
ATIK NEDĐR?ATIK NEDĐR?ATIK NEDĐR?ATIK NEDĐR?
En popüler tanımına göre, atık kullanılıp atılandır. 

Dolayısıyla, atık, değersiz veya değeri dikkate 
alınmayacak kadar az olan ve bulunduğu yerden 
atılması arzulanan maddeler olarak nitelenir. 
Sanayide, ulaşımda, tarımda, turizmde, inşaat 

sektöründe, üretim yaparken, hizmet verirken, çok 
sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu 

faaliyetler için enerji sağlarken ve enerji 
sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu 

faaliyetler için enerji sağlarken ve enerji 
kullanırken, gaz, sıvı ve katı halde çeşitli atıklar ve 
artıklar ortaya çıkar. Bu atıkların bir bölümü nihai 

olarak bertaraf edilirken, bir bölümü geri 
kazanılarak, yeniden kullanılabilir. Atık yönetiminde 
ana ilke; atıkların kaynağında azaltılması, kaçınılmaz 

olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek 
oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması

olmalıdır.



Toplanması gerekirse, toplayıcı servis bu işi görür. Bu 
tanımlama, hatta en ilkel teknolojilerin uygulandığı 
çevrede bile yapılsa, atığı, bu sınırlı anlam içinde 

yetersiz ve dar bir alan indirgenir ve bu halkalarla içine 
hapseder. Bu sınırlı tanımlamada atık konusu, atık 

üretimi zincirinde sadece belli birkaç halkaya 
uğraşılarak, teknik bir sorun olarak belirlenir. Çözümü 

de çoğunlukla mekaniksel çarelerdir. Dolayısıyla, 
teknolojinin uygulamayla yarattığı bir sorun, bu 

teknolojiye eklenen diğer teknolojilerle çözülmeye teknolojiye eklenen diğer teknolojilerle çözülmeye 
çalışılır: "Atık belli yöntemlerle toplanır atılır. Bu 

yöntemler ve kullanılan teknolojiler geliştirilmelidir" 
düşünce tarzı egemenlik kazanır. Böylece hem teknoloji 

kendi yapısını korur, hem de sorun bu yapının 
benimsettiği, "meşruluğu ve geçerliliği önceden kabul 
edilmiş" çerçeve içinde tanımlandığı için, çareler, bu 

teknolojik yapıya olan "araz giderme" eklemeleriyle ve 
politikalarıyla aranır. Bu, egemen ampirik yaklaşımın ana 

özelliklerinden biridir.



Atık tanımı ve sınıflandırması çok nadiren atık 
kavramını tümüyle tanımlayabilir ve kapsamı içine 

alabilir.Ayrıca, sınıflandırmalar arasında 
karşılaştırma da sınırlıdır. Her tanım ve 

sınıflandırma, tanımlamayı ve sınıflandırmayı 
yapanlar belirtmese bile, farklı bilimsel kurama 

dayanır ve bu kuram ardında da belli atık yönetimi 
teknolojisi ve uygulamasının egemen olduğu bir 
ilişkiler düzeni vardır. Bunun yanında, tekniksel 

sorun olarak, atık biçim, hacim ve 
ilişkiler düzeni vardır. Bunun yanında, tekniksel 

sorun olarak, atık biçim, hacim ve 
kompozisyon\bileşim bakımından sabit değildir, 
değişir. Bu nedenle atığın tanımı ve karakterini 

saptama zordur, ekonomik güç ve karara bağlıdır; 
Atık tanımları her zaman ve her yer için tutarlı 
değildir, sınırlı kullanım olanağı verir. Egemen 

anlayışta sorunlara çözüm yeni teknolojilerle sunulan 
mekaniksel çareler ve kamu sektörünün uygulama 

politikasını eleştirme olduğunu belirtmiştik. 



Aynı zamanda, bu anlayış davranışçı psikolojiye 
sarılarak, sorunu kişisel tutumlar ve değerler 
konusuna da indirger. Burada, atık konusunda 

atıkların yaratıcısı olarak bireyler görülür ve çare 
olarak da bireylerin bilgilendirilmesi ve tutumlarının 
değiştirilmesi aranır. Tutumlar elbette önemlidir. 

