıcı başlıca etken, CO2 ve H2O’ya 

dönüşümünü sağlayan troposferdeki radikalleri ile olan tepkimeleridir. Diğer bir azaltıcı etken 

oksitlenmesini izleyen stratosfere taşınımıdır.   

Atmosferdeki miktarı yer ve zamana göre en fazla değişen gaz su buharıdır. Havadaki su 

buharı miktarı,  nemli tropikal iklimlerde %2–3 iken, orta enlemlerde %1’e ve kutuplarda 

%0.25’e kadar düşmektedir. Atmosferde yükseldikçe su buharı miktarı hızla azalır. Su buharının 

çoğu atmosferin ilk 3–4 kilometrelik bölümünde toplanmıştır. Havadaki su buharının yaşam ve 

iklim üzerinde çok önemli etkileri vardır. Doğal sera etkisi üzerinde en yüksek paya (%36-70) 

sahiptir.   

 

Bazı gazların sera etkisi oranları, amosferik ömürleri ve Yüz Yıllık 

Küresel ısınma potansiyelleri (KIP) (100-year global warming potential, GWP) 

Gazın Adı Kimyasal 
Formülü 

Sera etkisi  
(%) 

Atmosferik 
Ömrü (Yıl) 

KIP (GWP) 
(Yüz yıllık) 

Su buharı H2O 36-70   

Karbondioksit CO2 9-26 30-95 1 

Metan CH4 4-9 12 72 

Ozon O3 3-7   

Nitröz oksit N2O  114 289 

CFC-11   65 yıl  

CFC-12 CCl2F2  100-130 11 000 

HCFC-22 CHClF2  12 5 160 

Tetrafluoromethane CF4  50 000 
5 210 

Hexafluoroethane C2F6  10 000 
8 630 

Sulfur hexafluoride SF6 
 

3 200 16 300 

Nitrogen trifluoride NF3 
 

740 12 300 

 

Kurşun (Pb), motorlu taşıtların çoğunun kurşun katkılı benzin kullandığı geçmiş yıllarda daha fazla 

problem olmaktaydı. Benzinin kurşun düzeyindeki çok sıkı sınırlandırmalar kurşun emisyonlarını %94 ve 

havadaki kurşunu %87 azaltmıştır. Günümüzde başta ABD ve pek çok ülkede kurşunsuz benzin 

kullanılmakta, ancak dünyanın her tarafında hala fazlasıyla kurşunlu yakıt satılmaktadır. Kurşunlu benzin 
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yandığında, kurşun havaya bırakılır. İnsanlar veya hayvanlar kurşunu soluduklarında, bir müddet sonra 

kurşun vücutlarında birikmekte ve beyinde ve böbrekte zarara neden olabilmektedir. Kurşun ve cıva gibi 

toksik metaller, özellikle bu metallerin bileşikleri önemli problemlere neden olabilmektedir. 

Kloroflorokarbonların en yaygın olanı CFC-11 ve CFC-12‘dir. Bunlar için doğal kaynak yoktur, 

doğada kendiliğinden oluşmazlar. Troposferde CFC’lerin derişimini azaltıcı herhangi bir etken yoktur. 

Atmosferik ömürleri CFC-11 için 65 yıl, CFC-12 için 130 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Spreylerdeki 

püskürtücü gazlar, soğutucu aletlerde kullanılan gazlar, bilgisayar temizleyiciler, bu gazların başlıca yapay 

kaynaklarıdır. Küresel iklim değişimindeki payları %22 oranındadır.  

CFC emisyonlarının cilt kanserlerinde dramatik artışlara, iklimde ise afet boyutunda değişikliklere yol 

açacağını tahmin edilmektedir. CFC’ye alternatif malzeme olarak flor ve klor yanı sıra hidrojen içeren 

hidrokarbon gazları, propan, bütan gibi gazlar kullanılmaktadır. Montreal Protokolü’ne göre CFC ve 

HCFC’lerin miktarı ve ozon kaybı etkilerinin 2050 yılına kadar azalacağı beklenmektedir. Yapılan teknoloji 

değişimleri ile sadece CFC’lerin miktarındaki artış yavaşlamış olmakla birlikte, alternatif olarak kullanılan 

HCFC’ler artmaya devam etmektedir. 

Uçucu Organik Bileşikler (VOCs), normal oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip organik 

kimyasallardır.  Bu maddelerin yüksek buhar basıncı, bileşiğin sıvı veya katı yapısından buharlaşan veya 

süblimleşen çok sayıdaki molekülün doğmasına neden olan düşük kaynama noktasından 

kaynaklanmaktadır. Örneğin, boyadan buharlaşan formaldehit sadece -19 °C’lik bir kaynama noktasına 

sahiptir.  

Uçucu Organik Bileşiklerin sayısı çok fazladır ve çok yaygındırlar. Bu maddeler insan yapımı ve doğal olarak 

ortaya çıkan kimyasal bileşikleri içerirler. Güzel ve kötü kokuların çoğu uçucu organik bileşiklerdir. Uçucu 

Organik Bileşikler bitkiler arasındaki iletişimde ve bitkilerden hayvanlara ulaşan mesajların iletilmesinde 

önemli bir role sahiptirler. Bazı Uçucu Organik Bileşikler insan sağlığı için tehlikelidirler veya çevreye zarar 

verirler.  İnsan yapımı UOB’ler, konsantrasyonların en yüksek olduğu, özellikle kapalı mekanlarda yasal 

yolla denetlenmektedir. Zararlı UOB tipik olarak akut zehirli değildirler, ancak uzun dönemli birikimli sağlık 

etkileri vardır. Konsantrasyonları çoğunlukla düşük ve belirti geliştirmeleri yavaş olduğundan, UOK ve 

etkilerini araştırmak zor olmaktadır. Bazı önemli birincil ve ikincil hava kirleticileri, kaynakları ve olumsuz 

etkileri Tablo 11 ve Tablo 12’de özetlenmiştir. 

 

VOC, Uçucu Organik Maddenin kısaltmasıdır. VOC'ler, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir özellikte 

kimyasallardır. Çevreye verilen VOC emisyon miktarını azaltmak, çevre ve insan sağlığını korumak için 
uluslararası düzeyde çeşitli düzenlemeler yapılmış ve kanunlar çıkarılmıştır. Düzenlemelerde, yüzey 

temizleme gibi işlemlerde kullanılan kimyasallarda çözgen (solvent) miktarı sınırlandırılmış ve en fazla %20 
çözgen limiti getirilmiştir. Çözgen içeriği %20’nin altında olan ürünler VOC-reduced, çözgen içermeyen 

ürünler VOC-free işareti ile belirtilmiştir. CFC (trikloretilen ve türevleri) ,tiner, aseton, benzin, mazot gibi 
birçok uçucu çözgen yerine VOC Free ürünlerinin kullanımı, işletmede kullanılan çözgen miktarını düşürür, 

çalışanların sağlığını ve çevreyi korur, fabrika ve işyerlerinde yangın riskini ortadan kaldırır. 
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Ammonia (NH3) - emitted from agricultural processes. Ammonia is a compound with the formula NH3. It is normally encountered as a 

gas with a characteristic pungent odor. Ammonia contributes significantly to the nutritional needs of terrestrial organisms by serving as 
a precursor to foodstuffs and fertilizers. Ammonia, either directly or indirectly, is also a building block for the synthesis of many 
pharmaceuticals. Although in wide use, ammonia is both caustic and hazardous. In the atmosphere, ammonia reacts with oxides of 

nitrogen and sulfur to form secondary particles. 

Radon gas from radioactive decay within the Earth's crust. Radon is a colorless, odorless, naturally occurring, radioactive noble 

gas that is formed from the decay of radium. It is considered to be a health hazard. Radon gas from natural sources can accumulate in 
buildings, especially in confined areas such as the basement and it is the second most frequent cause of  lung cancer, 
after cigarette smoking. 

 

Tablo 11. Birinci Hava Kirleticileri, Kaynakları ve Olumsuz Etkileri. 

Kirletici   Kaynak      Olumsuz Etkileri 

Kükürtdioksit  
(SO2)                            

-Kömür ve petrolün yanması 
 

-Asit yağmurları 
-Solunum tahriş edicisi 

Hidrojen sülfür   
(H2S) 

-Petrolün damıtılması      
-Kağıt hamuru üretimi 
-Sülfürik asit tesisleri 

-Düşük derişimde rahatsız edici  
-Yüksek derişimde zehirli  

Azotoksitler  
(NO, NO2) 

-Petrol ve doğal gazların yanması 
-Gübre fabrikaları  
-Nitrik asit, patlayıcılar  
 

-Ozon üretimi 
-Asit yağmurları  
-Fotokimyasal duman 

Hidrokarbonlar -Kömür, petrol, doğal gazların yanması  
-odunun yanması 
-Endüstriyel işlemler                                               
-Tarımsal faaliyetler                                                   

-Fotokimyasal duman 

Karbonmonoksit  
(CO) 

-Kömür, petrol ve odunun yanması 
-Endüstriyel işlemler 
-Tarımsal faaliyetler 
-Motorlu taşıtlar  

-Düşük derişimde baygınlık 
-Yüksek derişimde ölüm 
 

Metaller  -Endüstriyel işlemler 
 -Kurşunlu petrol 
 

-Sağlık 

Karbondioksit  
(CO2) 

-Hayvan ve insan solunumu 
-Oksijensiz ayrışma 
-Fosil yakıt kullanımı 
 

-Sağlık 
-İklim değişikliği  

Partikül Madde -Endüstriyel işlemler 
-Motorlu taşıtlar 
 

-Sağlık 
-İklim değişiklikleri 

 

 

Pekin’in 2005 yılında yağmurdan bir gün sonraki (sol) ve önceki dumanlı bir günün (sağ) havası 
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Endüstriyel hava kirliliği 

İkincil kirleticiler, atmosferde sonradan oluşan kirleticilerdir. Bazı önemli ikincil kirleticiler, kaynakları ve 

olumsuz etkileri Tablo 12’de verilmiştir.  

Tablo 12: İkincil Hava Kirleticileri, Kaynakları ve Olumsuz Etkileri. 

Kirletici Kaynak   Olumsuz Etkileri 

Sülfürik asit -Kükürt içeren kömür ve petrolün 
yanması (SO2) 

-Asit yağmurları 

Nitrik asit   
Amonyum nitrat   
Amonyum sülfat   
PAN (Peroxy Acetyl Nitrate) -Hidrokarbonların güneş ışığı 

altında azot oksitlerle tepkimesi 
 

Ozon (O3) -Azot oksit (NO)????, oksijen ve 
ultraviyole ışık arasındaki tepkimeler 

-Sağlık 
-Bitki zehirlenmeleri 

Formaldehit   
Kloroflorokarbonlar (CFC) -Aerosoller 

-Soğutucular 
-Plastik imalat sanayi 

-Sağlık 
-Ozon kaybı 

İkincil kirleticilerin kontrolü, birincil kirleticilerin kontrolüne göre genellikle daha zordur. 

Çünkü bu kirleticilerin atmosferdeki varlıklarının denetimi ve azaltılması, bu tür maddelerin 

oluşumuna yol açan öncül kimyasalların tanımlanması ve kaynaklarının belirlenmesi ile havadaki 

ikincil kirleticilerin oluşumuna yol açan özgün tepkimelerin aydınlatılmasını gerektirir. İkincil 

kirletici oluşumuna yol açan kimyasal tepkimeler, öncüller arasında karmaşık etkileşimlerin 

bulunduğu durumlarda daha da karmaşık bir hal alır. Öyle ki, bazı koşullarda, öncül kirleticilerin 

salınımlarının azaltılması ile ikincil kirleticinin havadaki derişimlerinin düşürülmesi arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmayabilir. Örneğin, yer seviyesindeki ozon (O3), bu türden bir ikincil 

kirletici olarak, azot oksitler (NOx) ile uçucu organiklerin (VOCs) güneş ısığı altındaki tepkimeleri 

sonucu oluşur. Bazı durumlarda O3 derişimlerinin azaltılması, hem NOx hem de VOCs 

salınımlarının kontrolü ile mümkün olurken, bazı durumlarda ise NOx ya da VOC’ların herhangi 

birinin kontrolü daha iyi sonuç verebilmektedir. 
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Sıcaklık Terselmesi ve Hava Kirliliği  

Yeryüzüne en yakın hava katmanı çoğunlukla en sıcak katmandır ve yükselti arttıkça havanın sıcaklığı 

azalmaktadır. Bu koşullar altında, düşük yoğunluktaki sıcak hava yükselirken kirleticileri yer yüzeyinden 

uzaklaştırır. Sıcaklık terselmesinde (temperature inversion) daha soğuk ve daha yoğun bir hava katmanı, 

daha sıcak bir hava katmanının altında alıkonur. Bu sıcak hava katmanı, yer yüzeyinden havanın yukarıya 

doğru hareketini engelleyen bir örtü ödevi görür. Bazen çok yüksek derişimlere erişen kirleticiler bu soğuk 

katmanda birikir. Bu koşullar hava kütleleri uzaklaşana kadar sürer. Oluşan sıcaklık terselmesinin şiddeti, 

süresi, kalınlığı ve yerden yüksekliği, yaşanan hava kirliliğinin yoğunluğunu doğrudan etkilemektedir. 

Sıcaklık terselmesinin görüldüğü durumlarda enverziyonun tabanı, yükselen hava hareketlerinin son 

bulduğu sınırdır. Enverziyon yerden itibaren veya yere çok yakın bir seviyeden başlaması durumunda, 

dikey hareketler yok denecek kadar az olacağından, su buharı ve atmosferik kirleticiler yükselemeyecek, 

yatay hava akımlarının da bu olaya bağlı olarak çok az olmasından dolayı yatay yönde de taşınma 

olmayacak ve sonuçta atmosferde kirletici konsantrasyonu artarak, hava kirliliği sorunu yaşanabilecektir. 

Sıcaklık terselmesi yer seviyesinden itibaren meydana geliyorsa, bu duruma yer seviyesi enverziyonu, 

yerden daha yukarı seviyelerde meydana gelmesi durumuna ise yüksek seviye enverziyonu adı 

verilmektedir. 

  

Sıcaklık terselmesinin şematik gösterimi   Santiago Şehrinde sıcaklık terselmesi  

   

 

Tahmin edilen Enverziyon Şiddeti (R) aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 

R = r1 + r2 +r3 + r4 + r5 

Bu formülde; 
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R = Enverziyon şiddeti 

r1 = Enverziyon katmanının varlığı (en fazla 20 puan) 

r2 = Sıcaklık farkı, dt (en fazla 35 puan) 

r3 = Minimum rüzgar hızı, Vmin (en fazla 15 puan) 

r4 = Enverziyonun yerden yüksekliği, h (en fazla 10 puan) 

r5= Enverziyonun kalınlığı, d (en fazla 20 puan) olarak tanımlanmıştır. 

En şiddetli enverziyon 100 puan üzerinden değerlendirilerek, aşağıda verilen sınıflandırma yapılmıştır. 

Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon Şiddeti Tahmini (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 

Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli 

(100 üzerinden) 0-20 20-50 50-80 80-100 

 

     

İl merkezlerimizde aynı günün iki farklı saatindeki enverziyon değerleri. 

Pek çok kentimizde özellikle kış aylarında yoğun olarak karşılaştığımız hava kirliliği insan sağlığı 

açısından önemli problemler yaratmakta ve hatta bazı durumlarda ölümlere bile neden olabilmektedir. 

Geçmiş yıllarda dünya üzerinde ölümlere neden olmuş bazı hava kirliliği olayları örnek olarak aşağıda 

verilmiştir. 

Geçmişte Yaşanan Bazı Hava Kirliliği Olayları ve Sonuçları 
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 Büyük Duman. Aralık 1952’de Londra’yı etkileyen çok şiddetli bir hava kirliliği olayıdır. Antisiklon ve rüzgarsız 
atmosfer koşullarının soğuk bir hava dönemi ile birleşmesi, çoğu kömür kaynaklı hava kirleticilerinin bu şehrin 
üzerinde çok kalın bir duman katmanı oluşturacak şekilde birikmesine neden olmuştur.  Bu süre 5 Aralık Cuma 
gününden 9 Aralık Salı gününe kadar sürmüş ve hava değişikliğinden sonra hızla kaybolmuştur. Evlerin içine kadar 
sızmasına rağmen, Büyük Dumanın neden olduğu en kötü etki görüş netliğinin bozulması gibi görülmüş,  Londra’nın 
geçmişinde pek çok duman deneyimi olduğundan, olay sırasında bunun çok önemli bir durum olduğu 
düşünülememiştir.  
İzleyen haftalarda hükümetin sağlık raporları 8 Aralığa kadar 4,000 kişinin ani olarak öldüğünü ve 100,000 daha çok 
kişinin bu dumanın insanların solunum sistemlerindeki etkileriyle hastalandığını duyurmuştur. Yakın zamanlarda bu 
konuda yapılan araştırmalar toplam ölüm vakalarının çok daha fazla olduğunu, bu rakamın 12,000 dolayında olduğunu 
ileri sürmektedir. Bu, İngiltere tarihinde en kötü hava kirliliği vakası olarak ve çevresel araştırmalar, idari düzenlemeler 
ve hava kalitesi ile insan sağlığı arasındaki ilişkinin halk tarafından fark edilmesine etkisi açısından en önemli olay 
olarak bilinmktedir. Sonuçta, hava kalitesi ile ilgili yeni uygulama ve düzenlemelerin kabulüne neden olmuştur.   

Solunum Sisteminin Kirleticilere karşı Etkin Yapısı 

İnsan solunum sistemi akciğerlerden ve ona ulaşan hava geçitlerinden yapılmıştır. Hava geçitleri, havayı çevreden akciğerlerdeki solunum yüzeyine 
taşırlar. Bu geçitler burun, yutak, soluk borusu, bronşlar, bronş boruları, bronşçuklar ve alveolleri kapsar.  

Burun delikliklerinin açıklıklarındaki uzun kıllar büyük yabancı parçacıkların içeriye girmesini engeller. Genizsel geçi tlerin çeperleri, solunum 
sistemindeki diğer geçitler gibi, temelde kirpikli epitel hücrelerinden yapılmış olan bir mukoza zarla astarlanmıştır. Diğer hücreler, bakteri, toz ve 
havadaki diğer tanecikleri yakalayan yapışkan bir sıvı olan, sümük salgılar. Sümük ayrıca havayı nemlendirir. Mukoza zarın hemen altı zengin kılcallar 
sağlar. Hava burundan geçtikçe, bu kılcallardaki kan tarafından ısıtılır. Böylece, genizsel geçitler, solunan havayı, akciğer lerin hassas astarına 
ulaşmadan önce süzme, nemlendirme ve ısıtma ödevi görürler. Ağızdan da soluk alınabilir, düzenli olarak burundan solunmadığında bu yararlar 
kaybedilir. 

Hava, genizsel geçitlerden, ağız boşluğunun gerisinde yer alan, yutak ya da gırtlağa geçer. Adenoidler ve tonsiller gırtlakta  bulunan lenfoid 
dokulardır. Enfeksiyonlara karşı vücut savunma sisteminin parçalarıdırlar. 

Genizsel geçitler gibi, soluk borusu da kirpikli sümüklü bir mukoza zarla astarlanmıştır. Normalde, kirpik mukoza ilerler ve hava yollarından dışarı 
atılan ve çoğunlukla yutulan, yutaktaki yabancı maddeleri yakalar. 

Çok kimsenin farkında olduğu gibi, solunum sistemi sigara dumanına göre tasarlanmamıştır. Sadece bir sigara yaklaşık 20 dakikalığına kirpik 
hareketini durdurur. Ayrıca, sigara dumanı hava geçitlerinde mukoza üretimini artırır. Sigara içenin öksürmesi, vücudunun fazla mukozadan 
kurtulma girişimidir. 

Hava Kalitesi İndeksi 

Özellikle kış aylarında yüzlerce insan, sağlıksız yakıt ve yakma sistemi kullanımı nedeniyle, 

hastalanmaktadır. Hava kirliliği ciddi boyutlarda ekonomik zarara neden olmakta ve insanların aşırı 

derecede ilaç tüketimine sebebiyet vermektedir. İş yerlerinde iş veriminin ve okullarda eğitim veriminin 

düşmesine neden olmaktadır. 

  

Hava yaşamımızın çok önemli bir kaynağıdır. Yerel hava kalitesi, yaşadığımız ve soluduğumuz havayı ve 

hayatımızın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Hava durumu gibi hava kalitesi de günlük olarak veya gün 

içinde değişmektedir. Hava kalitesi ile ilgili kamuoyuna aktarılan bilgiler kolay ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Hava kalitesi ve hava kirliliği hakkında halkın yalın bilgilerle bilgilendirilmesi için hesaplanan Hava Kalitesi 

İndeksi Sağlık Düzeyleri verilmelidir. Hava Kalitesi İndeksinin temeli, Sağlıkla ilgili bilgilerin halka kolay 

ve anlaşır olarak ulaştırılması oluşturmaktadır. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ), hava kalitesinin günlük olarak 

rapor edilmesi için kullanılan bir indekstir. Diğer bir anlatımla, Analizlerde karşılaştırma (standart) maddesi 

ile elde edilen sayısal orandır. Yaşadığımız bölgenin havasının ne kadar temiz veya kirli olduğu ve ne tür 

sağlık etkilerinin oluşabileceği konusunda bilgiler verir.  

Hava kalitesi indeksi, farklı hava kalitesi ile birlikte genel halk sağlığı üzerine etkisini, hava kirliliği 

seviyesini, sağlıksız seviyeye yükseldiğinde alınması gereken kademeleri de belirler. Beş temel kirletici için 
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hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar;  partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt 

dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve yer yüzeyi ozonu (O3)’dur. 