Fakat tutumları ve oluşumunu ve bunlara bağlı 
davranışları bireyle özümleştirmek bilimi kısıtlayan 
diğer bir indirgemedir. Bir toplumda bilinç, tutum, 

davranış gibi kavramlar "bireye görelik" 
görünümündedir, çünkü bunları taşıyan ve uygulayan 

davranış gibi kavramlar "bireye görelik" 
görünümündedir, çünkü bunları taşıyan ve uygulayan 

bireylerdir. Fakat bireyi bu tür biçimlendiren 
bireyin kendisini içinde bulduğu egemen kültür, 

eğitim, günlük ilişkilerin temel karakterleri, kısaca, 
sosyalleştirme süreci ve bu süreçte egemen olan 

dünya görüşüdür. Bu dünya görüşünün biçimini 
belirleyen de "bireyin özgür düşüncesi" değil, hem 

bu egemen düşünceyi hem de değişim gerektiği 
düşüncesini oluşturan "örgütlenmiş egemen iş görme

biçimidir (materyal üretim ilişkileri düzeni)."



Tehlikeli atık nedir?Tehlikeli atık nedir?
�� Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücüDüşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü

Đnsan ve diğer canlı formlar için toksik kanserojen, mutajen Đnsan ve diğer canlı formlar için toksik kanserojen, mutajen 
ve teratojen etkiye sahipve teratojen etkiye sahip

�� Düşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği olanDüşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği olan
Patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir.Patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir.

Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman 
insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara yada 

çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz 
insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara yada 

çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz 
halindeki atıklar Tehlikeli Atıklar olarak adlandırılır. 

Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan 
kriterler, atığın bileşimi, atık içindeki bileşenlerin miktarları, 
atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri, atığın fiziksel 

durumu, atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı şeklinde 
özetlenebilir. Kısaca tehlikeli atık, zararlı madde içermesi 

veya kimyasal reaksiyon ortaya çıkarması nedeniyle katı atık 
ile birlikte bertaraf edilemeyen atıktır.Tehlikeli Atık 

Kategorileri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-5’te 
bulunmaktadır.



Atık ÇeşitleriAtık ÇeşitleriAtık ÇeşitleriAtık Çeşitleri

�� 1. Organik Atıklar1. Organik Atıklar
2. Đnorganik2. Đnorganik--Sentetik AtıklarSentetik Atıklar

�� 1. Organik Atıklar1. Organik Atıklar
2. Đnorganik2. Đnorganik--Sentetik AtıklarSentetik Atıklar�� 2. Đnorganik2. Đnorganik--Sentetik AtıklarSentetik Atıklar

�� 3. Kimyasal Atıklar3. Kimyasal Atıklar
�� 4. Radyoaktif4. Radyoaktif-- Nükleer AtıklarNükleer Atıklar

�� 2. Đnorganik2. Đnorganik--Sentetik AtıklarSentetik Atıklar
�� 3. Kimyasal Atıklar3. Kimyasal Atıklar
�� 4. Radyoaktif4. Radyoaktif-- Nükleer AtıklarNükleer Atıklar



I: Kırsal Kökenli Organik AtıklarI: Kırsal Kökenli Organik AtıklarI: Kırsal Kökenli Organik AtıklarI: Kırsal Kökenli Organik Atıklar

Kırsal alanlarda ortaya çıkan atıkların 
büyük çoğunluğu geri dönüşümü kolay 
organik atıklar ve inorganik sentetik 

atıklardan oluşmaktadır.(örneğin yemek 
artıkları, plastik poşet gibi). Ancak artıkları, plastik poşet gibi). Ancak 
Karadeniz bölgesi gibi dağınık bir 

yerleşim düzenine sahip olan yöremizde 
kırsal alanlardaki katı atıklar toprak ve 

su kaynakları için önemli tehditler 
oluşturmaktadır.



II: ĐnorganikII: Đnorganik--Sentetik Kökenli AtıklarSentetik Kökenli Atıklar

�� Plastik Mutfak KaplarıPlastik Mutfak Kapları
�� Naylon PoşetlerNaylon Poşetler
�� Sıvı Temizlik Malzemelerinin Konulduğu Plastik Sıvı Temizlik Malzemelerinin Konulduğu Plastik 

KaplarKaplar
�� Çocuk bezleri ve Kadın Temizlik BezleriÇocuk bezleri ve Kadın Temizlik Bezleri
�� Yapay Gübrelerin Konulduğu naylon TorbalarYapay Gübrelerin Konulduğu naylon Torbalar
�� Đçeceklerin Konulduğu Plastik Kaplar veya Đçeceklerin Konulduğu Plastik Kaplar veya 

Bardaklar inorganik kökenli atıklara örnek Bardaklar inorganik kökenli atıklara örnek 
olarak verilebilir.olarak verilebilir.



III: Katı Metal AtıklarIII: Katı Metal Atıklar

�� Gıda  Maddelerinin Konulduğu Metal Gıda  Maddelerinin Konulduğu Metal 
Kutular (Demir Alüminyum Kutular (Demir Alüminyum -- Birleşik)Birleşik)

�� Eski Soba Metal AtıklarıEski Soba Metal Atıkları
�� Çeşitli Hurda Metal MalzemelerÇeşitli Hurda Metal Malzemeler

Cam MalzemelerCam Malzemeler�� Cam MalzemelerCam Malzemeler
�� Elektrik AmpulleriElektrik Ampulleri
�� Piller bu guruba  örnek verilebilir.Piller bu guruba  örnek verilebilir.

IV: Kimyasal AtıklarIV: Kimyasal Atıklar



GERĐ DÖNÜŞÜMGERĐ DÖNÜŞÜM
Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri 

dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri 
dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar 

imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası 

içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı 
azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel 
olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve 
doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla 
birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin 
tekrar hammadde olarak kullanılması büyük 
miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. 
Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun 

kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine 
oranla %35'e varan enerji tasarrufu 

sağlamaktadır.



Atık malzemelerin hammadde Atık malzemelerin hammadde 
olarak kullanılması çevre olarak kullanılması çevre 
kirliliğinin engellenmesi kirliliğinin engellenmesi 
açısından da önemlidir. açısından da önemlidir. 

Hurda kağıdın tekrar kağıt Hurda kağıdın tekrar kağıt 
imalatında kullanılması hava imalatında kullanılması hava 

kirliliğini %74kirliliğini %74--94, su 94, su 
kirliliğini %35, su kirliliğini %35, su kirliliğini %35, su kirliliğini %35, su 
kullanımını %45 kullanımını %45 

azaltabilmektedir. Örneğin azaltabilmektedir. Örneğin 
bir ton atık kağıdın kağıt bir ton atık kağıdın kağıt 
hamuruna katılmasıyla 20 hamuruna katılmasıyla 20 

ağacın kesilmesi ağacın kesilmesi 
önlenebilmektedir.önlenebilmektedir.

Şekil.1 Tüm dünyada 
kullanılan geri dönüşüm 

sembolü



Geri Dönüşümün TarihiGeri Dönüşümün Tarihi
Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında 

savaşlar nedeni ile olan kaynak sıkıntıları etkili savaşlar nedeni ile olan kaynak sıkıntıları etkili 
olmuştur. Büyük devletler Đkinci Dünya Savaşı olmuştur. Büyük devletler Đkinci Dünya Savaşı 

sırasında ülke çapında kampanyalar sırasında ülke çapında kampanyalar 
başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle 

metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik 

Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında 
savaşlar nedeni ile olan kaynak sıkıntıları etkili savaşlar nedeni ile olan kaynak sıkıntıları etkili 
olmuştur. Büyük devletler Đkinci Dünya Savaşı olmuştur. Büyük devletler Đkinci Dünya Savaşı 

sırasında ülke çapında kampanyalar sırasında ülke çapında kampanyalar 
başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle 

metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik 
edilmişlerdir. Amerika'da, geri dönüşüm edilmişlerdir. Amerika'da, geri dönüşüm 

prosesi yurtseverlik anlayışında çok önemli bir prosesi yurtseverlik anlayışında çok önemli bir 
yer edinmiştir. Hatta savaş sırasında yer edinmiştir. Hatta savaş sırasında 

oluşturulan kaynak koruma programları, doğal oluşturulan kaynak koruma programları, doğal 
kaynakları kısıtlı bazı ülkelerde (Japonya gibi), kaynakları kısıtlı bazı ülkelerde (Japonya gibi), 

savaş sonrası da devam ettirilmiştir. savaş sonrası da devam ettirilmiştir. 

metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik metalleri ve fiber toplama konusunda teşvik 
edilmişlerdir. Amerika'da, geri dönüşüm edilmişlerdir. Amerika'da, geri dönüşüm 

prosesi yurtseverlik anlayışında çok önemli bir prosesi yurtseverlik anlayışında çok önemli bir 
yer edinmiştir. Hatta savaş sırasında yer edinmiştir. Hatta savaş sırasında 

oluşturulan kaynak koruma programları, doğal oluşturulan kaynak koruma programları, doğal 
kaynakları kısıtlı bazı ülkelerde (Japonya gibi), kaynakları kısıtlı bazı ülkelerde (Japonya gibi), 

savaş sonrası da devam ettirilmiştir. savaş sonrası da devam ettirilmiştir. 



Geri Dönüşebilen MaddelerGeri Dönüşebilen MaddelerGeri Dönüşebilen MaddelerGeri Dönüşebilen Maddeler
�� CamCam
�� KağıtKağıt
�� AlüminyumAlüminyum
�� PlastikPlastik
�� PillerPiller

�� CamCam
�� KağıtKağıt
�� AlüminyumAlüminyum
�� PlastikPlastik
�� PillerPiller�� PillerPiller
�� Motor yağıMotor yağı
�� AkümülatörlerAkümülatörler
�� PillerPiller
�� BetonBeton
�� Organik atıklarOrganik atıklar
�� Elektronik atıklarElektronik atıklar

�� PillerPiller
�� Motor yağıMotor yağı
�� AkümülatörlerAkümülatörler
�� PillerPiller
�� BetonBeton
�� Organik atıklarOrganik atıklar
�� Elektronik atıklarElektronik atıklar



Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve 
kodları aşağıda verilmiştir. Bu semboller kodları aşağıda verilmiştir. Bu semboller 

uluslararası olarak kullanılır.uluslararası olarak kullanılır.

Şekil.2 Plastik- Pet

Şekil.3 Çelik

Şekil.4 Kağıt

Şekil.5 Alüminyum



Geri Dönüştürme Metotları :Geri Dönüştürme Metotları :
Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık 

göstermektedir:göstermektedir:
�� Alüminyum:Alüminyum: Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. 

Daha sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme 
alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile 
neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir.

�� Beton:Beton: Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma 
makinelerinin bulunduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden makinelerinin bulunduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden 
sonra ufak parçalar, yeni işlerde çakıl olarak kullanılır. 
Parçalanmış beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni 
beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.

�� Kağıt:Kağıt: Kağıt öncelikle kağıt çamuru hazırlamak için, su 
içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içindeki lif olmayan 
yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep 
ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat 
kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş 
kağıt üretiminde kullanılır.



�� Plastik:Plastik: Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre 
ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine 

göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma 
makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır. Đşletmeler 

bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal 
hammadde ile karıştırarak üretim prosesinde 

kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak 
ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

�� Cam:Cam: Cam atıklar (şişe, kavanoz vb.) toplama kutularında 
toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri 

dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı 
maddelerinden ayrılır. Burada cam kırılır ve hammadde 
karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Bu 
şekilde tekrar cam olarak kullanıma geçer. Kırılan cam, 
beton katkısı ve camasfalt olarak da kullanılmaktadır. 

Camasfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam 
katılmaktadır. Cam bu şekilde sonsuz bir döngü içinde 

geri dönüştürülebilir, yapısında bozulma olmaz.



SU KĐRLENMESĐ, DENĐZE ATILAN SU KĐRLENMESĐ, DENĐZE ATILAN 
ATIKLAR VE ETKĐLERĐATIKLAR VE ETKĐLERĐ

SU KĐRLENMESĐ, DENĐZE ATILAN SU KĐRLENMESĐ, DENĐZE ATILAN 
ATIKLAR VE ETKĐLERĐATIKLAR VE ETKĐLERĐ

Bir sudaki canlı hayatın 
değişmesine yani 
aquatik hayati 

etkileyecek düzeyde 
kirleticiler 

içermesine o suyun 
kirlenmesi denir. 
Kirli suyu kullanım 

amacına uygun 
olmayan su diye 

tarif etmek 
olmayan su diye 

tarif etmek 
mümkündür. Örneğin 

içmek için uygun 
olmayan bir su 

sulama için uygun 
olabilir. Su 

kirleticileri çok 
çeşitlidir. Bunları 

ayrı ayrı incelemek 
yerine  9 kategoriye 

ayırarak 
inceleyeceğiz.



�� 1)Organik Kirleticiler1)Organik Kirleticiler
�� 2)Salgın hastalıklara neden olan kirleticiler 2)Salgın hastalıklara neden olan kirleticiler 
(mikroorganizmalar)(mikroorganizmalar)

�� 3)Bitkilerin anormal büyümesine ve 3)Bitkilerin anormal büyümesine ve 
çoğalmasına neden olan kirleticilerçoğalmasına neden olan kirleticiler

�� 4)Petrol Kirliliği 4)Petrol Kirliliği 
5)Sentetik organik kirleticiler5)Sentetik organik kirleticiler�� 5)Sentetik organik kirleticiler5)Sentetik organik kirleticiler

�� 6)Đnorganik kirleticiler6)Đnorganik kirleticiler
�� 7) Sediment kökenli kirleticiler7) Sediment kökenli kirleticiler
�� 8) Radyoaktif kirleticiler8) Radyoaktif kirleticiler
�� 9) Atık işinin meydana getirdiği kirlenmeler9) Atık işinin meydana getirdiği kirlenmeler



1) Organik Kirleticiler:1) Organik Kirleticiler:
Sularda çözünmüş olan oksijeni tüketerek kirlenmeye sebep olan 

maddelerdir. Böyle maddeler antropojenik faaliyetler (ev atıkları, hayvan 
atıkları, gıda fabrikaları atıkları, kağıt fabrikası atıkları, mezbaha 

atıkları, dericilik atıkları vb.) sonucu sulara karışırlar. Karıştıkları sular 
durgunsa bunlar suyun dibinde toplanırlar. Buna sedimantasyon denir. 
Sedimantasyonla çöken organik maddeler içinde inorganik maddelerde 
bulunur. Organik ve inorganik maddelerin bir karışımı olan sedimentler 

bakteriler ve diğer organizmalar için iyi bir ortamdır. Böyle bir ortamda 
mikroorganizmalar suda çözünmüş oksijeni kullanarak sedimentteki 
organik maddeleri parçalarlar. Bunlarda su, CO2, NO3, SO4, ve PO4

meydana getirirler. Bu şekilde sedimentte bulunan organik maddelerin meydana getirirler. Bu şekilde sedimentte bulunan organik maddelerin 
suda çözünmüş halde bulunan oksijen yanında mikroorganizmalar 

tarafından parçalanmasına aerobik parçalanma denir. Aerobik parçalanma 
çözünmüş oksijen kullanılmasıyla olduğundan suda çözünmüş oksijen 

konsantrasyonu azalır. Bu azalma havadan oksijen absorblanarak telafi 
edilmeye çalışılır. Ancak sudaki sedimentte organik madde çok ise birim 

hacimde üreyen bakteri sayısı çok olur. Havadan absorblanan oksijen 
bakteriler tarafından kullanılan oksijeni karşılayamaz hale gelir. Bu 
durumda aerobik bakteriler ölür. Onların yerini bu defa anaerobik 

bakteriler alır. Bunlarda sedimentteki organik maddeleri parçalamaya 
devam ederler. Ancak bunların organik maddeleri parçalamaları aerobik 

bakterilerin parçalamalarından farklıdır. Bunların parçalama reaksiyonları 
aerobik bakterilerin tersine indirgenme reaksiyonları üzerinden yürür. 