 

Hava Kalitesi İndeksi* Sağlık Düzeyleri (Air Quality Index (AQI) Levels of Health Concern) 

*Analizlerde karşılaştırma (standart) maddesi ile elde edilen sayısal oran 

Tablo XX. Hava kalitesi Sağlık İndeksi Düzeyleri (ABD). 

Air Quality Index 
Levels of Health 

Concern 

Hava Kalitesi 
İndeksi* Sağlık 

Düzeyleri 

Numerical 
Value 

Sayısal 
Değeri 

Meaning 

Anlamı 

Good  

İyi 
0 - 50 

Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses 

little or no risk 

Hava kalitesi yeterli bulunmakta ve hava kirliliği çok az 
veya hiçbir risk göstermemektedir. 

Moderate 

Yeterli 
51 - 100 

Air quality is acceptable; however, for some pollutants there 

may be a moderate health concern for a very small number of 
people who are unusually sensitive to air pollution. 

Hava kalitesi yeterlidir; bununla birlikte, bazı 
kirleticierden dolayı, hava kirliliğine çoğunlukla duyarlı 
çok az sayıdaki insan için sınırlı bir sağlık endişesi 
olabilir. 

Unhealthy for 
Sensitive Groups 
(USG) 

Duyarlı Gruplar 
için Sağlıklı Değil 

101 - 150 

Members of sensitive groups may experience health effects. The 

general public is not likely to be affected. 

Duyarlı grupların mensupları sağlık sorunları yaşayabilir. 
Halkın etkilenmesi olası değil. 

 

Unhealthy 

Sağlıksız 
151 - 200 

Everyone may begin to experience health effects; members of 

sensitive groups may experience more serious health effects. 

Herkeste sağlık sorunları başlayabilir; duyarlı grupların 
mensupları daha ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. 

Very Unhealthy 

Tamamen  
Sağlıksız 

201 - 300 

Health warnings of emergency conditions. The entire population 
is more likely to be affected. 

Acil durum koşulları sağlık uyarıları. Nüfusun tamamı 
büyük olasılıkla etkilenecektir.  

Hazardous 

Tehlikeli 
301 - 500 

Health alert: everyone may experience more serious health 

effects 

Sağlık alarmı: herkes çok ciddi sağlık sorunları 
yaşayabilir. 

URL: http://www.epa.gov/airnow/today/forecast_aqi_20120308_usa.jpg 
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Türkiye’de Hava Kalitesi İndeksi: 
  

 6 kategoriden oluşmaktadır. 

 1 (çok iyi) - 6 (çok kötü) olarak sınıflandırılır. 

 Matematiksel hesaplama yoktur, yalnızca sınıflandırmadır. 

 En yüksek kirletici için belirlenen değer indeks değeridir. En yüksek 2 kirletici sorumlu kirleticiler 
olarak raporlanır. 

  
    

Hava Kalitesi İndeksi Sağlık Seviyesi Renkler 

HKİ aşağıda belirtilen 
aralıkta olduğunda 

Hava Kalitesi Aşağıda belirtilen renkler ile 
sembolize edilir   

1 Çok iyi  Açık Yeşil 

2 İyi Yeşil 

3 Yeterli Koyu Yeşil 

4 Orta Sarı 

5 Kötü Turuncu 

6 Çok kötü Kırmızı 
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 Tablo . Hava Kalitesi İndeksi Sağlık Düzeyleri ile ilgili bazı kirletici gazlar için belirlenen sınır değerler.    

  
SO2 NO2 CO O3 PM10 

(Partikül Madde 10) 

Hava Kalitesi 
İndeksi 

  

1 saatlik 
ortalama 

24 saatlik 
ortalama 

24 saatlik 
ortalama 

1 saatlik 
ortalama 

24 saatlik 
ortalama 

[µg/m³] [µg/m³] [mg/m³] [µg/m³] [µg/m³] 

1 (Çok İyi) 0 -50 0 - 45 0 – 1,9 0 - 35 0 - 25 

2 (İyi) 51-199 46 - 89 2,0 – 7,9 36 - 89 26-69 

3 (Yeterli) 200-399 90 - 179 8,0 – 10,9 90 - 179 70-109 

4 (Orta) 400-899 180 - 299 11 – 13,9 180 - 239 110-139 

5 (Kötü) 900-1499 300- 699 14,0 - 39,9 240 - 359 140-599 

6 (Çok Kötü) >1500 > 700 > 40,0 > 360 > 600 

  
 

Hava  Kalitesi Sınır Değerleri 

İnsan sağlığının korunması, çevrede kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için, 

atmosferdeki hava kirleticilerinin bir arada bulunduklarında, değişen zararlı etkileri de göz önüne alınarak 

tespit edilmiş konsantrasyon birimleri ile ifade edilen seviyelerdir. 

Bunlar; 

Uzun  Vadeli (1 yıllık)  Sınır Değer (UVS) 

Bir  yıl içinde aşılmaması gereken, tüm ölçüm  sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır.  

Kısa Vadeli (24 saatlik) Sınır Değer (KVS) 

24  saatlik ortalamalar veya bir yıl içinde  bütün ölçüm sonuçlarının sayısal değerlerinin  büyüklüklerine g
öre sıralandığında ölçüm  sonuçlarının %95’ini aşmaması gereken değerdir.  
UVS ve KVS için verilen süreler genellikle 1 yıllık dönemleri kapsamaktadır.   

Kış  Sezonu Ortalaması Sınır  Değerleri  
Kış (EkimMart)döneminde ısınmadan kaynaklanan hava  kirleticilerinin yerleşim bölgelerinde yapılan  ölç
ümlerinin ortalama değerleridir.  

Hava Kirliğinin İklime Etkileri 

Yeryüzü yüzeyinin ortalama sıcaklığı 14°C’dir. Bu 287 kelvin veya 57,2° F’dır. Kuşkusuz, bu rakamın 

sadece ortalama bir değer olduğunu bilmemiz gerekir. Yeryüzünün sıcaklığı bu sıcaklıktan daha yüksek 

veya daha düşük olabilmektedir. Gezegenimizde en sıcak yer ekvatora yakın çöllerdir ve yeryüzünde en 

yüksek sıcaklık 57°C olabilmektedir.  En soğuk yer, güney kutbunda Antarktika’da en düşük sıcaklık -89°C 

olabilmektedir. Yeryüzünün ortalama sıcaklığının bu kadar yüksek olması atmosferden dolayıdır. Atmosfer 

bir örtü ödevi görerek, kızılötesi ışınımları yeryüzünün yakınında alıkoyar ve onun ısınmasını sağlar. 
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Atmosfer olmasaydı, yeryüzü sıcaklığı, aydaki duruma benzer şekilde, gündüz 116°C’ye çıkacak ve 

geceleyin -173°C düşecekti.  

Yeryüzü sıcaklıkları, güneş sisteminin diğer herhangi bir yerdekinden farklı olarak canlılık için uygun 

olmaktadır.  Sıcaklığın 400°C’ye çıktığı Venüs güneş sistemindeki en sıcak ve sıcaklığın -224°C’ye düştüğü 

Uranüs en soğuk gezegendir. Bununla birlikte, başvuru kaynağına bağlı çok küçük derecelerde değişiklikler 

göstermekle birlikte, yeryüzünün ortalama sıcaklığı 14 veya 15 Selsiyus derece dolayındadır. Dünya 

Meteoroloji Örgütü (WMO)’nün Uç Hava ve İklim Arşivine göre bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık 

56,7 °C (134,1 °F) olarak ABD, Kaliforniya, Furnace Creek (Greenland Ranch)’te 10 Temmuz 1913’te 

kaydedilmiştir. WMO’ya göre bu sıcaklık bir kum fırtınasından kaynaklanmış olabilir. Yeryüzünde kaydedilen 

en düşük sıcaklık, Rus Vostok İstasyonu tarafından, 21 Temmuz 1983’te Antarktika’da -89,2°C (-129°F) 

olarak ölçülmüştür.   

 

Sera Etkisi  

Yaklaşık 80 km kalınlıktaki atmosfer, orantısal olarak ince bir örtüdür. Troposfer adı verilen atmosferin 

alttaki katmanı, hava sıkışıklığından dolayı, atmosferdeki havanın %75’ini ve nemin de hemen tamamını 

içerir. Bildiğimiz hava etkinliklerinin de çoğu, troposferin içinde olduğu, yaklaşık 18 km derinlikteki 

(kutuplarda daha ince, ekvatorda daha kalın) katman içinde meydana gelir. Bu etkenliği ortaya koymak 

için çok büyük miktarda enerji gerekmekte ve bu enerji ya doğrudan ya da dolaylı olarak güneşten 

gelmektedir. Atmosfer tarafından doğrudan soğurulan ve absorbe eden gazların sıcaklığını arttırmada 

kullanılan enerji kazanım oranının yaklaşık %20’si temelde yalnız başına havadaki su buharı tarafından 



 

 24 

alınmaktadır. Kazanım dışındaki solar enerjinin yaklaşık %45’i uzaya geri yansıtılmakta ve %55’i yer yüzeyi 

tarafından soğurulmaktadır. Bunlar ortalama rakamlardır. Gerçek değerler atmosferdeki bulut miktarı ile 

değişmektedir. Diğer yandan, kapsamlı enerji değişim verileri bu yalın rakamlarla ifade edilenden çok daha 

karmaşıktır. Karmaşık kısım, troposferde solar enerji dağılımında kuvvetli bir etkiye sahip, çok iyi bilinene 

bir olgu olan “sera etkisi” olarak gösterilmektedir. Sera etkisi, basit olarak, değişik dalga boylarındaki 

enerjinin aktarımında, hava değişkenliğinin bir sonucu olarak troposfer içindeki solar enerjiyi tutar. Güneş, 

çok yüksek sıcaklıkta (6000 C) ışınım enerjisi yaymaktadır. Bu sıcaklıklardaki ışınım temelde kısa dalga 

boyu (0.15 ile 4 mikron) spektrum parçası olarak uzaydan yeryüzüne aktarılmaktadır. Dünya atmosferi bu 

dalga boylarındaki enerjiye yüksek derecede geçirgendir ve bu enerji kolaylıkla (kuşkusuz bulutların 

yokluğunda) yer yüzeyine kadar geçebilmektedir. Yer yüzeyi ve üzerindeki cisimler, bu enerjiyi 

atmosferden uzaya geri yansıtırlar. Ancak bu geri yansıma, kuşkusuz yeryüzündeki cisimlerin kendi 

sıcaklıklarında, dolayısıyla çok daha uzun dalga boylarında (4 ile 120 mikron) olmaktadır. Atmosfer bu 

daha uzun  dalga boylarındaki enerjiye çok fazla geçirgen değildir ve böylece geri yansıyan enerjinin çoğu 

atmosferde, temelde hava ve su buharının çoğunun bulunduğu troposferde absorbe edilir ve tutulur. 

Böylece, bir seradakine benzer şekilde, troposfer ısınır. Sera etkisi çerçevesine giren diğer bir karmaşıklık, 

bu enerji ve su buharı arasındaki ilişki ile aktarılmaktadır. Radyant enerjinin çoğunu absorbe eden hava 

bileşeni su buharıdır. Bunun sonucu olarak, sera etkisi, kuru havadan çok, nemli havada 

belirginleşmektedir. Sıcak gün-soğuk gece durumundaki bu sonuçlar çöllerde yaygındır ve tropikler gibi 

yüksek rutubetli bölgelerde günlük değişimlerden daha az söz edilmektedir. 

Hava kirliliğinin iklime etkisi, birisi lokal diğeri global düzeyde olmak üzere iki ölçekte olmaktadır. 

Lokal düzeyde, şehir merkezinde ve büyük yerleşim alanlarında bulunan kirleticiler yüzeye ulaşan güneş 

ışınlarını yansıtmakta, dağıtmakta ve az da olsa absorbe etmektedir. Bu olayların, şehir merkezinde bazı 

meteorolojik farklılaşmalara sebep olmaları beklenir. Ancak, şehir merkezleri yerkürenin çok küçük bir 

kısmını meydana getirdiklerinden global ölçekte bu tür meteorolojik değişiklikler çok önemli olmamaktadır.  

Küresel düzeyde kirlilik ise bütün dünyayı etkilediğinden çok daha önemlidir. Bu tür küresel ölçekte 

hava kirliliğinin iki örneği “sera etkisi” ve “ozon tükenimi”dır. Sera etkisinin nedeni, dünyadan uzaya geri 

yansıyan kızılötesi radyasyonunu tutan insan etkinliklerinden kaynaklanan bazı gazların derişimlerinin 

artmasıdır. Örneğin bu tür gazların başında gelen CO2’in atmosferdeki konsantrasyonu günümüzde 410 

ppm’e çıkmıştır ve bu yüzyılın sonunda 500 ppm’e yükselceği hesaplanmaktadır. Her ne kadar, sera gazları 

denen bu gazların atmosferdeki derişimlerinin artmasının yıllık ortalama sıcaklıkları arttıracağı ve bunun 

sonucu olarak dünyamızın ikliminin önemli ölçüde değişeceği kabul ediliyorsa da, atmosferin çok karmaşık 

bir sistem olması ve bugün kullanılmakta olan modellerin yetersizliği nedeniyle, sonuçların ne olacağını 

kesin olarak hesaplama olanağı yoktur.  

 

 İklim ve İklim Değişikliği  

CO2 ve sıcaklık seyri. Geçen yüzyılın başlarında 290 ppm olan CO2 derişimi, 2018 yılında 410 ppm 

düzeyine yükselmiştir (Şekil 4). Bu oranın, endüstri devrimi öncesinde 260 ppm olduğu, bu yüzyılın 

sonunda 500 ppm’e çıkacağı hesaplamaktadır. Yapılan ölçümler, bu artışın devam ettiğini göstermektedir. 

Karbondioksit oranının iki katına çıkması halinde küresel sıcaklığın ortalama 3°С artabileceği 
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hesaplanmıştır. Yeryüzü yüzeyinin ortalama sıcaklığı 14°C’dir. Bu 287 kelvin veya 57,2° F’dır. Kuşkusuz, 

bu rakam sadece ortalama bir değerdir ve yeryüzünün sıcaklığı bundan daha yüksek veya daha düşük 

olabilmektedir. Berkeley Yeryüzü Yüzey Sıcaklığı yeryüzü yüzeyi sıcaklığının güncel kayıtlarının çözümsel 

değerlendirmesini konu alan bir girişimidir. Berkeley Yeryüzü araştırma grubu, ısınma eğiliminin gerçek 

olduğu ve son 50 yılda kara yüzeyinin 0.91° C ısındığı (Şekil 4) sonucuna varmışlardır. Bu sonuçlar, daha 

önceki araştırmalarda, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Hadley Merkezi, NASA’nın Uzay 

Araştırmaları Goddard Enstitüsü (GISS) Yüzey Sıcaklık Analizi ve Doğu Anglia Üniversitesi İklim Araştırma 

Birimi (CRU) tarafından sağlanan sonuçları yansıtmaktadır.  

 

 
Şekil 4. Son 1000 yıl içinde Sıcaklık (˚C) ve atmosferik CO2 değişimi. 

 

Küresel iklim değişikliğinin, bitkilerin yeryüzündeki dağılımında geniş yer değiştirmelerine sebebiyet 

vereceği beklenmektedir. İklim değişikliği, daha şimdiden orman yapısında neden olduğu değişiklerle ağaç 

ölümlerini arttırabilmektedir.  İklim değişikliğinin uzun ömürlü ‘bayrak’ türlerin veya aralıklı üreme seyri 

ile karakterize edilen türlerin üreme verimine etkisi bazı araştırmalarla test edilmiştir. Örneğin, Amerika’da 

New Mexico ve kuzeybatı Oklahoma’da sürekli tetkik edilen ormanlarda dişli çam, Pinus edilus’un kozalak 

üretiminde 1974’den (1969-1978 yıllarından) 2008 yılına (2003-2012 yıllarına) kadar %40 oranında 

azalma gözlenmiştir (Kaynak: Redmond ve arkd., 2012). 

 

Berkeley Yeryüzü Yüzey Sıcaklığı (The Berkeley Earth Surface Temperature) projesi, hesaplamaları, 

yöntemleri ve sonuçları ücretsiz, online olarak sağlanabilen, sıcaklık ve sıcaklık eğilimlerinin açık bir veri 

tabanı ve analizinin hazırlanması ile yeryüzü yüzeyi sıcaklığının güncel kayıtlarının çözümsel 

değerlendirmesini konu alan bir girişimidir. Berkeley Yeryüzü araştırma grubu, ısınma eğiliminin gerçek 

olduğu ve son 50 yılda kara yüzeyinin 0.91° C  ısındığı sonucuna varmışlardır. Bu sonuçlar, daha önceki 
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araştırmalarda, ABD Ulusal Okyanus ve Atmsfer Dairesi (NOAA), Hadley Merkezi, NASA’nın Uzay 

Araştırmaları Goddard Enstitüsü (GISS) Yüzey Sıcaklık Analizi ve Doğu Anglia Üniversitesi İklim Araştırma 

Birimi (CRU) tarafından sağlanan sonuçları yansıtmaktadır.   

 

 

(Kaynak: NASA 2011 kayıtları) 
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Ozon ve Ozon Kaybı 
 
Soluduğumuz hava deniz seviyesinde yaklaşık %21 oranında, birbirine bağlı iki oksijen atomundan oluşan 

diatomik oksijen (O2) içerir.  Ozon (O3), üç oksijen atomunun kararsız bir birleşme ile bir arada tutulduğu, 

oksijenin triatomik bir formudur. Ozon çok kuvvetli bir oksidandır ve atmosferde pek çok farklı 

materyallerle tepkimeye girer. Soluduğumuz aşağı atmosferde ozon, güneş ışığı, azot oksitler, 

hidrokarbonlar ve diatomik oksijenin katıldığı fotokimyasal tepkimelerle üretilen bir kirleticidir. Bununla 

birlikte, ozon, stratosferde zararlı morötesi ışınlarına karşı gerekli korumayı sağlayan atmosferin çok 

önemli bir bileşenidir. Şekil 24.1 atmosferin yapısını ve morötesi ışınların konsantrasyonunu 

göstermektedir. En yüksek konsantrasyonları,  atmosferin yaklaşık 15 ile 45 km yükseltileri arasında yer 

alan, stratosfer katmanındadır. Atmosferdeki ozonun yaklaşık %90’ı, en yüksek konsantrasyonlarının 

yaklaşık 300 ppb ile uç değere ulaştığı, stratosferde bulunur. Bu uç konsantrasyonun yerden yüksekliği 

ekvatorda yaklaşık 25 km ile kutup bölgelerinde yaklaşık 15 km arasında değişir.  

Stratosferdeki ozon katmanı, yeryüzündeki canlılık için potansiyel olarak tehlikeli olan morötesi 

radyasyonun çoğunu sönümlediği için çoğunlukla ozon kalkanı olarak adlandırılır. Şekil 24.2 daha önce 

ekolojik etkenler başlığında değerlendirilen elektromanyetik spektrumun bir bölümünün ayrıntısını 

göstermektedir. Morötesi radyasyon 0,1 µm ile 0,4 µm arasındaki dalga uzunlularından oluşur ve ayrıca 

UVA, UVB ve UVC alt bölümlerine ayrılır. UVC en kısa dalga boyuna sahiptir ve morötesi radyasyonun en 

yüksek enerjiye sahip olanıdır. Diatomik oksijeni (O2) iki ayrı oksijen atomuna yıkabilecek gerekli enerjiye 

sahiptir. Ardından bu iki oksijen atomunun her biri ozon oluşturmak için bir O2 molekülü ile birleşir. UVC 

stratosferde fazlasıyla alıkonur ve hiçbir biçimde yer yüzeyine erişmez.  

UVA radyasyonu morötesi ışınımın en uzun dalga boyuna sahip olanıdır ve canlı hücrelerde bazı zararlara 

neden olabilir. Stratosferdeki ozondan etkilenmez ve yer yüzeyine ulaşır. Ozon sorunu ile bağıntılı uyarıların 

çoğu,  yeterince enerjiye sahip olan ve stratosferdeki ozon tarafından alıkonan UVB radyasyonu ile ilgili 

kaygıdır. Ozon UVB radyasyonunu soğurduğu bilinen yegane gazdır. Sonuç olarak, stratosferdeki ozon 

kaybı yer yüzeyine ulaşan UVB radyasyonunda çok önemli bir artışa neden olmaktadır. Biyolojik açıdan 

zararlı olduğu bilindiğinden, UVB radyasyonundaki bu artış ozon sorununun tartışılmasında söz konusu 

olan tehlikedir.  

Ozon, stratosferde morötesi radyasyonu sönümledikçe, ısı yayarak tekrar diatomik oksijen (O2) ve 

monotonik oksijene (O) yıkılır. Atmosferdeki geçerli doğal koşullar ozonun oluşumu ve yıkımı arasında 

dinamik bir denge oluşturmaktadır.  

Özet olarak, tüm morötesi solar radyasyonun yaklaşık %99’u (UVC’nin tamamı ve UVB’nin hemen tamamı) 

ozon katmanında alıkonur ya da perdelenir. Morötesi radyasyonun ozon tarafından alıkonması ozon 

kalkanının olağan bir yararlı işlevidir ve canlıları morötesi radyasyonun ve özellikle UVB’nin olası zararlı 

etkilerinden korumaktadır.  
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STRATOSFERDEKİ OZONUN ÖLÇÜLMESİ  

Atmosferdeki ozonun konsantrasyonu, Dobson morötesi spektrometresi olarak bilinen bir enstrüman 

kullanılarak, ilk olarak 1920’lerde, yerden ölçülmüştür. Dobson birimi halen ozon konsantrasyonunun 

ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir ‘Dobson birimi’ 1 ppb ozon konsantrasyonuna eşdeğerdir. 

Günümüzde dünyanın 30’un üzerinde yerinden yaklaşık 30 yıllık ozon konsantrasyonu kayıtları mevcuttur. 

İstasyonların çoğu orta yükseltilerdedir, ancak verilerin doğruluğu farklı kalite kontrol düzeylerine göre 

değişmektedir. Atmosferdeki ozon konsantrasyonunun uydu ölçümleri 1970 yılında başladı ve halen devam 

etmektedir.  

Tuhaf olan, yersel esaslı ölçümler ozon kaybını ilkin Antarktik üzerinde tanımladılar. İngiliz Antarktik 

Gözlem Üyeleri ozon ölçümüne 1957 yılında başlamışlar ve Antarktik üzerinde önemli ozon kaybını ileri 

süren ilk verileri 1985 yılında yayınlamışlardır. Şekil 24.3 İngiliz Antarktik Gözlem’in Halley Koyu 

mevkiinden sağladığı verileri göstermektedir. Her yılın Kasım ayında sağlanan veriler, 1957’den 1970’e 

kadar yaklaşık 300 Dobson birimi (DU) dolayında gezinen ozon konsantrasyonunu göstermekte, ancak 

bundan sonra 1984’te yaklaşık 200 DU olan bir değere doğru hızlı bir düşüş göstermektedir. Bu yıldan bu 

yana ozon konsantrasyonundaki değişme, 1988’de en yüksek yaklaşık 250 DU ve 1993’te en düşük 

yaklaşık 90 DU ile çok fazla olmuştur. Son yıllardaki değişimlere karşın eğilim oldukça açıktır; zira 

stratosferdeki ozon konsantrasyonunun 1960’lı yılların ortalarından beri azalmakta olduğuna dair küçük bir 

kuşku mevcuttu. Uydudan ozon ölçümleri de 1984 ve 1985’den önce yapılıyordu ve ozon 

konsantrasyonundaki önemli bir düşüşün olduğu anlamı çıkarılsa da değeler inanılmayacak kadar düşük. 

Antarktika üzerinde ozon azalması duyulduktan sonra uydu ölçümleri yeniden değerlendirilmiş ve İngiliz 

Antarktik Gözlem tarafından kaydedilen gözlemler teyit edilmiştir. Bu ozon kaybına ozon deliği adı verilmiş. 

Bununla birlikte, ozon kalkanında ozonun tümden tükendiği yerde gerçekte bir delik yoktur, bunun yerine, 

Antarktik kaynağında meydana gelen ozon konsantrasyonunda nispi bir kayıp vardır. 

        

Güney kutbu üzerinde,  şimdiye kadar kaydedilen (Eylül 2006) en büyük Antarktik ozon deliğinin görünümü.  

(Image of the largest Antarctic ozone hole ever recorded (September 2006), over the Southern pole) 
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Ozon kaybı ve kloro floro karbonlar (CFCs) 

İlk varsayım  

Kloroflorokarbonların (CFCs) varlığı ile stratosferdeki ozonun tükendiği varsayımı ilk olarak 1974 yılında 

Mario Molina ve F. Sherwood Ronald tarafından ileri sürülmüştür. Bu varsayımın ana özellikleri şunlardır. 

İnsan faaliyetleri ile aşağı atmosfere salınan CFCs ileri derecede kararlı bileşiklerdir. Aşağı atmosferde 

tepkimeye girmezler ve bu nedenle çok uzun bir dayanma süresine (yaklaşık 10-100 yıl) sahiptirler. Bu 

bileşiklerin aşağı atmosferde çok uzun bir süre yıkılmadan kalmaları ve çok miktarda CFCs karışık aşağı 

atmosferin çok değişken olması nedeniyle zamanla (dispersiyon işlemiyle) yukarıya doğru kayarlar ve 

stratosfere girerler. Bu bileşikler daha çok stratosferdeki ozonun üzerindeki yüksekliklere eriştiklerinde, 

güneşten gelen yüksek enerjiye sahip morötesi ışınımlarla yıkılabilmektedirler. Bu işlem yüksek bir tepkin 

olan klor atomunun serbest kalmasına neden olur. Serbest kalan tepkin klor atomu bu durumda 

stratosferde ozon tüketen tepkimelere girebilir. Ozon kaybı sonucunda yer yüzeyine ulaşan UVB 

radyasyonu miktarında bir artıştır olur. UVB insanda deri kanserine neden olur ve insan bağışıklık sistemine 

de zarar verdiği düşünülmektedir.  

Ozon kaybı ile ilişkili yaygın olarak kullanılan kimyasalların en çok kullanımları ve emisyonları Tablo 24.1’de 

gösterilmiştir. Kloroflorokarbonlar sprey kutularında itici gaz olarak kullanılmalarının yanında, 

soğutucularda ve iklimlendiricilerde işlemci gaz olarak ve katı köpük üretim sürecinde köpük üfleyici olarak 

kullanılmaktadır. Karbon tetraklorür ve metil kloroform gibi bir dizi temizlik çözücüleri klor içerdiğinden, 

bromür içeren ve yangın söndürücülerde kullanılan halonlar gibi ozonu tüketirler. Tablo 24.1 bu 

kimyasalların, on yıl ile yüzyıldan daha uzun bir süre arasında değişen atmosferdeki yaklaşık ömürlerini 

göstermektedir. Tablodaki veriler 1985 yılına aittir.  

Bu kimyasallar, atmosferde çok uzun ömre sahip olduklarından uzun yıllar bizimle beraber olacaklardır. 

Kloroflorokarbonlarla ilgili ilk kısıtlamalardan biri sprey kutularında itici gaz olarak kullanılmasıyla ilgilidir. 

Bu uygulama, 1990’lara kadar devam eden, kloroflorokarbonların aerosol gaz iticiler olarak gelecekte 

muhtemelen sorun olmayacağı eğiliminin yerleşmesi ile 1970’lerin sonunda bazı ülkelerde kaldırılmıştır. 

Diğer yandan, kloroflorokarbonların soğutkan olarak kullanılması, yakın zamanlarda, özellikle Çin gibi 

gelişmekte olan ülkelerde çarpıcı biçimde artmıştır.  

Yeryüzünde üretilen kimyasalların çoğu aşağı atmosferde güneş ışığı, fazla yağış ve oksitlenme ile 

yıkılırken, kloroflorokarbonlar güneş ışığına karşı geçirgen olduklarından, temelde çözülebilir 

olmadıklarından ve oksijence zengin aşağı atmosferde tepkin olmadıklarından burada yıkıma uğramazlar. 

Ancak, stratosferin üst kısımlarına sürüklendiklerinde tepkimeler meydana gelir. Yüksek enerjili morötesi 

ışınım klor açığa çıkacak şekilde KFK moleküllerini parçalar. Bu olduğunda aşağıdaki iki tepkime meydana 

gelebilir.    

Cl+ O3 → ClO + O2 

ClO + O → Cl + O2 
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Bu iki eşitlik ozonu tüketebilen bir kimyasal döngüyü açıklamaktadır. Birinci tepkimede klor ozonla birleşir 

klorür oksit meydana getirir. İkincide klorür oksidin monatomik oksijenle birleşmesi tekrar klor üretir. Bunu 

takiben, klor ozonla tekrar tepkimeye girer ve yeniden ozon kaybına neden olur. Bu reaksiyon dizileri 

sürekli tekrarlanır ve her bir klor atomu, 1 veya 2 yıllık bir süre içinde, diğer reaksiyonlarla stratosferden 

giderilene kadar tahminen yaklaşık 100.000 ozon molekülünü yok eder. Bu reaksiyonların önemi, yıllık 0,9 

milyon metrik ton KFK’nın atmosfere salındığı fark edildiğinde anlaşılmaktadır. Kimyasal reaksiyonlar 

açısından stratosferde gerçekte neyin olduğu bu iki eşitlikten çok daha karmaşıktır. Bu tepkimelerin önemi, 

her yıl atmosfere 0,9 milyon metreküp CFSs verildiğinin farkına vardığımızda ortaya çıkmaktadır.   

Burada Kaldım 
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Aylık ortalama toplam küresel ozon miktarı. 

(Global monthly average total ozone amount.) 

 

 

Ozon deliğinin her yıl TOMS (Total Ozone 
Mapping Spectrometer) ile ölçülmüş en düşük 
ozon değerleri (Dobson Units). 

 

Kyoto Protokolü nedir?  

Kyoto Protokolü, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için, Birleşmiş Milletlerin 1997'de 

Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlediği çevre toplantısında katılımcı hükümetler tarafından kabul edilen 

bir anlaşmadır. Protokole göre gelişmiş ülkelerin sera etkisi yaratan gazların salınımını 2008-2012 yılları 

arasında yüzde 5.2 düşürmelerini öngörüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2001'den itibaren 84 ülke 

anlaşmayı imzaladı, 34 ülke onayladı. En son Rusya'nın 18 Kasım 2004'te katılmasıyla 90 gün sonra 16 

Şubat 2005 tarihinde protokol yürürlüğe girdi. Ancak bağlayıcılığı olmadığı için bu anlaşma sonrasında 

gaz salınımlarında küresel bir düşüş gözlenmedi. Dünya'da tek başına sera gazı salınımının yüzde 

25'inden sorumlu olan ABD ve yüzde 1,5'undan sorumlu olan Avustralya Kyoto Protokolü'nü 

imzalamayacağını duyurdu. Böylece protokol işlemeye başlamadan büyük yara aldı. Çevreci Örgütler, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Min_ozone.jpg
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başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerin Kyoto Anlaşması'na imza atmasını ve kurallarına uyması 

gerektiğini savunuyor.  

Kyoto ilk değil  

Hükümetler, 1992 yılında Rio’daki “Dünya Zirvesi”nde iklim değişikliği ile mücadele etme kararı almışlardı. 

Bu zirvede, Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Çerçeve Anlaşması hazırlanmıştı. Çerçeve Anlaşması, gaz 

salınımlarını sabit hale getirmeyi öngörüyordu fakat bağlayıcılığı yoktu. Bu anlaşma sonrasında gaz 

salınımlarında küresel bir düşüş gözlenmedi. Kyoto Anlaşması, BM İklim Değişimi Çerçeve Anlaşması’nın 

devamı niteliğinde. Anlaşmanın şimdilik bir bağlayıcılığı yok. Fakat Kyoto Protokolü'nü imzalayan ülkelerin 

yüzde 55’inin parlamentoları, anlaşmayı onaylarsa protokolün bağlayıcılığı olacak. Bağlayıcılığın boyotları 

ise henüz netlik kazanmadı. Anlaşmanın bazı esnek mekanizmaları da bulunuyor. Örneğin belirli oranda 

salınım ticareti yapılabilecek. Yani, bir ülke para karşılığında, az gaz salınımı olan bir ülkeden gaz salınımı 

yapma hakkı satın alabilecek. Bir diğer yöntem de, ülkeler, başka ülkelerin karbondioksit gazını yutan bir 

takın projelere imza atmasıyla da salınım ticaretinden faydalanabilecek. (Ağaçlandırma, yenilenebilir enerji 

santralleri gibi)  

Kyoto ile neler değişecek?  

Kyoto Sözleşmesi ile devreye girecek önlemler son derece pahalı yatırımlar gerektiriyor;  

* Endüstriden, motorlu taşıtlardan, ısıtmadan kaynaklanan sera gazı miktarını azaltmaya yönelik mevzuat 

yeniden düzenlenecek.  

* Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji 

sistemlerini endüstriye yerleştirme, ulaşımda, çöp depolamada çevrecilik, temel ilke olacak.  

* Atmosfere bırakılan metan ve karbondioksit oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına 

yönelinecek.  

* Atmosfere salınan sera gazı miktarı yüzde 5'e çekilecek.  

* Fosil yakıtlar yerine örneğin, bio dizel yakıt kullanılacak.  

* Çimento, demir çelik ve kireç fabrikaları gibi yüksek enerji tüketen işletmelerde atık işlemleri yeniden 

düzenlenecek.  

* Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler, teknolojiler devreye sokacak.  

* Güneş enerjisinin önü açılacak. Nükleer enerjide karbon oranı sıfır olduğu için dünyada bu enerji ön plana 

çıkarılacak.  

* Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi alınacak.  

Yine de dünya hükümetlerinin acil önlemler almakta bu kadar geciktikleri bir ortamda tek uluslararası 

müzakere zemini Kyoto Protokolü’dür. Protokolü ABD ve Avustralya’nın yaptığı gibi reddetmek, ağır bir 

inkar politikasının göstergesidir. Kyoto’yu imzalayan bir ülke olmak, en azından küresel ısınmadaki payını 
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kabul etmenin ve önlem almaya başlamanın ilk adımı olabilir.  

Türkiye'nin durumu  

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS 2004) 2004 

yılında, Kyoto Protokolüne de 2009 yılnda taraf olmuştur. 2020 sonrası yürürlüğe girecek olan 

Paris Anlaşması kapsamında ise ülkemizin çıkarlarının devm eden müzakere sürecinde 

hassasiyetle müzakere edilmesi büyük önem taşımaktadır.   

Geçişte Türkiye çerçeve sözleşmenin imzaya açıldığı Rio zirvesinde Başbakan Süleyman Demirel 

tarafından üst düzeyde temsil edildiği halde sözleşmeye imza atmadı. Bir OECD ülkesi olduğu 

için çerçeve sözleşmenin Ek-1 listesinde yer alan Türkiye, sözleşmeyi imzalamak yerine listeden 

çıkmak için lobi yapmayı tercih etti, ne var ki Ek-1 listesinden çıkarılmadı, ancak 2001 yılında 

Ek-2 listesinden çıkarıldı (Halbuki yükümlülük altına girmek için ek-1’de olmak yeterlidir). 

Sözleşmeye imza atmadığı için Kyoto görüşmelerinde aktif olarak müzakerelere katılmayan, bu 

yüzden de otomatik olarak Ek-B’ye girmediği için Protokol dışı kalan Türkiye, bu şekilde Kyoto 

Protokolü’ne taraf olmadı ve herhangi bir yükümlülük altına girmedi.  

Türkiye küresel ısınma konusunda her zaman çok yavaş davranan, uluslararası mekanizmaların 

çevresinden dolaşmaya ve zaman kazanmaya çalışan bir ülke oldu. İmzaya açık olduğu süre içinde Çerçeve 

Sözleşmeyi imzalamamış, ancak 2004’de doğrudan doğruya Meclis’ten geçirerek onaylamıştır. 

Sözleşmenin getirdiği en önemli yükümlülük olan sera gazı envanterini ancak 2006 yılında, yani 

sözleşmenin imzalanmasından 14 yıl sonra Birleşmiş Milletlere sunabilen Türkiye’nin, bu envanterle 1990-

2004 yılları arasında sera gazlarını 170 milyon tondan 357 milyon tona çıkardığı, yani yüzde 110 artışla 

rekor kırdığı ortaya çıktı. Bu rakamlarla yüzde 1,3’lük paya sahip olduğu ve dünyanın en fazla sera gazı 

üreten 13. ülkesi olduğu ortaya çıkan Türkiye sonunda Kyoto Protokolüne katılmış oldu (AA). 

TOPRAK KİRLİLİĞİ   

 Toprak  yer kabuğunun en üst kısmında yer  alır. Aşağıya doğru kayalarla, yukarıya  doğru ise 
bitki örtüsü ve atmosferle temastadır. Toprak hacmini 
genel olarak  %45 inorganik madde, %5 organik madde,  %25 toprak suyu ve %25 toprak 
havası oluşturur.   

 Topraklar canlılara yaşama ortamı olarak hizmet etmekte, bitkilere köklerin tutunacağı bir ortam 
sağlamakta ayrıca su, oksijen ve besin maddeleri sunmaktadır. Toprağın bu özellikleri su ve 
rüzgar erozyonuyla ve fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerle azalabilmektedir.  

  
Toprağın  oluşumu  

 Toprak başlıca iki süreç sonunda meydana gelir.  

 Kayaçların ısınma ve soğumayla genleşerek parçalanmasıyla mekanik olarak oluşur.  

 Yüzeye yakın kayaçlardaki suyun meydana getirdiği genelde asidik tuzların etkisiyle kimyasal 
olarak parçalanmasıyla oluşur.  
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 Toprağın cinsi öncelikle iklim, organik etkinlik, bulunduğu yer ve zamana bağlıdır. İklim ısınma-
soğuma ve yağışla toprak oluşumunu hızlandırır. Organik etkinlik köklerin ve toprak altındaki 
hayvan çukurlarının etkisiyle önemli rol oynar. Toprak tepelerden yağışla daha aşağı bölgelere 
doğru taşınır. Bu işlemlerin uzun süreli olması da toprak oluşumunu artırır.  

 Bitki artıkları topraktaki organik madde miktarını artırır. Ancak tarımsal faaliyetler toprağın 
organik madde miktarını azaltır (50 yıl tarım yapılan toprakta organik maddeler yaklaşık %20-40 
azalır)  

  

Toprak  Kirliliği  

 Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin çeşitli kirletici unsurlarla bozulması olayına 
toprak kirliliği adı verilir. Örneğin çeşitli şekillerde katı ve sıvı atıkların topraklara boşaltılması ve 
karıştırılması bu toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenmesine yol açar.  

Toprağın kimyasal olarak Kirletilmesi:  

 Tuzluluk; topraktaki suda çözünen iyon derişimi olarak tanımlanabilir. Elektriksel iletkenlikle 
belirlenir.  

Toprak  Kirleticileri   

 Toprak  su ve havaya oranla dış etkenlere karşı  tamponlama gücü daha yüksektir. Ancak sistem
e  ileve edilen 
kirleticiler tarafından bozulmalar  meydana geldiğinde karşılaşılan sorunlar o  ölçüde karmaşık, z
or ve düzeltilmesi  masraflıdır.   

 Toprak kirlenmesine sebep olan başlıca kirleticiler  

 ağır metaller,  

 suni gübreler,  

 tarımsal mücadele ilaçları,  

  atık sular,  

 atmosferik emisyonlar,  

 arıtma çamurları,  

 katı atıklar, çöpler  

 radyoaktif atıklardır.  

 Toprakta bulunan ağır metaller kirliliği Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Co, Arsenik dolayısıyla meydana 
gelir.  

 Söz konusu metaller doğal çevrede birikme eğilimi gösteren daha çok toksik eğilimli 
elementlerdir. Bunların dışındaki eser elementler ise belirli derişimlerin üzerinde 
bulundukları takdirde insan,, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.  

 Suni  Gübreler  

 Bitkilerin büyümesi için gerekli elementler  

 1. Birincil Besleyiciler: N, P, K  

 2. İkincil Besleyiciler: Ca, Mg, S  

 3. Üçüncül besleyiciler: B, Cl, Cu, I, Mn, Mo, Zn  

 Birincil  besleyiciler, bol miktarda kullanılır, toprakta  ürün verimini artırır. Bitkiler tarafından  top
raktan tamamen alınır.   
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 İkincil besleyiciler; gerekli oranlarda kullanılır, bitkilerin büyümesi için belirli derişimlerde 
olmalıdır.  

 Üçüncül besleyiciler; eser miktarda gereklidir. Topraktan uzaklaşması oldukça yavaştır.  

 Bir ton patates topraktan 10 kg N alırken, 13 g B alabilir.  

 Suni Gübrelerin Kimyasal Bileşimi  

 Azotlu gübreler: NaNO3, (NH4)2SO4, NH2CONH2
 (üre)  

 Fosforlu gübreler: Ca2H2(PO4)2CaSO4 (süper fosfat), CaH2(PO4)2CaHPO4
 (tripl süperfosfat)  

 Potasyumlu gübreler: KCl, K2SO4  

 Kirletici  Etki  

 NH4+ içereren gübreler toprağın asitliğini artırdığından, bakterilerin azalmasına neden olurlar. 
Suni gübreler toprağa inorganik katkı sağlarlar, organik besleyici katkısı sağlamazlar.  

Tarım  İlaçları ve Toprak Kirliliği  

 Bitkilerin  gelişimini sınırlandıran, termal üretimi azaltan  zararlı böcek, yabani ot, mantar ve  ke
mirici hayvanlarla mücadelede çok değişik  tür ve bileşimde kimyasal maddeler kullanılmaktadır.  
Tarımda mücadele amacıyla kullanılan bütün  kimyasallara Pestisitler adı verilir.  

 Bu  kimyasallar kullanıldıkları hedef zararlı çeşidine göre  değişik isimler almaktadır. Bunlar;   

 insektisitler (böcek öldürücüler) ,  

 fungisitler (mantar öldürücüler),  

 herbisitler (yabani ot öldürücüler) ,  

 rodentisitler (kemirici hayvan öldürücüler)  

 Yabani  ot öldürücüler, böcek  öldürücüler, mantar öldürücüler sırasıyla daha çok kullanılır.   

 Tarım  ilaçları kimyasal bileşimine göre; suda  çözünen tozlar, sulu çözeltiler, emülsiyon  halinde 
değişik ilaçlar,  granüller, aerosollar,  yemler şeklinde kullanılırlar.  

 Bazı tarım ilaçları ise zararlı organizmanın biyolojik gelişim sürecine göre yumurtaları, larvaları ve 
erginleri yok etmek üzere kullanılırlar. Bazı tarım ilaçları ise zararlı organizmaların yetişme 
ortamlarına göre yani kültür bitkisi zararlıları, orman zararlıları, depo ürünleri zararlıları gibi 
ortamlara göre kullanılırlar.  

 Kimyasal  formüllerine göre pestisitler;   

 Klorlu  hidrokarbonlar DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane), lindan, heptaklor, dieldrin, 
klordan ve toksafen  

 Klorlanmış fenoksi asitler (Diklorofenoksiasetik asit, Dimetil amonyum 2-4- diklorofenoksi asetat, 
n-butil 2-4- diklorofenoksi asetat, trikloro fenoksi asetik asit, tetraklorodiben-p-dioksin)  

 Organo fosfatlar ( Paratiyon, metil paratiyon, malatiyon, Tetraetilpirofosfat, Dimetil diklorovinil 
fosfat)  

 Karbamatlar (Karbamik asit, İzoprppoksi fenil N- metil karbamat, Karbaril, Temik)  

 Tarım  ilaçları genellikle bitkilere, toprak yüzeyine  ve toprak içine püskürtülür veya uygulanırlar.  
Uygulanan pestisitlerin çoğu toprağa geçer.  Toprak içerisine giren bu kimyasal maddeler  aşağıd
aki durumlardan biri veya birkaçı  ile karşılaşabilirler.  

 Topraktan  buharlaşarak herhangi bir kimyasal değişikliğe  uğramadan atmosfere karışabilirler.  

 Toprağın alt katlarına doğru yıkanabilirler ve difüze olabilirler.  

 Toprak içerisinde veya toprak yüzeyinde kimyasal değişikliklere uğrayabilirler.  
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 Topraktaki mikroorganizmalar tarafından parçalanabilirler.  

 Bitkilerin yapısına girerler veya adsorbe olabilirler.  

Türkiye'de Toprak Kirliliği 

Ülkemizdeki çok çeşitli jeolojik yapı, iklim, bitkisel örtü ve topografik yapı nedeniyle bütün toprak 

gruplarına sahip, ender ülkelerden biridir. Ülkemiz nüfusunun az olduğu cumhuriyetin ilk yıllarına ait 

dönemlerde kurala uygun olarak I-IV’ncü sınıf araziler işlenmekteydi. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra 

artan mekanizasyona bağlı olarak mer’a ve ormanlardan açılan araziler işlenmeye başlanmıştır. 1934 

yılında    11 677 000 hektar olan tarım arazisi, 1955’te 22.808.000 ha’a çıkmış ve bu gün 27 699 000 

hektara ulaşmıştır (Tablo )  

 

Tablo. Ülkemizde yıllara göre tarım arazilerindeki artış miktarları 

 

Arazi Türü Yılı Miktarı (ha) Yılı Miktarı (ha) Yılı Miktarı 

Tarım Arazisi 
1934 11.677.000  1955 22.808.000 1995 27.699.000 

Çayır-Mera 
1954 44.329.000 1980 21.101.000 

  

 

Bilindiği gibi, araziler, toprak işlemeye karşı gösterdikleri sınırlayıcı özelliklerine göre, hiç sorun 

göstermeyen I. sınıf araziler ile bitkisel üretime olanak vermeyen VIII. Sınıf araziler arasında sekiz sınıfa 

ayrılırlar. Bu sekiz sınıfın ilk dört grubu toprak işlemeye uygun, son dört grubu ise orman ve mera gibi 

sürekli bitki örtüsü altında bulundurulmak zorunda olan gruplar oluşturmaktadır.  

Nüfus artışı ve 1950’li yıllardan sonra artan mekanizasyon nedeniyle, daha önceleri kuralına uygun 

olarak işlenen I-IV. Sınıf araziler yanında mera ve ormanlardan açılan araziler de işlenmeye başlanmıştır. 

Böylece, 1934 yılında 11.677.000 ha olan tarım arazisi, 1955’te %100 artış ile ve sağlıksız bir şekilde 

22.808.000 hektara çıkmıştır. Bu tarihten itibaren de sürekli artış göstermiş ve 28.000.00 ha yaklaşmıştır.  

Bu gelişmelere bağlı olarak 1954 yılında 44.329.000 ha olan çayır mera arazisi, 1980’li yıllarda 

21.101.000 ha’a inmiştir. Bu durum birkaç olumsuzluğu beraberinde getirmiştir. Örneğin, meraların 

daralması ve hayvancılıkta gelişme çabaları sonucu meralarda yayılan hayvan yoğunluğu göreceli olarak 

üç katına çıkmış, aşırı otlatma meralardaki ot verimi ve kalitesi düşmüş, 25’in üzerindeki çayır bitkisi 

türünün 5-6 türe indiği belirlenmiştir.  

Ülkemizde işlenmekte olan 28.053.500 hektarlık alanın 4.825.442 hektarı I. sınıf arazi olup, bu 

arazilerde herhangi bir toprak koruma önlemine kalmaksızın tarımsal üretim yapılabilmektedir. Toplam I. 

sınıf arazi miktarı olan 5.086.087 ha’dan işlenen miktar çıkarıldığında geriye kalan 260.645 ha arazinin 

54.669 ha’ı çayır, 94.482 ha’ı mera, 7.708 ha’ı orman, 5.404 ha fundalık, 80.709 ha yerleşim alanı, 17.673 

ha sanayi, yol, havaalanı v.b. tarım dışı kullanılan alanlardır. Toplam 162.263 ha tutarındaki çayır ve mera 

ve fundalık alanla kaplı I. sınıf arazilerin tarımda kullanılmasının karşılığı 300 bin ton dolayında buğday 

veya eşdeğeri ürün elde edilmesidir.  
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Tablo. Ülkemizde I, II. Ve III. Sınıf arazilerin toplam ve işlenen miktarları 

 

Arazi Sınıfı I. Sınıf Araziler II. Sınıf Araziler III. Sınıf Araziler 

Toplam Alan 5.086.087 ha 6.772.873 ha 7.282.763 ha 

İşlenen Alan 4.825.442 ha 6.040.590 ha 6.036.224 ha 

 

Bu durum bir yandan erozyonu artırırken diğer taraftan meraların azalmasına ve buna bağlı olarak 

hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu gün yurdumuzun toprakları işlenebilir ya da tarıma açılabilir 

toprak kaynağı kalmamış 19 dünya ülkesinden biridir.  

Ülkemiz topraklarını toprak kirliliği sorunu açısından değerlendirdiğimizde; 

Her şeyden önce ülkemiz topraklarının, en büyük ve önemli sorunlarının başında erozyon gelmektedir. 

Her yıl milyonlarca ton verimli toprak taşınarak elden çıkmaktadır. 

Ekonomik gerekçeler ve insanların yüksek gelir elde etme isteği sonucu tarım arazileri amaçları dışında 

kullanılarak (sanayileşme, kentleşme vb) elden çıkmıştır. Öte yandan kurulan bu tesisler yakın çevre 

arazileri için önemli kirletici noktaları oluşturmaktadır. Gerek tarla ziraatı gerekse son yıllarda artan örtü 

altı yetiştiriciliğinde ürün miktarı ve kalitesini artırmak için kullanılan gübre, pestisid, hormon vb 

kirleticiler önem taşımaktadır. Kirlenmiş suların tarımsal sulamada kullanılması sonucu kirleticiler 

(mikrobiyolojik, ağır metal vb) toprak bünyesine geçmektedir (Gediz ovasındaki bor kirliliği örneği). 

Ülkemizin bazı bölge (özellikle İç Anadolu yöresinde) topraklarının doğal yapılarında bulunan asbest gibi 

insan sağlığı açısından önemli kirleticiler önemli bir risk faktörünü oluşturmaktadır.  

Öte yandan Türkiye topraklarının büyük bir bölümünde toprakların tamponlama güçlerini etkileyen pH, 

kireç, ve kil gibi kimyasal ve fiziksel özellikler açısından birçok ülke topraklarına göre oldukça iyi olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte Karadeniz bölgesi, Çukurova ve Gediz havzası toprakları diğer bölge 

topraklarına göre daha dikkatli davranılması gereken bölgeler olduğu söylenebilir. 

Ancak ülkemiz topraklarına yönelik toprak kirliliğinin önemi, boyutları, çevre ve insan sağlığı 

üzerine etkileri konularında kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Çalışmalar daha çok akademik 

seviyede yapılıp uygulamaya yönelik değildir. 

Sorunlar 

Türkiye'de toprak kirliği ile ilgili olarak;  

- Her şeyden önce çok yaygın ve şiddetli derecedeki erozyonun devam etmesi, 

- Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanım sonucu bu bölgelerde kurulan sanayi tesisleri ve yerleşim 

alanlarından çıkan kirleticilerin özellikle yakın çevredeki tarım arazileri için önemli bir kirlilik riski 

oluşturması, 

- Doğal yapılarında sağlık açısından zararlı maddeleri içeren toprakların bölgelerin sınırlarının ve 

envanterlerinin çıkarılmamış olması, 
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- Toprak kirliliğinin önemi, boyutları, çevre ve sağlık üzerine olan etkileri gibi konularda yapılmış 

araştırmalar; hava ve su kirliliği gibi diğer çevre sorunları üzerine yapılmış geniş çaplı araştırmalara göre 

yetersiz olup envanterler ve bilgiler eksiktir, 

- Toprak kirliliğinin önlenmesi, kontrolü, izlenilmesi  ve değerlendirilmesine yönelik bir yönetmeliğin 

henüz yayınlanamamış olması, 

- Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, gibi sorunlar öncelikli olarak sayılabilir. 

Türkiye'de Toprak Kirliliği-Yasal Düzenlemeler 

Anayasanın 44., 45.ve 56. maddeleri, 

442 sayılı Köy Kanunu, 

5556 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun, 

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu, 

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesin dair Tarım Reformu Kanunu, 

3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, (Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kaldırıldı, Kanun Maddesi) 

2872 sayılı Çevre Kanunu, 

4342 sayılı Mer’a Kanunu, 

2814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 

Toprakların Amaçları Dışında Kullanılmasını Önlenmesine dair Yönetmelik, 

Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan ve taslağı kurum görüşlerine sunulmuş olan “Toprak Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği” .   

Toprak Kirliliğinin Önemi 

Toprak, ana materyal adını verdiğimiz kayaçların, organik atıkların uzun bir süreç içinde birçok 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik olay ve etkenlerle parçalanıp ayrışması sonucu ortaya çıkan ve dinamikleri 

devam eden doğal bir varlıktır. Topraklar; insan bitki ve birçok hayvanın üzerinde bulundukları, yaşamlarını 

devam ettirebilecekleri tek yerdir. Buna karşılık yeryüzünün sadece ¼’ü karalarla kaplı olup bu alanların 

dağlık, çöl, çoraklık vb birçok doğal kısıtlılık nedeniyle çok az bir miktarı tarımsal üretime başka bir deyişle 

insanların kullanımına uygundur. Bu gün toprak alanları, bir yandan kentleşme ve altyapı (endüstriyel 

yapılar, yollar, havaalanları vb) alanları olarak kullanılarak daralırken diğer yandan kirlilik gibi çok ciddi bir 

çevre sorunu tehdidi altındadır. Her şeyden önce toprak kirliliğini incelerken toprakların alan olarak 

arttırılamadığı ve toprakların ikamesinin mümkün olmayan kaynaklar olduğu hiçbir zaman akıldan uzak 

tutulmamalıdır. Yine kirlenmiş bir toprağın pratik olarak temizlenmesinin mümkün olmadığı bu alanların 

terk edilmekten öteye bir şey yapılamayacağı unutulmamalıdır. Çevrenin diğer unsurlarından su ve hava 

kirliliğinde ise kirliliğin ortadan kaldırılması çok daha kolay ve mümkündür. 

Tarımsal üretimin miktar ve kalitesini artırmak amacıyla ticari gübreler, pestisidler, toprak 

düzenleyiciler ve hormonların kullanılması, katı ve sıvı atıkların deşarjı, atık çamur uygulamaları, kirli 

suların tarımsal sulamada kullanılması, atmosferik çökelmeler ve radyoaktif serpintiler gibi girişimler 

sonucu topraklar kirlenmektedir. Bunun sonucu toprakların verimli ve sorunsuz kullanılabilme 
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yeteneklerinin limitleri daralmakta her geçen gün sorun artarak devam etmektedir. Diğer taraftan 

toprakların doğal yapıları içinde bulunan asbest vb kirleticiler toprak kirliğinin başka bir sorunudur. 

Toprak kirliliğine sebep olan doğal ve insan etkinliklerine bağlı olarak topraklara karışan kirleticileri 

genel olarak: ağır metaller, pestisidler, hormonlar, organik bileşikler ve radyoaktif atıklar şeklinde 

gruplandırabiliriz. 

Toprak kirliliğinin çevre sağlığı açısından en önemli etkisi; topraktaki kirleticilerin bitki bünyesine 

geçerek bu bitkilerin ya doğrudan ya da bu bitkilerle beslenen hayvanların besin olarak tüketilmesi sonucu 

insan bünyesine geçmesidir. Bundan başka özellikle çiftçi (üretici) sağlığı açısından kirlenmiş toprakla 

derinin (el, ayak) temas etmesi, kirlenmiş toprak tozlarının yutulması, topraktan özellikle kuruma 

esnasında buharlaşan civa vb kirleticilerin teneffüs edilmesi gibi tam olarak boyutları ve sonuçları yeterince 

araştırılmamış birçok muhtemel sağlık sorunu vardır. 

Toprak kirliğinin diğer önemli bir yönü ikincil olup özellikle su kirliliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. Topraktaki kirleticiler sızarak yeraltı sularını, yüzey akışları ve erozyonla da yüzey su 

kaynaklarına taşınarak önemli ve ciddi sorunlara neden olmaktadır. Toprak bünyesi; dinamik olup son 

derece yüksek tamponlama gücüne sahip bir sistemdir. Yani toprağa giren bir zararlı ya da kirletici, 

kolloidal yüzeyler adını verdiğimiz kuvvetler tarafından çok sıkı bir şekilde tutulmaktadır. Böylece zararlının 

etki ve sistemin tepkisi çok uzun bir süreç içinde ortaya çıkmakta hatta bazen herhangi etki 

görülmemektedir. Ancak bu tutma sonsuz olmadığı gibi topraktan toprağa değişmekte olup özellikle kumlu 

toprakların kapasitesi yok denecek kadar azdır. 

Bu durum; toprak kirliliği, sağlık ve çevre etkileri gibi konuların, su ve hava kirliliği gibi diğer çevre 

sorunlarına göre daha az araştırılmış olmasına neden olduğu söylenebilir. Ancak toprakların bu gücünün 

biz insanlar için büyük bir şans olduğunu topraklar konusunda son derece hassas ve dikkatli davranmamız 

gerektiğini unutmamalıyız. Kirlenmiş bir toprak için, pratikte onu terk etmekten başka yapabilecek bir şey 

olmadığı ve sonun başlangıcı olduğu bilinmelidir. 

Toprak kirliliğinin tespitinde ve değerlendirilmesinde oldukça çok parametre ve faktörün göz önünde 

tutulması gerekmektedir. Çünkü toprakta; fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, biyokimyasal ve biyolojik 

olayların karmaşıklığı içerisinde doğal bir denge vardır. Bütün bunlar sınırlı kaynaklar olması nedeniyle 

toprakların insanların geleceği açısından büyük önem taşıdığını, toprak kirliliğinin özellikle çiftçi (üretici) 

sağlığı olmak üzere insan ve çevre sağlığı açısından son derece önemli bir çevre sorunu olduğunu 

göstermektedir.  

 

Toprak  Analizlerinde İzlenen Parametreler  ve Uygulanan Yöntemler 

Toprak Örneği Alma Kuralları (Kaynak: TS 9923/Mart 1992) 

1-     Temsili örnek alınacak sahanın tespiti 

Örnek alınmadan önce, örnek alınacak sahanın toprak ve arazi karakteristikleri tespit edilmelidir. 

Çünkü bir yerin toprağı diğer bir yerin toprağına benzemediği gibi, aynı yer ve tarlalardaki topraklar  bile 

birbirine benzememekte,  değişik tip ve karakterde olabilmektedir. Bu nedenle, temsili örnek alınacak arazi 

parçası veya tarla aşağıda belirtilen özellikler bakımından benzer olmalıdır. 



 

 40 

Topoğrafya, 

Verimlilik, 

Drenaj, 

Arazinin baskısı, 

Toprak rengi, 

Toprak tekstürü, 

Kirlilik veya diğer problemlerin belirtileri, 

Toprak üzerindeki bitki örtüsü, 

Arazinin Jeolojik yapısı, 

Taşlılık ve toprak ana materyalinin türü, 

Yetiştirilen bitki örtüsünün gelişme durumu, 

Toprak idaresi. 

Temsili örnek alınacak tarla veya arazi bu özellikler bakımından benzer ise 20–40  dekar veya 40-60 

dekarlık sahadan bir adet temsili örnek alınabilir. 

 Bu özellikler bakımından bariz farklılıklar varsa arazi veya tarla parçalara bölünerek daha fazla 

temsili örnek alınmalıdır. Zira bu özellikler bakımından farklı olan iki yerden alınacak bir temsili örnek, bu 

iki parçanın hiçbirini temsil etmez. Böyle bir örneğin analiz sonuçlarına göre tavsiyelerde bulunmak, 

herhangi bir işlem yapmak, bulunan problemlere çözüm önermek doğru değildir.  

2-   Örnek alma zamanı 

Toprak örneksinin alınması iklim şartlarına bağlıdır. Sıcaklık ve rutubet şartlarının uygun olduğu 

zamanlarda, yıl boyunca herhangi bir zamanda örnek alınabilir. Örnek alınırken toprak, örneği alanın 

ayağına bulaşacak kadar ıslak olmadığı gibi, örnek alma aletlerine zorluk çıkaracak kadar da kuru 

olmamalıdır. Ancak toprak kirliliği, diğer problemler vb. çalışmalar için en uygun olan her zamanda örnek 

alınmalıdır. 

Katı  Atıklar ve Çöpler  

 Tüketen  ve kullananlar için bir değer taşımayan  gereksiz oldukları için atılan evsel, ticari  ve 

endüstriyel etkinlikler sonucu oluşan maddeler katı atık olarak tanımlanmaktadır.  
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Mumbai (Bombay) Hindistan. Dünyada katı atık ve çöp sorunun en ileri olduğu şehirlerden biri. 

Özellikle büyük yerleşim yerlerinde kentsel  çöpler ve endüstriyel atıklar önemli çevre  problemlerine

 yol açar.  

Şehirler büyüdükçe, toprak kirliliği sürekli büyüyen bir problem olmaktadır. Küçük şehirler dahi her gün 

tonlarca katı çöp ya da atık üretmektedir. Atıkların giderilmesinde izlenen uygun iki yol, düzenli depolama 

ve yakıp kül etmedir.  

Düzenli depolama alanı, atıkların çukura döküldüğü büyük bir alandır. Atıklar çukurda sıkıştırılır ve 

üzerleri toprakla örtülür. Atıklar, düzenli depolama alanlarında, biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak 

ayrışarak tamamen güvenli hale gelinceye kadar çevreden izole edilir.  Ancak, şehirler büyüdükçe, bu amaç 

için yer bulmak oldukça güçleşmektedir. 

Büyük fırınlarda atıkların yakılması veya yakılıp kül edilmesi, diğer bir atık giderme yöntemidir.  Yakma 

fırınları kirlilik kontrol aygıtları ile donatılmalıdır, aksi durumda havaya büyük miktarlarda kirleticiler 

verirler. ABD’de bazı şehirlerde, atıkların yakılmasından üretilecek su buharını kullanarak elektrik üretmek 

için denemeler yürütülmektedir. 

              

Düzenli atık depolama.  1. Çukur yöntemi   2. Alan yöntemi 
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Atık yakma fırını şeması     Atık yakma fırınının kirlilik kontrol birimi 

 

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 
 
KATI ATIKLAR: 
Katı Atıkları Kaynaklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz. 
- Evsel Katı Atıklar 
- Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar 
- Tehlikeli Atıklar 
- Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıklar 
- Tıbbi Atıklar 
- Özel Nitelikli Katı Atıklar 
 
Evsel Katı Atıklar : TİK (D.İ.E.) verilerine göre ülkemizde kişi başına günde 0,6 kg evsel nitelikli katı 
atık olmak üzere ortalama 1,0 kg belediye atığı üretilmektedir. Buna göre günde ortalama 68.000 ton, 
yılda toplam 28,4 Milyon ton civarında evsel nitelikli belediye atığı üretildiği tahmin edilmektedir. Evsel 
nitelikli katı atıkların kompozisyonu ile ilgili ulusal düzeyde yapılmış olan tek çalışma Türkiye İstatistik 
Kurumu (eski: D.İ.E.) tarafından 1993 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya göre atık 
kompozisyonumuz aşağıdaki gibidir: 
 

Atık Cinsi Yüzde 

Organik Atık 64.15 

Kül-Curuf  23.02 

Geri Kazanılabilir Atık  12.83 

 
Bu verilere göre, evsel katı atıklar içindeki geri kazanılabilir atıklar tam bir ayrıştırmaya tabi tutulsa, 
depolanacak atık hacminde yaklaşık %35 oranında bir azalma gerçekleştirilebilir.  Ağırlık olarak ise evsel 
atıklarımızın % 12’si geri kazanılabilir atıklardır. Bu da yıllık olarak yaklaşık 3 milyon tona karşılık 
gelmektedir. 

Düzenli Depolama Tesislerinin (DDT) yer seçimi, teknik tasarımlarının yapılması, inşa edilmesi, 
işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçleri 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı 
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. 

Katı atıkların düzenli depolamaya gönderilmesi en yaygın olarak kullanılan ve maliyeti en az olan bertaraf 
teknolojilerinden biridir.   
Birlikler/Belediyeler/özel ve tüzel kişiler tarafından işletilen bu tesislerdeki başlıca sorunların ana nedenleri 
eğitim eksikliği ve yetkin personel yetersizliğidir.  
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Anayasamızın 56. maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” 
ifadesi yer almaktadır.  
Türkiye’de çevre koruma politikası esas olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 2872 sayılı Çevre Kanunu 
ve bu Kanuna göre hazırlanmış tüzük, yönetmelik ve tebliğlerden oluşur. Çevre Kanunu Türkiye’deki hem 
çevre ile ilgili köklü ve doğrudan yasal çalışmaların başlangıcı hem de çevre koruma politikasının temel 
çerçevesi olarak kabul edilir. 
26 Mart 2010 tarih 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren 
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile 
atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin usul ve esaslar ile 
alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsamaktadır. 
Yönetmelikte düzenli depolama tesisleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:  
I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Tehlikeli atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.  
II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya 
sahip tesis.  
III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: İnert atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis. 

Atık İşleme ve Düzenli Depolama Tesisleri  

Atık yönetimi, atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve 

türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri 

dönüşümü, enerji geri kazanımı dahil geri kazanılması, giderilmesi, bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve 

izlenmesi faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.  

Atık işleme, ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini, atık 

işleme tesisi ise ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları 

geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisleri ifade etmektedir.  

Ön işlem, ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, 

yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal 

veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçıdır. 

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel 

hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması amaçlanır. Bu çerçevede, entegre atık yönetiminin 

yalnızca tek bir atık türüne yada tek bir kaynağa yönelik olması beklenemez. Entegre atık yönetimi 

hiyerarşisine göre; atık üretiminin ve atığın zararlılığının kaynağında önlenmesi ve azaltılması 

esas olup, atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda tekrar kullanım, geri dönüşüm ve ikincil 

hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak 

kullanılması esastır. 

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel 

hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması amaçlanır. 

 
Tablo 1.  Atık Giderme Sistemlerinin Karşılaştırılması  

 Düzenli Depolama Sistemi Thermal Sistemler  Biyolojik Sistemler 

Maliyet Düşük Yüksek Orta 

Hacimsel Azalma Düşük Yüksek Yüksek 

Çevresel Riskler Yüksek Orta Düşük 

İşletme 
Hassasiyeti 

Kolay Zor Zor 

 
Atıkların düzenli depolama sahalarına kabul edilmeden önce kaynakta ayrı toplama işlemi dahil olmak 
üzere hacmini ve/veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, atık yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanım 
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oranını arttırmak amacıyla uygulanan her türlü fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlem ön işlem olarak 
tanımlanmaktadır. 
Düzenli Depolama Tesislerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için tesislerde; 
koku ve tozların çevreye yayılmasını, rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve ince plastik gibi atıkların 
yayılmasını, gürültü ve trafik yoğunluğunu, kuşlar, zararlı böcek ve diğer hayvanların alanda üremesi ve 
alandaki patojenleri çevreye taşımasını, havada depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosollerin 
oluşumunu, yangın ihtimalini azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek sistemler kurulmak 
zorundadır. 
Düzenli depolama tesisinin yer seçimi ve tasarımı, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının 
kirlenmesini önleyecek şekilde yapılır, kapatma sonrası aşamada bu korumanın sağlanması için üst örtü 
teşkil edilir. 
Düzenli depolama tesisinde oluşan gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemleri çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapılmak zorundadır. 
Halk, düzensiz depolamada karşılaşılan yangın, koku, haşere üremesi, atıkların çevreye yayılması gibi 
problemler yaşanacağını düşünerek Düzenli Depolama Tesisinin yapılmasına karşı çıkabilecektir. Halkın 
düzenli depolama tesisi projelerine paydaş olarak katılımının sağlanması ve kurulacak atık yönetim 
sistemi ve çevresel etkilerin nasıl önleneceği konularında özel bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. 
 

Tablo xx. DDT Kurulmasında İzlenen Değerlendirme 
Ölçütleri ve Alabilecekleri En Yüksek Puanlar 

Tablo 6: Model Genel Değerlendirmesi 

Değerlendirme Kıstasları Maksimum 
Pozitif Puan 

1. Hacmin alana oranı  7 

2. Yapılara olan uzaklık  20 

3. Rüzgâr istikameti  7 

4. Dış görünüş 
(manzara)  

7 

5. Yandaki trafiğe tesiri  13 

6. Bitmiş tesisten kazanç  13 

7. Suya tesiri  33 

Toplam  100 
 

 

Puanlar  Uygunluk 

90-100 Çok çok iyi 

80-89 Çok iyi 

70-79 İyi 

60-69 Uygun 

50-59 Kabul 
edilebilir 

0-49 Uygun değil 
 

 
Ülkemizde, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği ilk olarak 07 Şubat 1993 tarihinde yayımlanmış 

olup sırasıyla 1997, 2002, 2003, 2008 ve 2011 tarihlerinde değiştirilmiştir. Son olarak yatırım ortamının 

iyileştirilmesi çalışmaları göz önüne alınarak 03/10/2013 tarihinde revize edilmiştir.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında projeler, Ek-I ve Ek-II listesi olarak, kirleticilik 

vasıfları göz önüne alınarak iki grupta toplanmıştır. 

   ÇED süreci tamamlanan tesisler Çevre Düzeni Planlarına işlenir. ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir 

kararı verilen projelerin, ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütler doğrultusunda 

izleme ve denetimi yapılmaktadır. 

ÇED Uygulamaları sayesinde; projenin amacı ve kapsamı ayrıntılı olarak değerlendirilir. Proje sahipleri; 

projeyi yeniden gözden geçirme imkânına kavuşurlar, Bölge için farklı teknolojilerin değerlendirilmesi 

teknolojilerin çevresel etkileri ve maliyetleri konusunda bilgi sahibi olurlar, proje için alternatif alanların 

değerlendirilmesine, konuya ilişkin maliyetlerin tahmin edilmesine ve projeyi kamuoyuna duyurma 

olanağına kavuşurlar. 

Düzenli depolama tesisi, temel unsurlar ile yardımcı unsurlardan oluşmaktadır.  
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Bir atık depolama tesisinin beş temel unsuru vardır. Bunlar,  
 Taban geçirimsizliği  
 Sızıntı suyu yönetim sistemi (SS toplama ve arıtma)  
 Üst örtü  
 Depo Gazı Yönetimi (gaz toplama, değerlendirme ve yakma)  
 İzleme sistemidir. 
 
Düzeni depolama tesisinde bulunan yardımcı unsurlar şunlardır; 
 Giriş yapıları (bekçi binası, kantar, kontrol ve çıkışta tekerlek yıkama) 
 İdare binası veya binaları ve laboratuar 
 Yollar, menfez ve köprüler 
 Garaj ve tamir atölyesi, teknik servisler 
 Kontrol ve gözlem sistemi 
 Altyapı tesisleri 
 Çevre çitleri 
 Yağmur suyu uzaklaştırma sistemi 
 Otopark 
 Akaryakıt deposu 
 Günlük örtü depo alan 
 Yangın söndürme sistemi 
 İlk yardım seti 
 Trafik işaretleri 
 Araçlar (buldozer, yükleyici, skreyper, greyder, tanker, kamyon, ekskavatör, su pompaları, kompresör, 
jeneratör, kişisel güvenlik donanımı, yangın söndürücü vs.) 
 

 
 
Şekil xx. Bir Atık Depolama Tesisinde Taban Geçirimsizliğinin Sağlanması 
 
Bir düzenli depolama tesisinin tasarımından önce tesise gelecek atık miktar ve özelliklerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bunun doğru yapılabilmesi için katı atık yönetim planının ve fizibilitesinin yapılması 
gereklidir. Bu planda yer alması gerekli hususların önemlileri şunlardır; 
  Mevcut durum (Nüfus, atık miktarı ve özellikleri)  
 Gelecek tahminleri (Nüfus, atık miktarı ve özellikleri)  
 Alternatif bertaraf usulleri  
 Seçilen bertaraf usulü  
 Depolamaya gelecek atık miktar ve özellikleri  
 Sızıntı suyu deşarj yeri  
 Gazla ilgili hususlar  
Planda depolama sahasında bir ön işlem yapılıp yapılmayacağı da belirlenmelidir. 
Taban Geçirimsizliğinin Oluşturulması 
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Düzenli depolama tesisinin tabanı ve yan yüzeylerinde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını 
önleyecek şekilde bir geçirimsizlik tabakası oluşturulması gerekmektedir. Bunun için kil veya eşdeğeri 
malzemeden oluşturulmuş geçirimsizlik tabakası serilir. Geçirimsizlik tabakasının fiziksel, kimyasal, 
mekanik ve hidrolik özellikleri depolama tesisinin toprak ve yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel riskleri 
önleyecek nitelikte olmak zorundadır. Geçirimsizlik malzemeleri teknik özellik bakımından Türk Standartları 
Enstitüsü standartlarına uygun olmalıdır. 

 

Şekil xx. Atık Depolama Tesisinde Sızıntı Suyu Yönetim Sistemi-Sızıntı Suyu Toplama ve Arıtma 

Gaz Toplama Sisteminin Tasarımı  

Katı atık depo gazı, depolanan atığın içindeki bütün oksijen aerobik organizmalarca tüketildikten sonra 
anaerobik ayrışmaya maruz kalmasıyla oluşan bir üründür. Anaerobik bakteriler, metabolik bir ürün olan 
ve hacminin yarısından çoğunu metan gazının ve geri kalanını karbondioksitin oluşturduğu bir gaz 
karışımı üretirler. Bu bakteriler selülozlu maddeler gibi atığın içindeki diğer organik maddeleri 
ayrıştırabilirler. Bu durum, bütün katı atık dolgu alanlarında görüldüğü üzere yüzeyin zamanla oturmasını 
ve katı atık dolgu alanı gazının oluşmasını sağlar. Depo gazı toprağa sızıp kapalı yerlerde birikebilir. Bu gibi 
durumlarda depo gazı uygun şekilde kontrol altında tutulmazsa tehlike yaratabilir 
Sahadaki çöp kalınlığına bağlı olarak düşey ve/veya yatay gaz toplama sistemi yapılabilir. Bazı hallerde 
aynı sahada her iki sistem de uygulanabilir. Düşey gaz kuyuları sızıntı suyu drenaj borularına yakın 
yapılması yararlıdır. Mümkünse gaz kuyusundan drenaj borusu arası bir boru ile bağlanabilir. Bazı gaz 
kuyuları sızıntı suyu pompalamaya uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Sahada çöp yüksekliği fazla ise gaz 
kuyuları drenaj hendekleri ile birbirlerine bağlanabilir. 



 

 47 

 

Şekil xx. Katı Atık Tesisinde Depolama Gazı Yönetimi 

Düzenli Depolama Tesisine Atıkların Kabulü ve Atık Kayıtlarının Tutulması  

Atık, üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan 
ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyaldir. Atık listesi, Atık Yönetimi Genel 
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer almakta olup, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve 
dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanır. Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın 
tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.  

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDA KUŞ KONTROLÜ-ÖRNEK ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmaların amacı, Düzenli Depolama Tesislerinde evsel nitelikli atık ile beslenen kuş türlerinin 

beslenmesini engellemeye ve sürünün sayısal olarak azaltılmasına yönelik uygulamaları araştırmak, 

karşılaştırmak ve uygun çözüm önerileri sunmak olup çalışma sahası içinde beslenen türlerin atık ile 

beslenmelerinin ve aktif çalışma sahasında barınmalarını önleyebilecek hukuki ve ekonomik yönden 

uygulanabilir insani metotların kuşlar üzerindeki etkilerini, mali analizlerini, uygulamaya bağlı avantajları-

dezavantajlarını ve sahada gerçekleştirilmesi gereken iyileştirmeleri kapsar. 

 

Geri Dönüşüm  

Yeniden değerlendirilme olanağı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil 

hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine katılmasına geri dönüşüm denir.  

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün tükeneceği akıldan 

çıkarılmamalıdır. Bu durumun farkına varan ülke ve üreticiler özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarından 

buyana kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için atıkların geri 

kazanılması ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.  

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de 

doğal kaynaklarından uzun vadede ve en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için atık israfına son 

vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları 

gerekmektedir.  
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Geri dönüşümde amaç, kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında 

ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Demir, çelik, bakır, kurşun, 

kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii 

kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum, ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen 

hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf 

sağlayacaktır. Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması, kağıt hamuru üretiminden 

kaynaklanan hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azalttığı ve bir ton atık kağıdın 

kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. 

Diğer yandan, geri dönüşümün amaçlarından biri de bertaraf edilecek katı atık miktarlarının azaltılması 

nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi de sağlanacaktır. Özellikle katı atıkları düzenli bir 

şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin 

azalması büyük bir avantajdır. 

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırması sureti ile 

toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden 

üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar 

olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama 

oluşturmaktadır. 

   

Geri Dönüşümün Önemi 

1. Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. 

2. Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder. 

3. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar. 

4. Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur. 

  

Geri Dönüşebilen Maddeler 

Demir • Çelik • Bakır • Aliminyum • Kurşun • Piller • Kağıt • Plastik • Kauçuk • Cam • Motor yağları • Atık 

yağlar  

• Akümülatörler • Araç lastikleri • Beton • Röntgen filmleri • Elektronik atıklar • Organik atıklar 

  

Geri Dönüşümde Yasal Mevzuat 

Ülkemizde geri dönüşüm; Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle 

düzenlenmektedir. Bunlar; 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolu Yönetmeliği (APAK) 

Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 

Geri Dönüşüm Sisteminin Basamakları 
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1. Kaynakta ayrı toplanması: Değerlendirilebilir nitelikli atıkların oluştukları kaynakta çöple 

karışmadan ve kirlenmesine izin verilmeden ayırarak toplanması. Bu şekilde bu tür atıkların diğer 

çöplerle karışmadan ayrı toplanması geri dönüşüm basamaklarında zamandan tasarruf sağladığı 

gibi kirlenmesinin önlenmesi ile ayrıca yıkanmasına gerek kalmayacaktır. Buda yeniden 

yıkanmasına engel olacağından sudan da tasarruf sağlanmış olacaktır. 

2. Sınıflama: Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal, plastik ve kağıt bazında 

sınıflara ayrılmasını sağlayacaktır. Bu sınıflama değerlendirilecek çöplerin ayrı ayrı olarak geri 

dönüşüm tesislerine ulaştırılması sağlanacaktır. Kaynağında sınıflama yapılmadan toplanan çöpler 

ana çöp alanlarına taşınarak bu bölgelerde ayrılarak yeniden değerlendirilme işletmelerine 

taşınacaktır. Kaynağında sınıflara ayrılması zaman, nakliye ve işçilikten tasarruf yapılmasını 

sağlayacaktır. 

3. Değerlendirme: Temiz, ayrılmış, kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri dönüşüm işlemidir. Bu 

işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak 

ekonomiye geri döner. 

4. Yeni ürünü ekonomiye kazandırma: Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır. 

 

    

Camın geri döşümü      İçecek kutularının geri dönüşümü 

 

Geri Dönüşüm Nedir? 
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Evlerimizin önündeki çöp bidonları, akşamları çöp kamyonları ile toplandıktan sonra nereye götürülüyor 
ya da nasıl yok ediliyor hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte şu an bazı şehirlerimizde uygulanmaya 
başlanan ‘Geri Dönüşüm Projesi’ hakkında bilgi edinelim. Bu yazıyı okuduktan sonra çöplerin işe 
yaradıklarını ve hatta ekonomiye katkı sağladıklarını öğrenerek, şaşıracaksınız.  

 

Kentler ve içinde barındırdığı nüfus büyüdükçe çöp sorunu da giderek artıyor. Zamanla kentlerin 
büyümesi, günlük yaşamda üretilen çöpün yok edilmesine ilişkin şu sorunları ortaya çıkarıyor:  

- Toplama  

- Depolanma  

- Yok edilme  

Çevre korumacıların çöp konusuna ağırlık vermesi; halkın da evlerde atılan çöplerin yok ediliş biçimiyle 
ilgilenmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda yerel yönetimler de çöplerin atılabileceği arazi bulmakta 
zorlanmaktadır. Çoğu ülkede eskiden uygulanan açık çöplük sistemi yetersiz olduğu, kötü bir görünüm 
verdiği, ekonomik olmadığı ve tehlike yarattığı için bırakılmıştır. Ülkemizde de son zamanlarda Geri 
Dönüşüm Dönüştürme projeleri gündeme gelmektedir. Peki, geri dönüşüm işlemi nasıl yapılmaktadır? 
Gelin, birlikte öğrenelim.  

 
Piroliz  

Çöpler yakılarak, gömülerek ve piroliz ile ortadan kaldırılabilir. Piroliz;çöp yığınları içindeki cam ve 
metallerin ayrılmasından sonra geriye kalan ve işe yaramaz gibi görünen organik maddelerin, hava 
kullanılmadan ısıtılarak gaz, sıvı yakıt ve kömüre dönüştürülmesi işlemine verilen isimdir.  

Gelişmiş ülkelerin çoğunda, çöp yığınlarını ortadan kaldırmak için yakma ve gömme işlemleri yerine 
çöpün değerlendirildiği, atıkların içindeki, işe yarar kısımların geri kazanıldığı piroliz işlemi 
uygulanmaktadır.  

Piroliz işlemi; kimya veya demir-çelik endüstrisinde kullanılan, yüksek sıcaklığa, sülfit ve kloritler gibi 
aşındırıcı gazlara dayanıklı bir yapıya sahip fırınlarda gerçekleştirilmektedir. Fırının erimeyen bir taban 
yapısı vardır. Atıklar fırının üst kısmından fırına atılır. Fırının sıcaklığı aşağıya indikçe arttığı için, dibe 
çöken atıkların yapısında bulunan gazlar açığa çıkar. Oluşan bu gazlar ısındıkları için yükselir ve fırının 
üst kısmına yakın bir yerden dışarı çıkar. Çıkan gazı külden kurtarmak ve nemini almak için gaz 
temizleme ünitesine gerek vardır. Diğer atıklar ise fırının dip kısmında erimiş mucur olarak birikir. Mucur 
su vasıtasıyla ayrıştırma tanklarına gönderilir. Ayrıştırma tankında, metallerden arındırılan mucur, yüksek 
vasıflı karbon (kok kömürü) olarak değerlendirilir. Piroliz işlemi yakma ve gömme işlemlerine göre 
çöplere uygulanacak en kazançlı ve en güvenli yöntemdir.  

Geri Dönüştürme Tesisi  

Fabrikada esas işlemin yapıldığı yer piroliz fırınıdır. Fabrika alanına gelecek çöplerin, piroliz fırınına 
verilmeden önce ve fırından ürünler alındıktan sonra, bu ürünlerin düzenlenmesi için birtakım ön-arka 
elemanlara ihtiyaç vardır. Sözü geçen ön-arka ekipmanlar ve piroliz fırınının birleştirilmesi ile çöp işleme 
fabrikası meydana gelmektedir.  
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* Öncelikle fabrika alanına kamyonlarla gelen çöpün içinde bulunan mobilya, beyaz eşya ve öteki büyük 
maddeler elle ayrılır.  

* Bu ayırma işleminden sonra kamyonlar yüklerini nakledicilere boşaltır. Naklediciler de atıkları ayırıcı 
eleğe taşırlar. Bu bölümde büyük parçalı metaller ayrılarak preslenmek üzere kalıplama bölmesine 
gönderilirler. Diğer atıklar boyutlarına göre ayrılmak için parçalayıcıya geçerler.  

* Parçalayıcıdan çıkan atıklar hava sınıflandırıcısına geçer. Bu bölümde, kompresörle üflenen havanın 
etkisiyle atıklar içinde bulunan cam, metal ve plastik parçacıkları dibe çöker.  

* Hava sınıflandırıcısından geçen atıklar, piroliz fırınına verilir. Fırında bir önceki bölümde anlattığımız 
piroliz işlemi gerçekleştirilir. Piroliz işlemi sonucunda iki ana ürün elde edilir: ‘gaz’ ve ‘kömürleşmiş 
atıklar’.  

Piroliz işlemi sonunda üretilen gaz, temizlenmek üzere gaz temizleme ünitesine geçer. Gaz temizleme 
ünitesinde birtakım kimyasal işlemlerden geçirilerek yağ ve külden arındırılan gazın içinde kalan nem 
oranı, kondansatörle indirgenir. Kondansatörden çıkan gazın sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu gazın 
sıcaklığı ısı değiştiricilerle suya aktarılır ve suyun buharlaşması sağlanır. Katı atık dönüşüm tesisinin 
kenarına kurulan buhar türübinüyle de elektrik enerjisi üretilir. Buhar türübinünde kullanılan buhar tekrar 
yoğunlaşır ve su haline gelir. Bu su daha sonra ısı değiştiricilere geri gönderilir ve tamamen kapalı devre 
olan bir sistemde yeniden kullanılır.  

Diğer yandan ayrıştırma tanklarına geçen mucur, buradan alındıktan sonra yüksek vasıflı karbon (kok 
kömürü) olarak değer görür. Bu vasıflı karbon ise, sanayinin birçok dalında kullanılabilir.  

Ayrıca eleme işlemi sırasında gelen artıklar içinden ayrılan metaller yapılarına göre:  
1. Alüminyum  
2. Demir  
3. Demir ihtiva etmeyen metaller  
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olarak sınıflandırılıp preslenir ve ihale yolu ile dışarıdaki firmalara verilerek bu metallerin işlenmesi 
sağlanır.  

Tesiste işlenen katı atık sonucu elde edilen maddelerse şunlardır:  

Yanıcı gaz, kömür, elektrik, metal, cam, plastik  

Bu maddelerden cam, metal ve plastiğin üretim oranı çöpün bileşimindeki oranlarına göre değişir. Bu 
malzemelerin satışından dolayı, her yıl belirli bir kazanç elde edilir. Yani kısaca çöp paraya dönüştürülür.  

Geri dönüşüm projeleri ile,  

• Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde 
kaynağı olarak kullanılması yerine, kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya 
doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve 
tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir.  

• Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal 
üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji 
tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak 
değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kâğıdın geri dönüşümü ile %60 
oranında enerji tasarrufu sağlandığı birçok uzman tarafından ifade edilmektedir.  

• Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların 
taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.  

• Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal 
kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.  

Ne dersiniz çöplerin ülke ekonomisine faydalı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? En azından bu 
yazıyı okuduktan sonra, çöplerin de bir işe yaradığını öğrenen çocuklarımız, cam şişeleri çöpe atmak 
yerine; belediyelerin belirli yerlere yerleştirdiği cam toplama kutularına atarak, hem çevreye, hem de 
ülke ekonomisine bir katkıda bulunabileceklerini öğrenebilirler.  
 

DİĞER KİRLENME ÇEŞİTLERİ  

Biyolojik Birikim 

İnsanlar tarafından üretilmiş ve doğa için kirletici olan bazı maddeler besin zincirini oluşturan 

organizmalarda birikebildikleri halde, diğer bazıları birikemezler. Doğaya çeşitli kaynaklardan gelen yapay 

maddeler çoğu kez havada ve suda seyreltilerek canlılara zarar veremeyecek düzeylere inerler. Ayrıca 

zehirleyici özelliğe sahip pek çok kirletici maddede ortamdaki mikroorganizmaların etkisiyle veya fiziksel 

ve kimyasal işlemler sonucu zararsız veya daha az zararlı sekle çevrilirler. Örneğin, azotlu gübre 

fabrikalarından yan ürün olarak çıkan ve zehirli özelliğe sahip amonyak, nitrite,  sonra nitrata dönüşerek 

zehirsiz sekle ulaşabilir. Amonyağın aksine bazı kirleticiler ise zararsız sekle dönüştürülemezler, zararlı 

özelliklerini daima korurlar. Bu tip maddeler besin zincirini oluşturan organizmaların dokularında birikerek 

zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşabilirler. Bu olaya Biyolojik birikim denir.  

Doğada biyolojik olarak birikebilen maddelerin başında DDT, PCBs gibi sentetik organik kimyasal 

maddeler, bazı radyoaktif maddeler ve bazı ağır metaller gösterilebilir.  

Pestisitler  

Pestisitlerin gelişigüzel kullanılması, pek çok yerde havayı ve suyu kirletmektedir. Pestisitler zararlı 

olmayan organizmaları öldürerek, besin zincirlerinin bozulmasına da neden olmaktadırlar. Yaygın olarak 

kullanılan bazı pestisitlerin, kullanıldıktan yıllar sonra tehlikeli oldukları ortaya çıkmıştır. Bu durum, pek 

çok hayvan ve insanlar için yüksek oranda zehirli olduğu görülen DDT için tamamen geçerlidir. Bitkilere 

serpilen veya püskürtülen DDT yağmur suyu ile yıkanmış ve ırmak ve nehirlere taşınmıştır. Sonunda 
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planktonlar tarafından alındığı denizlere karışmıştır. DDT biyolojik yoldan kolay yıkılabilir bir bileşik 

olmadığından, biyolojik büyütüm ile yukarı düzeydeki tüketicilerin vücutlarında derişimi artmıştır. Yeryüzü 

ekosistemlerinin birbirine bağlı doğası, DDT’nin kutup ayılarının vücudunda ve Antarktika buzulunda 

bulunması gerçeğinde açıkça görülebilmektedir. DDT’nin insanların yağ dokularında biriktiği de ortaya 

çıkmıştır. 

Pestisit ve herbisitler evsel ve endüstriyel atıklardan ve tarımsal mücadelelerde alıcı ortama karışan ve 

güç parçalanan maddelerdir. Bu nedenle toksik veya kanserojenik etki yaparlar. Bunların tümü karbon, 

hidrojen, klor içerdiklerinden klorlu hidrokarbonlar olarak ta tanımlanırlar. Toprakta uzun süre bozulmadan 

kalabilirler, son derece zehirli maddelerdir.  

 

İnsan Sağlığı ve Çevresel Kaygılar 

Yapay kimyasal pestisitlerin kullanılmasına karşı toplumda ilk umumi çığlık, 1962 yılında yayımlanan Sessiz 

Bahar adlı kitabın yazarı Rachel Carson tarafından seslendirilmiştir. Kitapta, ABD’de çok yaygın DDT 

(Dichloro Diphenyl Trichloroethane) uygulamalarının çevresel etkileri sıralanmakta ve çok büyük 

miktarlardaki potansiyel tehlikeli kimyasalların, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri anlaşılmadan, 

çevreye saçılmalarının mantığı sorgulanmaktadır. Ayrıca, DDT ve diğer pestisitlerin kanserojen oldukları 

ve tarımda kullanımlarının yaban hayatı ve özellikle kuşlar için tehdit oluşturduğu açıklanmaktadır. Kitabın 

yayınlanması çevre hareketi açısından çığır açıcı bir olgu olmuş ve sonunda DDT’nin, 1972 yılında ABD’de 

tarımsal kullanımına yasaklama getiren büyük bir halk seslenişi olmuştur.   

DDT ilk olarak 1874 yılında Adolf von Baeyer’in öncülüğünde Othmar Zeidler tarafından sentezlenmiştir. 

W. Bausch tarafından 1929 yılında bir bilimsel incelemede daha fazla nitelendirilmiş ve devamında 1930 

yılında yayınlara konu edilmiştir. Çoklu klorlu alifatik ye da yağ-aromatik alkollerle triklormetan gurubunun 

böcek öldürücü özellikleri Wolfgang von Leuthold’un 1934 yılındaki patentinde ele alınmıştır. Bununla 

birlikte, DDT’nin bir temas zehiri olarak yüksek etkililikteki böcek öldürücü özellikleri İsviçreli bilim adamı 

Paul Hermann Müller tarafından 1939 yılında keşfedilmiş ve buluş ve gayretleri kendinse 1948 Nobel 

Fizyoloji ve Tıp Ödülünü kazandırmıştır. DDT İkinci Dünya savaşının ikinci yarısında siviller ve askerler 

tarafından sıtma ve tifüsün kontrolü için kullanılmıştır. Savaştan sonra, tarımsal bir insektisit olarak da 

kullanılmış ve üretim ve kullanımı çok artmıştır.  

DDT 1950 ile 1980 arasında, dünyada her yıl 40.000 tondan daha fazla olmak üzere tarımda çok yaygın 

olarak kullanılmıştır. Ayrıca, 1940’lara kadar küresel olarak 1,8 milyon ton dolayında bir üretimin 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir.  ABD’de on beş dolayında şirket tarafından gerçekleştirilen üretim, 

yıllık 82.000 tonla 1962 yılında zirveye ulaşmıştır. ABD’de, yasaklandığı 1972 yılından önce 600.000 

tondan daha büyük miktarda uygulanmıştır. Bu kullanım 1959 yılında yıllık yaklaşık 36.000 tonla en 

yüksek miktar olmuştur. DDT 2009 yılında sıtma ve iç organlar layşmanyazı kontrolünde 3.314 ton 

üretilmiştir. Hala DDT üreten ve en fazla tüketen yegane ülke Hindistan’dır. Çin, üretimini 2007 yılında 

durdurmuştur. 
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Yapay kimyasal pestisitlerin geliştirilmesinden sonra, pestisit kullanımı denetim dışına çıkmış ve pestisit 

kullanımı ile ilgili yasal düznlemeler yetersiz kalmıştır.  Bunun bir örneğini, Tennessee Av & Balıkçılık 

Kurulundan bir biyolog, rekreasyonal bir alanda Japon böceği (Popilia japonica)’nin mücadelesi için 33.75 

kg/ha) dieldrin (DDT’den daha zehirli bir bileşik) granüllerinin uygulamasını bildirmektedir. Bu granüller, 

piknik masalarını kaplayacak kadar çok kesif uygulanmış ve ebeveyn ve çocuklara yemekten önce bunları 

masalarından süpürmeleri söylenmiştir (Graham, 1970). Bu örnekteki gibi ölçüsüz uygulamalar 

böceklerden çok besin zincirinde daha yukarıdaki hayvanların, örneğin, kuşların ve balıkların kapsamlı 

ölümüyle sonuçlanmaktadır. Bir yabanhayatı biyoloğu olarak çalışan Rachel Carson,  bu çevresel yan 

etkilerin farkına varmıştır. Bu zehirlerin geniş ölçekli, düzensiz uygulamaları hakkında bir kitap yazmaya 

ve bu kitapla yönetimi pestisit kullanımının etkilerini araştırmaya ve pestisit kullanımını düzen altına 

almaya yöneltmeye karar vermiştir. Başkan Kennedy bu kitabı okudu ve Rachel Carson’un ileri sürdüğü 

türden araştırmaların başlatılmasına aracı oldu. Bu kitap çok kapsamlı bir tartışma doğurdu ve kimya 

endüstrisinin sindirme gayretlerine rağmen, Sessiz Bahar en çok satan kitaplardan biri oldu. Kitap 

çoğunlukla çevresel hareketi başlatan tetikleyici olarak değer kazanmıştır. Bu tartışmanın kesin yankısı ile 

Başkan Nixon 1970’de, Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansını (EPA) kurmuştur ve günümüzde bu 

kurum, zararlıların mücadelesinde insektisitlerin, herbisitlerin ve fungisitlerin kullanılmasını 

düzenlemektedir.  Aynı şekilde, pestisitlerin kullanılması pek çok ülkede o ülkelerin kendi yönetimleri 

tarafından düzenlenmektedir.  

İnsektisitlerin hayvanlar ve çevre üzerinde çeşitli yan etkilerinin olduğu konusunda Rachel Carson 

tamamen haklıydı. ABD’de, 1991 yılında, 160 milyon hektar dolayındaki alanda, hektara yaklaşık 3 kg 

pestisit uygulanmıştır. Bu uygulama düzeyi ile, doğal flora ve fauna kesinlikle petisitlere maruz 

kalmaktadır. Hedeflenmeyen hayvan ve bitkilere bir kısmını öldüren dolaysız etkiler ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanında, daha az duyarlı türleri öldürmediği halde sağlıklarını ve üremelerini etkileyen öldürücü 

olmayan bazı etkiler de vardır. Klasik bir vaka, avcı kuşlarda yumurta kabuğundaki incelmeye atfedilen, 

DDT’nın neden olduğu üreme başarısızlığıdır (Pimentel et al., 1992). DDT ABD’de yasaklanmış olsa da, pek 

çok göçmen kuş türürnün kışı geçirdiği bazı Güney Amerika ülkelerinde hala kullanılmaktadır. Diğer bir 

çevresel etki toprak fümigasyonunda yaygın olarak kullanılan, DBCP ile ilişkili kuşlarda sperm üretimindeki 

azalmadır. Yeni çalışmalar, yaygın olarak kullanılan herbisitlerin ikiyaşamlı populasyonlarının azalması ile 

muhtemelen bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Toprakta kalan veya suda çözünen pestisit 

kalıntılarından kaynaklanan etkiler de mevcuttur. ABD’deki uygulanan pestisit düzeyleri ile bazı alanlarda 

içme suyundaki pestisit kalıntı miktarları kavranabilir. 

Pestisitlerin insanlar üzerinde etkilerinin olabildiğini biliyoruz, ancak değişik dozlardaki farklı 

insektisitlerin farklı etkileri vardır. Deri ve göz incinmeleri gibi küçük belirtilere neden olan akut etkiler 

olabilmekte, ancak yüksek düzeylerdeki tesirlerde, bazı materyallere maruz kalınıldığında ölüm olası 

olmaktadır. Düşük seviyeli insektisitlere maruz kalmanın kronik etkilerini (akut etkilere neden olandan 

daha düşük dozlara ve çoğunlukla uzun bir dönem içinde maruz kalma) kestirmak daha zor olmaktadır.   

Yapay kimyasal pestisitler geliştirip pazarlayan kimya kuruluşları, itibarları için, günümüzde 

zararlılarla mücadelede yine de etkili olan, insanlar ve çevre için daha güvenli bileşikler üretmektedirler. 
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Gelişmiş ülkelerdeki güvenlik arttırıcı denetimler, şimdilik yeterince uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

pestisit kullanımı ile ilgili denetimler de daha sıkı olmaktadır. Örneğin, Danimarka, İsveç ve Hollanda’da 

ilgili mevzuat 2000 yılı itibariyle etkili olan, tarımsal pestisit kullanımında %50’lik bir azaltma 

öngörmektedir (Matteson, 1995). ABD’de, mevzuat bir kısım kimyasal pestisitleri yasaklamakta ve 

alternatif zararlı mücadele stratejilerini desteklemektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  

zararlılarla tümleşik mücadeleyi teşvik eden, pestisitlerin dağıtımı ve kullanımı hakkında bir düstür 

uyarlamaktadır. 

 Diğer yandan, ABD ve Avrupa’da yasaklanan pestisitler, denetime bağlı olmadan uygulandıkları veya 

az bir denetimin icra edildiği gelişmekte olan ülkelerde sıkça hala üretilmekte ve/veya satılmaktadır. 

Endüstrileşmiş ülkelerde yasaklanmış veya kullanımları sıkı bir şekilde sınırlandırılmış pek çok pestisit, 

gelişmekte olan olan ülkelerde hala pazarlanmakta ve kullanılmaktadır. Bu kimyasallar milyonlarca çiftçinin 

ve çevre sağlığında çok ciddi riskler ortaya koymaktadır (FAO Director-General Dr. Jacques Diouf; J. Harris, 

2000).  

Gelişmiş ülkelerde kimyasal pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki kapsamlı etkilerini kestirmek çok zor 

olmakta ve bu durum halen gelişmekte olan ülkeler için daha da zor olmaktadır. Dünya sağlık Örgütü 1992 

yılında, 25 milyon pestisit zehirlenmesi vakasının olduğunu ve çoğu tarım çalışanlarından ve kırsal 

topluluklarından, her yıl 20,000 istenmeyen ölüm meydana geldiğini hesaplamaktadır (WHO, 1992). 

Nikaragua’daki bir inceleme, pestisit zehirlenmesi vakalarından üçte ikisinin kaydedilmediğini ortaya 

koymuştur. Bir özette, tüm pestisitlerin %50’sinin çeşitli rahatsızlıklarla ilişkili olduğu ve kaydedilen 

ölümcül pestisit zehirlenmelerinin %72,5’inin gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği, buna karşın bu 

ülkelerin dünyadaki pestisit kullanımının sadece %25’ini üstlendikleri belirtilmektedir (J. Harris, 2000). 

Pestisitlerin %80’den fazlası gelişmiş ülkelerde kullanılırken, zehirlenmelerin %99’u denetim ve eğitim 

sistemleri iyi bir şekilde yerleşmemmiş olan gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. 

 

Ondokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren bağlarda görülen mildiyu hastalığına karsı Bordeaux 

bulamacından yararlanılmasına karşın, özellikle ikinci dünya savaşından sonra ayni amaçla çok sayıda 

sentetik ürün hazırlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Pestisitlerin ileri ülkelerdeki tüketimi etkin madde 

oranı bakımından ton olarak kısa süre içinde büyük bir artış gösterdi. Bu yaygın kullanımın doğal çevre ve 

insan sağlığı bakımından yaratacağı olumsuz sonuçlar, önceden farkına varılmadığı için denetlenmemiş, 

ancak DDT' in zehirleyici etkilerinin kanıtlandığı 1970’li yıllardan sonra bu tür maddelerin kullanımı ve satışı 

kimi kurallara bağlanmıştır. Bu moleküllerin doğada uzun süre kalabilmesi, seçiciliklerinin olmaması ve 

besin zincirleri boyunca birikme yetenekleri Yüzünden kimi bölgelerde yararlı türlerin yok olmasına, 

ekosistemlerdeki dengenin bozulmasına ve bu tür ürünlere karşı direnç gösteren yeni ırkların türemesine 

yol açmıştır.  

Öte yandan uzun zamandan beri herbisitlerin kullanıldığı tarımsal alanlarda bu ilaçlara karşı dirençli 

zararlı otların hızla çoğaldığı dikkati çekmektedir. Bu maddelerin besinlere ve yer altı sularına bulaşması, 

özellikle organoklorlu ürünler gibi kimi pestisitlerin teratojen ve kanser yapıcı etkilerinin ortaya 

konmasından sonra insan sağlığı açısından göz ardı edilemez bir tehlike oluşturduğu saptanmıştır. Bu tür 
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ciddi sakıncaları ortadan kaldırmak için araştırmacılar daha seçici, özellikle biyolojik olarak hızla 

parçalanabilen yeni pestisitler üzerinde çalışmaktadır. Biyolojik mücadele tekniklerinin gelişmesi, 

pestisit kullanımını geniş ölçüde sınırlayabilecektir.  

Havada ve yağmur suyunda küçük derişimlerde kuş ve balıkların yağ dokusunda ise daha büyük 

derişimlerde tespit edilen DDT in Antarktika’daki penguenlerde dahi bulunuşu ilginç bir örnektir.  

DDT suda güçlükle erimesine karsın yağda kolayca çözünür. Bu nedenle alglerin yağ dokusu içinde 

milyonda birkaç oranda birikir. Algleri besin olarak kullanan canlılarda birim oran artar.  

Pestistlerin İnsan Dokusuna Etkileri  

Vücuda giren madde miktarı ile farklı dokularda biriken madde miktarı ve vücutta metabolizma 

faaliyetleri sonucu uzaklaştırılan miktar dinamik denge halindedir. Birikim için en uygun kaynak yağ 

dokusunu içeren nötr yağdır ve bu nedenle farklı dokularda görülen miktar daima yağ dokusundakinden 

azdır.  

Pestisitlerin vücuda en iyi girme biçimi besinlerle olmaktadır. Besinin büyük kısmını et, balık, kümes 

hayvanları teşkil etmektedir. Birikim, besin zincirinde daha yüksektir.  

Evde ayrıca kullanılan deterjanlarda sindirim kanalına girmiş indektisitin emilme oranını arttırmaktadır.  

Evsel Kirlenme  

Çok değişken yapıda olan evsel atıklar denize ya doğrudan doğruya veya dere, çay, nehir vb. gibi 

yollarla dolaylı olarak boşaltılmaktadırlar. Evsel atıklarda sudan başka organik maddeler protein, yağ, 

karbonhidrat, vb.) çözünmüş veya asili haldeki inorganik maddeler özellikle besleyici 

elementler,deterjanlar bulunur.  

Bu kadar çeşitli maddeleri içeren lağım sularında esas rolü insan metabolizması sonucu oluşan dışkı ve 

idrar oynar; normal bir insanin 100-150 litre suyu kirletebileceği saptanmıştır.  

Deterjanlar yüzey gerilimini azaltan bir etki gösterdiklerinden Yüzey Aktif Maddeler olarak 

tanımlanır. Anyonik deterjanlar düz zincirli veya dallanmış halkalı alkil sülfatlar veya sülfonatlar seklinde 

üretilir. Bunlardan düz zincirli olanlar biyolojik ayrışmaya müsait oldukları halde halkalı zincirli olan alkil 

sülfat ve sülfonatlar çok zor parçalanabilen ve hatta parçalanamayan maddelerdir. Anyonik deterjanların 

düz zincirlileri Yumuşak Deterjan, dallanmış olanları da Sert Deterjan olarak tanımlanır. Yumuşak 

deterjanlar alıcı ortama daha az zarar verir.  

Yağlar-Petrol ve Türevleri  

Yağlar ve petrol ürünleri evsel ve endüstriyel atıklardan, liman trafiği, tanker kazaları, sintine ve balast 

sularının boşaltımından özellikle alıcı ortamı oluşturan denizlere karışırlar. Petrol kirlenmesinin etkileri 

şunlardır: Kaplama ve havasız bırakma, zehirleme,  ışığın geçmesini azaltma, çözünmüş oksijeni azaltma, 

deniz kuşlarına zarar vermedir.   

Bu durum fotosentez olayını ve dolayısıyla bitkilerin büyümesini önler. Böyle bir ortamda 

mikroorganizmalar da çoğalamaz. Suyun yüzeyindeki petrol filmleri havadan oksijen alınmasını sınırlar ve 

dolayısıyla sudaki oksijen konsantrasyonu düşer. Bu özellikle canılar için önemlidir çünkü çoğalamazlar.  
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Deniz sularının petrollerle kirlenmesinden özellikle deniz kuşları büyük zarar görür. Petrol tabakasının 

yarattığı havasızlık sonucu bitkisel hayat özellikle algler ve likenler yok olur. Özellikle sahile yakin petrol 

kirlenmeleri deniz canlılarında toplu ölümlere neden olur. Deniz dibinde yasayan balıklar ve ıstakozlar daha 

çabuk etkilenir.  

Ayrıca karayollarıyla yapılan petrol, kalorifer yakıtı ve akaryakıt taşımaları sırasında oluşabilecek 

kazalar sonucunda çevreye yayılabilir.  

Bitkisel ve hayvansal kökenli yağların suda ayrışabilirlikleri mineral kökenli yağlardan daha hızlıdır. Bu 

nedenle mineral kökenli yağların olumsuz etkisi daha uzun sürer.  

Ülkemizde petrol kirliliği İstanbul, İzmir,Mersin gibi büyük limanlar basta olmak üzere pek çok 
sahilimizde önemli boyutlara ulaşmıştır. 

 

Ekosistemlerde Bozulma 

Dengedeki bir ekosistemde, bir besin zincirinde her bir düzeydeki organizma sayısı bir sonraki daha 

yüksek beslenme düzeyindeki organizma sayısı tarafından kontrol edilir.  Böylece, örneğin, böceklerin 

sayısı onlardan beslenen organizmalar tarafından kontrol edilir. Bir organizma kendi doğal 

ekosisteminden uzaklaştır ve yeni bir ekosisteme katılırsa burada onun sayısını kontrol edebilecek avcı 

türler bulunmayabilir. Bu durum, böceklerin ve diğer organizmaların hiçbir doğal düşmanlarının olmadığı 

yeni çevrelere kazara veya kasten yerleşebildiği bazı vakalarda olmaktadır. Japon böceği, Felemenk 

karaağaç hastalığına neden olan mantar ve kır tırtılı hepsi Kuzey Amerika’ya sokulmuşlardır. Eski 

dünyanın çeşitli yerlerinden pek çoğu zararlı böcek ve hastalık etmeni, benzer iklim özelliklerine sahip 

Kuzey Amerika’nın çeşitli bölgelerine taşınmıştır. Bu durumun tersi de aynen geçerlidir. Aktarılan 

zararlıların doğal düşmanlarının az olması hızla yayılmalarına ve bitkilere büyük zarar vermelerine neden 

olmaktadır. Grip gibi insan hastalıkları da dünyanın bir tarafından diğer tarafına yolculuk yapanlar 

tarafından taşınmaktadır. Doğu ladini ormanlarında Dev ladin kabuk böceği, Dendroctonus micans (Kug.)  
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The World’s Worst Polluted Places The Top Ten 
The Blacksmith Institute New York City 

September 2006 

This document was prepared by the staff of Blacksmith Institute with input and review from a great 
number of experts and volunteers, to whom we are most grateful.  
 
Location Type Pollutants Legacy/Active Source 

Cleanup 
Status 

Linfen, 
China  

Air, Water Various Gases 
and 
Particulates 

Active Various 
Industries 

Unknown 

Haina, 
Dominican 
Republic 

Soil  Lead Legacy Battery 
Recycling 

None 

Ranipet, 
India 

Water, 
Soil 

Chemicals  Legacy Tanning 
Industry 

Planned, 
but not 
begun 

Mailuu-Suu, 
Kyrgyzstan 

Soil, 
Water 

Radioactive 
Waste 

Legacy Soviet-era 
Uranium 
Plant 

Planned, 
with World 
Bank 
support 

Dzerzhinsk, 
Russia 

Water and 
Soil 

Chemicals Legacy, some 
Active 

Soviet-era 
Chemical 
Weapons 
Production 
and others 

Planning 
only 

Norilsk, 
Russia 

Air, Soil, 
Water 

Sulfur Dioxide, 
Strontium-90, 
Caesium-137, 
Others 

Active Platinum 
Production, 
Other mills 

Unknown 

Rudnaya 
Pristan, 
Russia 

Soil  Lead Legacy and 
Active 

Lead Mining  None 

Chernobyl, 
Ukraine 

Soil, 
Water 

Radioactive 
Materials 

Legacy Soviet-era 
Power Plant 
Accident 

Ongoing 

Kabwe, 
Zambia  

Soil  Lead  Legacy  Lead Mining Early Days 
– process 
begun with 
World 
Bank 
support 

La Oroya, 
Peru 

Air, Soil Lead Active and 
Legacy 

Metal Mining 
and 
Production 

Unknown 

 

RADYOAKTİF KİRLENME 

Karasal ortamdaki kayalarda ve denizel ortamdaki sedimentlerde radyoaktif maddeler bulunduğu gibi 

atmosferde de kozmik ışınların etkisiyle radyoaktivite oluşur. İnsanların ürettiği yapay radyoaktif maddeler 



 

 59 

de karada, suda, havada etkisini göstermektedir. Radyoaktivite bazı maddelerin karasız olan atom 

çekirdeklerinin bir sonucudur. Bu özelliğe sahip olan maddelere Radyoizotop, bunları içeren maddelere de 

Radyoaktif madde denir.  

Bütün ağır elementlerin izotopları (atom numarası 83’ten büyük) radyoaktiftirler. Bir radyoaktif 

izotopun parçalanması için geçen süreye o izotopun yarı ömrü denir. Örneğin, bu süreler, Karbon 5568 yıl, 

Fosfor 14,5 gün, Potasyum 1,3 milyar yıl, Demir 45 gün, Manganez 300 gün, İyot 8 gün Kripton 10 yıldır. 

Radyoaktif Kirlenmenin Kaynakları  

Yeryuvarlağında radyoaktif kirliliğe neden olan başlıca iki kaynak vardır. Bunlar doğal ve yapay olmak 

üzere ayrılabilir.  

Yeryuvarını oluşturan kaynakların ve denizde çökelmiş olan sedimentlerin içinde bulunan radyoaktif 

maddelerin kompozisyonundan kaynaklanır. Diğer bir kaynağı da kozmik ışınların etkisi sonucu oluşan 

radyoaktivitedir.  

Yapay radyoaktif maddeler özellikle ikinci dünya savaşından sonra giderek artan miktarlarda ortama 

karışmaktadır. Örneğin; atom bombası denemeleri, nükleer santrallerden çıkan atıklar bu santrallerdeki 

kazalar, denizlere bilerek ve kontrollü şekilde atılan radyoaktif atıklar.  

Radyoaktif Kirlenmenin Çevreye Etkileri  

Radyoaktivitenin çevreye etkisi radyasyonun şiddetine, etki süresine ve ışınların türüne göre değişir. 

Doğal radyoaktivite oldukça bölgesel düzeyde kalabilir. Yapay radyoaktivite özellikle nükleer denemeler ve 

kazalar ekosferin tümünü kirletebilecek bir etki yaratır. Örneğin, Rusya' da Kiev yakınında oluşan kazada, 

hava akımlarıyla taşınana ve yağmur sularıyla yeryüzüne inen bu radyoaktif maddelerin kuzeyde 

İskandinav ülkelerine, batıda İngiltere'ye, güneyde Türkiye'den İspanya 'ya kadar yayıldığı saptanmıştır.  

Nükleer felaketlerden sonra oluşacak duman ve toz güneş ışınlarının yeryüzüne gelmesini engelleyecek 

derecede yoğun olabilir. Bunun sonucunda ışığın azalmasıyla yeryüzündeki fotosentez ileri kesintiye 

uğrayabilir, ayrıca gelen ışınlar yeryüzüne ulaşmadan geri yansıtılacağından yeryüzünde ısı düşecek 

dolayısıyla iklimlerde değişme olacaktır.  

Nükleer felaketlerden sonra ekosferin fiziksel koşullarındaki değişmeler canlı toplumlarında önemli 

değişmeler olacaktır. Radyasyon değişik türleri değişik şekillerde etkileyebilir. Genelde böceklerin, kuş ve 

memelilerden daha dayanıklı oldukları; bitkilerden otsuların iğne ve geniş yapraklılardan daha dayanıklı 

oldukları saplanmıştır.  

Bazı izotoplar canlıda birikim yapar, bu birikim besin zinciri yoluyla canlıdan canlıya geçer.  

Cıva, kadmiyum gibi metallerin de canlılarda biyolojik birikim yaptıkları gözlenmiştir. Japonya'da 

görülen Minimata hastalığı bu birikimin bir sonucudur.  

Kirlenmiş bölgelerde yapılan planktonik çalışmalarda bazı türlerin bol olarak bulunmasına karşın bazı 

türlerin tamamen ortadan kalktığı saptanmıştır. Bentik formların dağılışı kirlilik etkisine göre horizontal 

olarak zonasyonlar gösterir. 
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Nükleer  Reaktörlerin Çevreye Etkileri  

  

 Nükleer  reaktörlerin çok olduğu ülkelerde, özellikle  Amerika Birleşik Devletlerinde çok miktarda  
radyoaktif atık su altında geçici olarak  depolanmakta ve sonsuza kadar saklanacağı  yere götürül
meyi beklemektedir. Uygun depolama  yerleri jeolojik bakımdan binlerce, onbinlerce  yıl kararlı ol
malıdır. Bu tür yerlerin  seçimi için günümüzde büyük tartışmalar  olmaktadır.  

 Nükleer enerjiyi yoğun olarak kullanan Fransa değişik bir yol seçerek, nükleer atıkların yeniden 
işlenmesine yönelmiştir. Bunun için, yakıt çubuklarındaki uranyum ve plütonyum ayrılmakta ve 
yeniden yakıt çubukları haline getirilmektedir. Geriye kalan düşük etkinlikteki diğer atıklar 
yukarıda belirtildiği gibi saklanmaktadır. Bunların yarı ömürleri 100 yıl kadardır. Bunlar borsilikat 
camlarından yapılmış kaplar içinde saklanmaktadır. Bor elementi nötronları tutar. Bu radyoaktif 
camlar kapalı kaplara yerleştirilir ve özel depolara konur. Bu depolar en az 1000 yıl 
saklanabilecekleri mağaralara, özellikle son buz çağından beri jeolojik bakımdan korunmuş 
mağaralara yerleştirilir.  

 Uranyum ve plütonyumun yeniden işlenmesi çok tehlikelidir ve çok dikkatli yapılmalıdır. Bu işlem 
genellikle uzaktan yönetilen cihazlarla yapılır. Yeniden işleme sürecinin önemli bir sorunu, geri 
kazanılan plütonyumun atom bombası yapılabilecek kalitede olmasıdır. Silah yapımının 
önlenebilmesi için çok sıkı önlemler alınmalıdır.  

  Görüldüğü gibi, "temiz" nükleer enerji, asit yağmuru ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar 
taşımamasına karşın, kendine özgü sorunları da beraberinde getirmektedir. Yeni enerji kaynaklarının 
saptanması sırasında bilim kadar sosyal ve politik etkenler de önemlidir. Yeni bir enerji politikası 
oluştururken hangi riskleri ne kadar göğüsleyebileceğimiz göz önüne almalıyız. Yani, alacağımız risk 
getireceği yarara değer mi? Acaba nükleer enerji kullanarak girdiğimiz risk, fosil yakıt1arımn çevre 
kirlenmesi ve küresel ısınma risklerinden daha kabul edilebilir durumda mıdır? Yoksa, nükleer enerji 
kullanımını yaygınlaştırmak yerine, enerjinin daha verimli kullanılmasını mı sağlamalıyız? Bütün bu 
sorunlar önümüzdeki yıllarda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır .  

Nükleer  Santral Kazaları  

Nükleer  güç istasyonlarında çok kötü iki kaza  olmuştur. Bunlardan ilki 1979 da Pensilvanya  yakınlarınd
aki Middleton "Three Mile Island"  (TMl) nükleer güç istasyonunda meydana gelmiştir.  TMI reaktörü suyu
n yavaşlatıcı ve soğutucu  olarak kullanıldığı hafif su türü reaktördür.  Bu kazada bazı soğutucular (aynı z
amanda  yavaşlatıcı) kaybolmuştur. Çok az yavaş  nötron kaldığı için reaktördeki zincir  tepkimeleri durm
uştur. Bununla birlikte fisyon  parçacıkları yakıt çubuklarının aşırı  ısınmasına neden olarak bozunmaya d
evam  etti. Kısmen erime oluştu ve bunun sonucu  reaktörlerden birisi çatladı. Çatlama az  miktarda rady
oaktif buharın atmosfere yayılmasına  sebep oldu. Reaktör kapatıldı, ancak robotlar  yakıt çubuklarında ö
nemli ölçüde hasar  olduğunu tespit ettiler. 

İkinci kaza 1986 yılında Ukrayna'da Çernobil'de oldu. Bu reaktörde yavaşlatıcı olarak grafit 
kullanılmaktaydı. Soğutucu yanlışlıkla kapatılınca zincir tepkimeleri kontrolden çıktı. Sıcaklık muazzam 
şekilde arttı ve erimeye neden oldu. Erime boyunca çubuklan çevreleyen grafit yavaşlatıcılar yandı ve 
radyoaktif dumanlar reaktör dışına taştı. Radyoaktif maddeler Avrupa, Kanada ve Amerikanın birçok 
yerine dağıldı. Çernobil kazasında sadece birkaç düzine insan ölmesine rağmen ileriki yıllarda 
radyasyonun neden olacağı kanser nedeniyle daha fazla kişi ölecektir. Çernobil'de meydana gelen kaza, 
soğutucunun yavaşlatıcı olduğu hafif-su reaktörlerinde meydana gelmez.( Yan tarafta  Çernobil nükleer 
santral kazasına ait görüntüler vardır) 

Diğer  milletler kaza olmadan nükleer gücü halen  kullanmaktadırlar. Fransa ve Japonya' da elektrik  ene
rjisinin üçte ikisi nükleer güç istasyonlarından  elde edilmektedir. Nükleer reaktörlerin güvenliğinin  kayıtl
ardan oldukça yüksek olduğu görülür  ancak nükleer atıklar oldukça önemli bir  sorun oluşturur. 
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Japonya’da 11 Nisan 2011 Cuma günü yaşanan deprem sonrası oluşan yıkıcı bir tsunami dalgası 

ve Fukuşima Daiçi nükleer santral kazası 

Japonya'da 9 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir haftadan fazla bir süre geçti. Japonya bir tarafyan 
deprem ve tsunaminin yaralarını sarmaya çalışırken, bir tarftan da Fukuşima Nükleer Santralinde 
meydana gelen patlama ve yangınlar sonrasında olası bir nükleer felaketin engellemeye çalışıyor.  
 
Santralin reaktörlelerinde oluşan basıncın azaltılması ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak tüm 
çabalara rağmen bugün 3 numaralı reaktöründeki basıncın yeniden yükseldi.  
 
 

 

Japon hükümeti ülkede yaşanan deprem sonrasında büyük hasar gören ve devam eden 

soğutma işlemlerine rağmen radyoaktif sızıntı riski devam eden Fukuşima nükleer santralinin 

kapatılacağını açıkladı.  

DURUM KONTROL ALTINDA  
 
Japonya Nükleer Güvenlik Ajansından Hidehiko Nişiyama, Fukuşima nükleer santralinin 3 numaralı 
reaktöre su verilmesine ilişkin çabaların ''işe yaramıyor olabileceğini'' belirterek, reaktörden çevreye bir 
miktar radyoaktif gaz salınacağını söyledi. Nişiyama, gaz salınımının, nükleer santralin çevresindeki 
radyasyon oranını yeniden yükselteceğini ifade etti. Daha sonra açıklama yapan Tokyo Elektrik Enerji 
Şirketi’nden (TEPCO) bir yetkili, Fukuşima Daiichi nükleer santralinin, basınç yükselmesi yaşanan 3. 
reaktöründe durumun kontrol altına alındığını söyledi. Reaktörde basıncın halen yüksek seviyede 
olmasına karşın durumun istikrarlı olduğunu belirten yetkili, bu nedenle reaktördeki basıncı azaltmak 
amacıyla çevre için risk yaratacak olan radyoaktif gaz salımı işlemine acil ihtiyaç duyulmadığını kaydetti. 

 VE SON KARAR: KAPATILACAK  
 
Deprem sonrasında soğutma sisteminde hasar meydana gelen ve radyasyon sızıntısı yaşanan Fukuşima 
nükleer santrali, gerekli önlemler alındıktan sonra kapatılacak. Konuyla ilgili açıklama Japonya hükümet 
sözcüsü Yukio Edano’dan geldi. Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralinin yeniden çalıştırılabilecek 
durumda olmadığını kaydeden Edano, santralin aşırı ısınan reaktörlerinde kontrol sağlandıktan sonra 
kapatılacağını bildirdi. 
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Nükleer çağın sonu mu?  

Dünya basını Japonya’daki deprem sonrasında nükleer santrallerde yaşanan patlamalar 
nedeniyle, nükleer enerjiyi sorguluyor.  

 

 

Japonya’da meydana gelen deprem ve oluşan tsunami sonrasında ülkedeki nükleer santrallede yaşanan 

patlama ve nükleer sızıntı olasılığı, nükleer çağın sonunun geldiği yorumlarına neden oluyor.  

İngiliz gazetelerinde, Japonya'da büyük yıkıma yol açan deprem ve tsunamiyle ilgili haberler manşetlerde 

yer aldı.   

İngiliz Guardian gazetesi, Japonya'daki felaketin ardından Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, 

Endonezya ve Türkiye'deki çevreci grupların yeni santrallerden vazgeçilmesi ya da güvenlik 

standartlarının büyük oranda yükseltilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.  

Merkezi Viyana'da bulunan Atom Enerjisi Kurumu'na göre, dünya genelinde, faal durumdaki 442 ticari 

nükleer santralin yüzde 20'si önemli derecede sismik faaliyetin olduğu bölgelerde inşa edilmiş durumda. 

Bu yetkililere göre artan enerji ihtiyacını karşılamak için 20 yıl içinde 350 yeni santral inşa edilmesi 

planlanıyor ve bu durum, bir doğal felaket sonucu nükleer facia yaşanması riskinin artması anlamına 

geliyor."  

"Greenpeace Yeşil Barış Hindistan'dan Karuna Raina, 'Japonya'dakilerin depreme dayanıklı ve felaketlere 

en hazırlıklı santrallar olduğu söyleniyordu. Ama bakın ne oldu. Sismik bölgeler riski artırıyor' dedi. 

Türkiye de Akkuyu'da üç nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. Santralin yapılacağı bölge Ecemiş Fay 

Hattı'nın birkaç kilometre yakınında ve geçmişte büyük depremlerin olduğu bölgede."  

NÜKLEER ENERJİNİ KADERİ JAPONYA'DA BELİRLENECEK 

Guardian yazarı Julian Glover de, nükleer enerjinin kaderinin Japonya'da belirleneceğini belirterek, 

santralde durumun kontrol altına alınamaması halinde nükleer enerjiye güveninin tamamen 

kaybedileceğini vurguladı:  
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"Japonya'daki nükleer facianın dünyayı atom enerjisinden uzaklaştırmaması ya da uzaklaştırması 

gerektiğine dair birçok neden var. Meseleye olumsuz açıdan bakınca rasyonellikten uzaklaşılabilir. 

Faciaya yol açan nedenlerin tekrarlanması olasılığı ne kadar az ya da sonuçları ne kadar kontrol edilebilir 

olursa olsun, sektörün güvenlik konusunda verdiği güvenceler, ekonomik mantık ve iklim değişikliğinin 

etkilerini azaltmak için yeni santraller inşa etmek gerektiği argümanları korkutucu bir sezyum bulutunda 

yok olup gidebilir.  

Çernobil'in manevi sonuçlarıyla başetmek yıllar aldı. Fukuşima felaketini unutmak da bir o kadar alabilir. 

Büyük bir yıkıma yol açma potansiyeli nedeniyle, nükleer enerjinin halkın güvenine ihtiyacı var."  

'NÜKLEER ENERJİYE DESTEK AZALDI' 

Financial Times da başyazısında 1979'da Pensilvanya, yedi yıl sonra da Çernobil'de meydana gelen 

kazanın nükleer enerjiye desteği önemli oranda azalttığını hatırlatarak şöyle dedi:  

"Nükleer endüstrinin, Çernobil'den sonra iyi bir güvenlik sicili oluştu. Bu büyük ölçüde daha iyi tasarım ve 

daha sıkı izleme sayesinde mümkün oldu. Küresel ısınma nedeniyle de Batılı hükümetler tekrar nükleer 

seçeneğe bakmaya başladılar. Enerji güvenliğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle gelişmekte olan ülkeler de 

hızla nükleer santraller inşa ediyor. Nükleer santraller, karbon salımlarının azaltılmasında belli bir rol 

oynamalı."  

"Ancak güvenlik kaygıları, nükleer enerjinin en azından Batı'da canlanışını durdurabilir. ABD ve Avrupa'da 

yeni santral inşasına destek artmasına rağmen hala kırılgan bir durum söz konusu. Bir ciddi olay bile, bu 

desteği yok edebilir. Çernobil'den sonra Uluslararası Atom Enerjisi sıkı güvenlik kuralları getirdi. Ancak 

aradan 20 yıl geçmesine rağmen, bu kurallar hala istenirse uygulanıyor."  

"Ama kamuoyunun yeni santraller inşa edilmesini sınırlayamayacağı gelişmekte olan ülkelerde nükleer 

enerji sektörünün hızla geliştiği günümüzde bunun yeri olamaz. Yeni nükleer santrallerin yüksek güvenlik 

standartlarıyla inşa edilmesi sağlanmalı."  

Times'ın başyazısında da nükleer saldırıya uğrayan tek ülke olan Japonya'daki kazanın ardından nükleer 

santralların güvenliğinin mercek altına alınması gerektiğini belirterek, "Nükleer enerjiyle ilgili anlaşılabilir 

hassasiyetlerine ve teknolojide dünya lideri olmalarına rağmen Japonlar bile felaketten etkilenmeyecek 

reaktörler yapamıyorsa kim yapabilir ki?" diye soruldu. 

GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 

Gürültü:  Ses dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir. Ses, “kulak veya bir alıcı tarafından 

algılanabilen hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimi”dir. Ses ortamdaki parçacıkların 

titreşmesiyle ve bu titreşimlerin komşu parçacıklara iletilmesiyle olmaktadır. Titreşim sonucu oluşan 

dalgalar havada, su veya benzeri ortamda basınç değişiklikleri oluşturur. Bu basınç değişiklikleri kulak 
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tarafından sinir yolunda aktarılan impulslara çevrilir ve beyin tarafından “ses” olarak algılanır. Ses 

nesnel, yani ölçülebilir ve varlığı kişiye göre değişmeyen bir kavramdır. Gürültü ise öznel bir kavramdır.  

    

Gürültü  “hoşa gitmeyen, istenmeyen rahatsız edici ses” olarak tanımlanabilir ve gelişigüzel bir 

yapısı olan ses spektrumudur. Bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kişilere bağlı olarak 

değişebilir. Çok yüksek sesin, hoşa gitse bile, işitme kaybıyla birlikte birçok psikolojik rahatsızlıklara neden 

olan zararlı etkisi nedeniyle kontrolü gerekmektedir. Gürültüyü, çağımızın önemli endüstriyel ve çevre 

sorunlarından biri yapan kaynakların başında endüstriyel makinalar ve ulaşımda kullanılan araçlar 

gelmektedir. Sanayi toplumlarında, toplumu çevre gürültüsünden korumak için yasalar çıkarılmakta, çevre 

gürültüsü için sınırlamalar konulmaktadır. ABD’de 1972 yılında yürürlüğe giren kanunla EPA (U.S. 

Environmental Protection Agency) gürültü çalışmalarını üstlenmiştir.  

Ülkemizde de 11.12.1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Gürültü Kontrol Yönetmeliği kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını gürültü ile bozmayacak bir 

çevrenin geliştirilmesi amacıyla gürültü kontrolünün uygulanacağı sınırlarının belirlenmesi esaslarını 

kapsar.  

Ses ölçü birimi dB (Desibel) dir. Gürültü kontrolünde bu birim kullanılmaktadır. dB bir orantılı veya 

göreli bir değeri gösterir. Alexander Graham Bell’in anısına Bel adı verilen birim iki büyüklüğün oranının 

logaritması olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bir büyüklüğün referans büyüklüğüne oranının 

logaritmasının 10 katıdır. dB ile ölçtüğümüz büyüklüklere düzey adı verilir. Bir ses kaynağının yaydığı ses 

enerjisinin gücüne ses gücü (veya akustik güç), bu gücün düzeyine (Lw) adı verilir.  

Referans gücü olarak uluslararası referans Wo=10    kullanılır.  

Ses gücü W (Watt) olan bir kaynağın ses düzeyi Lw;  

Lw=10 log   W/Wo = 10 log  W/10     eşitliğinden hesaplanır.  

Örneğin 1 W ses gücü olan bir uçak motorunun ses gücü düzeyi;  

Lw=10 log   W/ Wo = 10 log 1/10 = 120 dB’dir.  

Frekans ses dalgalarının birim zamandaki titreşim sayısıdır ve birimi de Hertz (Hz) dir. Genç bir insan 10-16.000 

Hz arasındaki sesleri duyabilir. İnsan kulağının hassas olduğu orta frekanstaki sesler 1000-4000 Hz arasındadır.  

Gürültü Nasıl Ölçülür? 

Ses desibel (dBA) ile ölçülür ve çevresel gürültü ile ilgili uygulamada ses çoğunlukla ‘A’ yüklü desibel 

ile ölçülür.  Frekans spektrumu karşısında insan kulağının duyarlılığını kabaca yansıttığından, ‘A’ yüklü 
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desibel kullanılır. Bununla birlikte, ses gücü, sese tepkimizi etkileyebilecek tek şey değildir. Beklenmedik 

sesler, tekrarlı bas vuruşlar,  tiz gıcırtılar veya vınlamalar sesleri daha sinir bozucu yapabilir.  

Gürültü Kirliliği 

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük 

kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen 

ölçülerin üzerindedir.  

Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız 

klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler 

gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım 

ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını 

olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır. 

GÜRÜLTÜ  KAYNAKLARI  

Trafik Gürültüsü  

Ülkemizde her türlü taşıtın izin verilebilir üst gürültü sınırları Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde 

belirlenmiştir. 

Endüstri  Gürültüsü  

Endüstriyel gürültü birincil olarak o endüstri kolunda çalışanları ilgilendiren önemli bir problem olmakla 

beraber çevrede yaşayanlar içinde önemli sorunlar yaratmaktadır.  

İnşaat   Gürültüsü  

Diğer gürültü kaynaklarına göre inşaat gürültüsü süreklilik göstermemektedir. Bina ve yol inşaatları 

sırasında kullanılan makine ve cihazlar ile yapılan işlemlerin meydana getirdiği gürültü yakın çevrelerde ve 

özellikle yaz aylarında rahatsızlık vermektedir. İnşaat yapılan mahallerde ve şantiyelerde izin verilebilir 

gürültü düzeyleri Yönetmelikte belirtilmiştir.   

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ  

1. Fiziksel Etkiler 

Gürültünün fiziksel etkisi, geçici veya işitme hasarları şeklinde görülür. Ani ve yüksek sesin kulak 

zarını parçalaması hassas korti tabakasını düzelmeyecek şekilde hasara uğratması başlıca etkilerdir. Ani 

zarar oluşturmayacak düzeydeki gürültüde uzun süre kalan kişilerde sürekli işitme kayıpları görülebilir. 

Yüksek ses, tüy hücrelerini zedeleyerek, korti organında çökme oluşturarak ya da işitme hücrelerini 

zedeleyerek işitme duyusuna zarar verir. Bu durum işitme kaybı ve işitme eşiğinin kaybına sebep olur. 

2. Fizyolojik Etkiler 

Gürültünün fizyolojik etkileri kas gerilmeleri, stres, kan basıncındaki artış, kalp atışlarının ve kan 

dolaşımının değişmesi, gözbebeğinin büyümesi ve uykusuzluktur. Bunların çoğu kısa süreli etkilerdir. Stres 
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ve uykusuzluk gürültünün kısa süreli etkilerindendir. Ayrıca migren, ülser, gastrit vb. hastalıkların ortaya 

çıkmasında gürültünün önemli etkisi olabileceği öne sürülmektedir.  

3. Psikolojik Etkiler 

Gürültü; insanlarda sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkilerde 

yavaşlama ve iş veriminin azalmasına yol açmaktadır. Bu sonuçların çoğu gürültü ortamında çalışan kişiler 

üzerinde yapılan gözlemlere dayanmaktadır. 

4. Performans Etkileri: 

Gürültünün iş verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılamaması gibi etkileri görülmektedir. 

Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyonların engellenmesi, ortamda etkisinde 

kalınan arka plan gürültüsü düzeyi ile ilgilidir.  

Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. Endüstri alanında 

yapılan araştırmalar göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında işin zorluğu da azalmakta, verim 

yükselmekte ve iş kazaları azalmaktadır.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek hastalıklarının %10'u, gürültü sonucu 

meydana gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının pek çoğu tedavi 

edilebildiği halde, işitme kaybının tedavisi yapılamamaktadır.  

Titreşim Titreşim bir sistemin denge konumu etrafında yaptığı salınımlardır. Gürültü kontrolü açısından 

titreşim kontrolü, titreşerek ses yayan yüzeylerin titreşim genliklerinin azaltılmasıyla sağlanır. Bunun içinde 

titreşimin sönümlenmesi, titreşim yaratan kaynağın ses yayan yüzeylerden yalıtılması gibi yöntemler 

uygulanabilir. 

Gürültünün Çevreye Olan Etkileri  

Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri  

Gürültü kaynaklarının imar planlarındaki gürültüye duyarlı alanlarla ilişkili olması ve bu soruna karşı 

tedbir olarak, imar planlarında gürültüye karşı özellikle araçların transit geçtiği yollar ile imar sahası 

arasında tampon bölge bırakılmalıdır. Şehir içi küçük sanayi işletmelerinin sanayi bölgesine taşınmaları 

desteklenmelidir. Buraların yeşillendirilmesi sağlanmalıdır. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların etrafı 

ve boş arazilerin ağaçlandırılması çalışmaları yapılmalıdır. Yerleşim alanları içerisinde kalan kamuya açık 

eğlence yerlerinde Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşanlara gürültü İzleme/Ölçme/Kontrol monitörleri 

takılmalıdır.  

Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi  

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle kontrol altına alınması gereği ortaya 

çıkmaktadır. İlk önce çevreye gürültüsünü yayan ana kaynaklar ortaya konulmalıdır. Daha sonra çeşitli 

sanayi ürünleri için izin verilen en yüksek gürültü düzeyleri belirlenmelidir.  
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Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri 

Gürültü Türü dB Derecesi Psikolojik Etkisi 

   Uzay Roketleri  170    Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması  

   Canavar Düdükleri  150    Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması  

   Kulak dayanma sınırı  140    Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin 
bozulması  

   Makineli delici  120    Sinirsel ve psikolojik bozukluklar 
(III.Basamak)  

   Motosiklet  110    Sinirsel ve psikolojik bozukluklar 
(III.Basamak)  

   Kabare Müziği  100    Sinirsel ve psikolojik bozukluklar 
(III.Basamak)  

   Metro gürültüsü  90    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)  

   Tehlikeli bölge  85    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)  

   Çalar Saat  80    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)  

   Telefon zili  70    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)  

   İnsan sesi  60    Psikolojik belirtiler (I.Basamak)  

   Uyku gürültüsü  30    Psikolojik belirtiler (I.Basamak)  

Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Düzeyleri 

Kullanım Alanı Ses basıncı düzeyi 
(gündüz) 

dBA 

Dinlenme Alanları 

   Tiyatro Salonları  25 

   Konferans Salonları  30 

   Otel Yatak Odaları  30 

   Otel Restoranları  35 

Sağlık Yapıları 

   Hastaneler  35 

Konutlar 

   Yatak Odaları  35 

   Oturma Odaları  60 

   Servis Bölümleri (mutfak, banyo)  70 

Eğitim Yapıları 

   Derslikler, Laboratuvarlar  45 

   Spor Salonu, Yemekhaneler  60 

Endüstri Yapıları 

   Fabrikalar (küçük)  70 

   Fabrikalar (büyük)  80 



 

 68 

Gürültünün İnsanlar Üzerindeki Etkileri (Schemel, 1986)  

   
Gürültünün  

 Değeri  

   
Gürültü  
Kaynağı  

İnsanlar Üzerindeki  
Fiziksel Ve Ruhsal  

Etkileri  

20-30 dB  Yaprak kımıldaması,  
fısıldayarak konuşma,  
çalışan saat  

   
psikolojik olarak  

45-50 dB  Penceresi kapalı odaya 
dışarıdan gelen gürültü,  
evdeki müzik  

   
% 50 sinde uykusuzluk  

65-70 dB  Yoğun trafik olan yol, elektrikli daktilo  kan basıncı,  
yüksek kalp atması,  
nefes almada değişiklik  

90-120 dB  moped, testere, disko, havaalanı 
gürültüsü  

kısa süreli duymama  
zorunluluğu  

120 dB  jet uçağı, siren düdüğü, havalı 
tokmak, hava kompresörü  

  işitme zorlukları,  
ağrı başlangıcı  

 

Gürültüyü Azaltmak İçin Alınabilecek Önlemler 

 Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,  

 Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,  

 Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik 

aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi,  

 İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol 

Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,  

 Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen 

yapılarda ses yalıtımı sağlanması,  

Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi 

gerekmektedir.  

 

   Ezan 80 dB’i aşmayacak 
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Diyanet, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen Ezan Çalıştayı’nda, ezanın usulüne uygun ve güzel bir seda 

ile okunması, camilerde ses cihazı ve kullanımı konusunda standartlar belirledi. Bundan sonra cami içi ve 

dışında kullanılan cihazların ses şiddeti (desibel-dB) ölçümleri yaptırılarak ezanların 80 dB’i aşmamasına 

özen gösterilecek. (Şubat 2017, Ulusal Basın) 

 

 
ÇEVRENİN RESTORASYONU  

Kirliliğin Önlenmesi 

Doğal Kaynakların Korunması 

Toprağın Korunması 

Yeryüzü Sularında Tarım  

Ormanların Korunması 

Yaban hayatının Korunması 

Zararlıların Biyolojik Kontrolü 

 

ULUSLARARASI DOĞA KORUMA VE ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ (Geleceğin Anahtarı) 

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol  

Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi 

Akdeniz’in Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve  

Ortadan Kaldırılması Protokolü 

Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolu   

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme 

Avrupa Kültür Anlaşması 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi  = Bern Sözleşmesi (19 Eylül 1979) 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Protokol = Kyoto Protokolü 
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (5 Haziran 1992) Rio Yeryüzü Zirvesi'nin en somut sonuçlarından biri, 5-16 Haziran 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü 

Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux’de 20 Temmuz 1936 Tarihinde İmza Edilen Mukavelename 

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (Marpol - 1973) 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 

Ev Hayvanlarının Korunması Sözleşmesi 

Fevkalâde Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol   

Karadeniz’in Kirliliğe Karsı Korunması Sözleşmesi 

Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü 

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme   

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme  CİTES 

Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme 

Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşmeye Ek Protokol  

Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi 

Nükleer Kaza veya Radyolojik Âcil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesi  

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme   

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Protokol = Montreal Protokolü  

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme = Viyana Sözleşmesi   

Özellikle Afrika’da, Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme   

 RAMSAR SÖZLEŞMESİ (1971 yılında İran’ın Ramsar kentinde imzaya açılmıştır). 

Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 

Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi 

Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi   

IUCN: Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği  

IUCN Kırmızı Listesi: IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi  

IUCN Kırmızı Listesi, bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir. IUCN 

Kırmızı Listesi, Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources) tarafından sürdürülmektedir. 

IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek 

oluşturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma 

meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluşunu azaltmak için 

uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik çeşitliliğin 

durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir. 

En son güncelleme 2006 Kırmızı Listesi, 4 Mayıs 2006 tarihlidir. 40.168 türü ve buna ek olarak 2.160 alttürü, sualtı 

nesillerini, alt nüfusu bir bütün olarak değerlendirir. 
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Bir bütün olarak incelenen türlerden, 16.118 tanesi tehlike altında olarak belirlenmiştir. Bunlardan, 7.725 tanesi 

hayvanlar, 8.390 tanesi bitkiler, ve üç tanesi küf ve mantarlardır. 

Bu yayımda, 2004 yılındaki yayım üzerinde bir değişiklik yapılmadan, 784 türün İsa’dan Sonra 1500 yılından itibaren 

neslinin tükenmesini listelemektedir. Bu 2000 yılındaki listenin (766) 18 fazlasıdır. Her yıl az sayıda nesli tükenmiş 

türler ya yeni bulunmakta, ya fosil türüne dönüşmekte ya da üzerinde yeterli bilgi bulunmayan kategorisine 

alınmaktadırlar. 2002 yılında nesli tükenmiş olanlar listesi 759 türe kadar düşmüş ancak o zamandan bugüne artış 

sergilemektedir. 

Türler, tükenme hızı, popülasyon büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile popülasyon ve dağılımın parçalanma derecesi 

gibi kriterler dikkate alınarak 9 grupta sınıflanmıştır. 

Korunma durumu kategorileri 

Tür 

(değerlendirildi) 

(yeterli 
veri) 

Tükenmiş 

Doğada tükenmiş 

(tehdit 
altında) 

Çok 
tehlikede 

Tehlikede 

Zarar 
görebilir 

Yakın tehdit 

Asgari kaygı 

Yetersiz veri 

Değerlendirilmedi 

 EX: (Tükenmiş): Kuşkuya yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu kanıtlanan türler. 

 EW: (Doğada Tükenmiş): Yabanıl yaşamda soyu tükenmiş, sadece el altında  (yetiştirme veya sergileme 

amaçlı olarak) veya tarihi yayılış alanı dışında yerleştirilmiş bir popülasyon olarak varlığını sürdürdüğü bilinen 

türler.   

 CR: (Çok Tehlikede): Yabanıl yaşamda soyu tükenme tehlikesi son derece yüksek olan türler.  

 EN: (Tehlikede): Yabanıl yaşamda soyu tükenme tehlikesi yüksek olan türler.  

 VU: (Zarar Görebilir): Yabanıl yaşamda tehlikeye düşmesi yüksek olan türler.  

 NT: (Yakın Tehdit): Yakın gelecekte tehlikeye düşme olasılığı olan türler.  

 LC: (En Düşük Kaygı): En düşük tehlike. Daima bir tehlike kategorisi olarak nitelendirilmez. Yaygın ve bol 

bulunan türler bu kategoriye konulmuştur.   

 DD: (Yetersiz Veri): Tükenme tehlikesinin değerlendirilmesi için yeterli veri olmayan türler.  

 NE: (Değerlendirilmedi): Şimdiye kadar bu kriterlere göre değerlendirilmemiş türler. 
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IUCN Kırmızı Liste tartışılırken, "threatened" (tehlike altında olan) resmi terimi üç kategoriyi içine alır:  

 Yaşamsal Tehlikede: Yabanıl yaşamda soyu tükenme tehlikesi son derece yüksek olan türler, 

 Tehlikede: Yabanıl yaşamda soyu tükenme tehlikesi yüksek olan türler,  

 Hassas: Yabanıl yaşamda tehlikeye düşmesi yüksek olan türler. 

Kategoriler 

 
 

2006 IUCN Kırmızı Liste kategorilerinin özeti. 

Species are classified in nine groups, set through criteria such as rate of decline, population size, area of 
geographic distribution, and degree of population and distribution fragmentation. 

 Extinct (EX) - No individuals remaining.  

 Extinct in the Wild (EW) - Known only to survive in captivity, or as a naturalized population 
outside its historic range.  

 Critically Endangered (CR) - Extremely high risk of extinction in the wild.  

 Endangered (EN) - High risk of extinction in the wild.  

 Vulnerable (VU) - High risk of endangerment in the wild.  

 Near Threatened (NT) - Likely to become endangered in the near future.  

 Least Concern (LC) - Lowest risk. Does not qualify for a more at risk category. Widespread and 
abundant taxa are included in this category.  

 Data Deficient (DD) - Not enough data to make an assessment of its risk of extinction.  

 Not Evaluated (NE) - Has not yet been evaluated against the criteria.[8]  

When discussing the IUCN Red List, the official term "threatened" is a grouping of three categories: 
Critically Endangered, Endangered, and Vulnerable. 

 
Categories 

 
 
Summary of 2006 IUCN Red List categories. 
 

1994 categories and criteria 

 
 
1994 IUCN Red List categories (version 2.3), used for species which have not been reassessed since 
2001. 

The older 1994 has only a single "Lower Risk" category which contained three subcategories: 

 Conservation Dependent (LR/cd)  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Not_Evaluated&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List#cite_note-7#cite_note-7
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 Near Threatened (LR/nt)  

 Least Concern (LR/lc)  

In the 2001 system, Near Threatened and Least Concern have now become their own categories, while 
Conservation Dependent is no longer used and has been merged into Near Threatened. 

Possibly Extinct :The additional category of Possibly Extinct (PE) is used by Birdlife International, the 
Red List Authority for birds for the IUCN Red List. Birdlife International has recommended PE become an 
official category. BirdLife International has not stated whether a "Possibly Extinct in the Wild" category 
should also be added, although it is mentioned that Spix's Macaw has this status. "Possibly Extinct" can 
be considered a subcategory of "Critically Endangered", like the Chinese River Dolphin, which is considered 
extinct. 

DÜNYA DOĞAYI KORUMA VAKFI 

 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da kısaca WWF), doğanın zarar 
görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 
1961'de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, 
genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski 
halini kullanmaktadır. 

WWF, dünya çapında desteklediği 2000 koruma projesi ve 4000'e yakın çalışanıyla dünyanın en büyük 
çevre kuruluşu konumundadır. Projelerini 100'ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, 
denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında gerçekleştirmektedir.  

WWF'nin temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyumlu bir 
şekilde yaşadığı bir gelecek oluşturmaktır.  

1996'da kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 yılında WWF'nin Türkiye ulusal kuruluşu haline 
gelerek WWF-Türkiye adını benimsemiştir. WWF-Türkiye, WWF'nin amaçlarına oldukça paralel hareket 
etse de bu amaçları ulusal bir seviyede gerçekleştirir. 

WWF-Türkiye, projelerini, su kaynakları, orman ve deniz ve kıyı kategorileri altında 
gerçekleştirilmektedir. Bu projeleri bugüne kadar Kafkasya Ekolojik Bölgesi, Doğu Karadeniz Havzası, 
Konya Kapalı Havzası, Küre Dağları, Akyatan, Çıralı, Kaş, İğneada ve Susurluk Havzası'nda 
gerçekleştirmiştir.  

WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlar ve sponsorluklarla sürdürmekte olup, kâr amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar kapsamına girer. Vakıf, kurumsal ilkelerini aşağıdaki başlıklar şeklinde açıklamaktadır: 

 Bağımsız ve siyaset dışında olmak;  

 Konuları irdelerken en yeni bilimsel verileri kullanmak ve tüm çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirmek;  

 Alan projeleri, politik inisiyatifler, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla somut koruma 
çözümleri oluşturmak;  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sponsor
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 Diğer sivil toplum kuruluşları, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla işbirlikleri 
oluşturmaya çalışmak;  

 Çalışmalarını profesyonel bir yaklaşımla ve düşük maliyetle yürütürken, mali kaynaklarını dikkatli 
ve sorumlu kullanmak.  

Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF-Türkiye, yapılan çeşitli bilimsel çalışmaların sonuçlarına dayanarak 
seçtiği 'öncelikli koruma alanları'nı Ramsar sözleşmesi’nde belirlenen ölçütlere göre değerlendirerek, 
temelde su kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar, orman alanlarının bozulmasını ve yok 
olmasını önlemek, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve; kıyıların ve doğal 
kaynaklarımızın korunmasına yönelik deniz koruma alanlarının oluşturulması ve canlı türlerinin 
yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaktadır. 

Vakıf, Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) başta olmak üzere; Lafarge, Microsoft, Canon, Unilever, 
HSBC, ABB gibi çokuluslu şirketlerle de işbirliği yapmaktadır. 

Bugüne kadar Doğu Karadeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Küre Dağları, Akyatan, Çıralı, Kaş, 
İğneada, Susurluk Havzası'nda çalışmalar yapmıştır. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF Türkiye'nin Genel 
Müdürü Filiz Demirayak 'tır. 

WWF’nin yayınladığı '2006 Yaşayan Gezegen Raporu'na göre, gezegenimizdeki doğal kaynakları tarih 
boyunca görülmemiş bir hızla tüketilmektedir. Yine vakfın verilerine göre; günümüzde 1430 m³ olan kişi 
başına düşen kullanılabilir su miktarı, 2030 yılında; Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 80 milyona çıkmasıyla 
1100 m3'e düşecek ve Türkiye çok ciddi anlamda su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. 
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