Anaerobik parçalanmaların olduğu yerlerde çürük yumurta kokusu gelir. Bu 
kokunun kaynağı aminler kükürtlü bileşikler ve fosfindir. Aerobik 

ortamda dönüşüm tamamen olur. Anaerobik ortamda ise bazı yan ürünler 
olur.

Aquatik bitki ve hayvanların yasayabilmesi için sudaki oksijen 
konsantrasyonunun belirli bir düzeyde olması gerekir. Oksijen 

konsantrasyonu düşüklüğünden en çok omurgalılar(balıklar) ondan sonra 
omurgasızlar etkilenir. En azda bakteriler etkilenir. Sıcak sularda 

canlıların özelliklede balıkların yasayabilmeleri için suyun litresinde en az 
5 mg, soğuk sular için ise en az 6 mg çözünmüş oksijene ihtiyaç vardır. 

Sudaki doymuş oksijen konsantrasyonu sıcaklığa ve basınca göre değişir. 
Deniz seviyesinde 20oC de oksijenin suda çözünürlüğü 9,1 mg /lt aynı 

sıcaklıkta 1000 m yükseklikte 8,2 mg/lt, 2000 m yükseklikte 7,4 mg/lt sıcaklıkta 1000 m yükseklikte 8,2 mg/lt, 2000 m yükseklikte 7,4 mg/lt 
dir. Buna karşın   0 C de 14,6; 18 C de 9,5; 30 C de 7,6 mg/lt çözünürlüğe 

sahiptir.
Bir su bitki ve hayvanların yasamasına yetecek konsantrasyonda oksijen 

ihtiva etmiyorsa bu suya kirli su denir. Yani bir suyun yeterince oksijen 
ihtiva etmemesi o suyun kirli olduğunun bir ölçüsüdür. Kirlenmeye nende 
olan maddelerin büyük bir çoğunluğu yapılarında  karbon ihtiva ederler. 

Karbon bakterilerinde yardımıyla oksijenle yükseltgenerek CO2 
oluşturur. 3mg karbon için çözünmüş halde 9mg oksijen gereklidir. Çok 

küçük bir damla yağı yükseltgemek için oksijenle doyuş yaklaşık 5lt 
suya(40-45mg oksijene) ihtiyaç vardır. Bu da organik atıkların 

parçalanabilmesi için ne kadar çok oksijene ihtiyaç olduğunu açıkça
ortaya koyar.



Bir su numunesinin biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) litrede 
mg (ppm) olarak verilir. Đyi bir içme suyunun BOD 1mg/lt’dir. 
Bir suyun litresinin oksijen ihtiyacı 3ppm olursa oldukça saf 
5 ppm olursa saflığı şüpheli hiç işlem görmemiş atik suları 

(BOD) değeri 100 ile 400 ppm arasında değişir. Gıda 
endüstrisinden gelen atik suların BOD  değerleri 10000 

mg/lt’ye kadar yükselebilir.
Bir suyun kalitesi baslıca aşağıdaki belirtilen metotlarla tayin 

edilir.edilir.
1.a)  Biyolojik Metot (BOD)
1.b) Kimyasal Metot (COD)

1.c) Toplam Organik Karbon Metodu (TOC)
Bir suyun BOD değerini tayin etmek için su numunesinden 1 lt 

lif kişim alınır. 20 oC  de 5 gün intübasyona bırakılır. Bu süre 
zarfında kullandığı oksijen miktarı hesaplanır. Ancak bu 

şekilde yapılan su kalitesi tayini uzun zamana ihtiyaç 
duyduğundan ve tekrarlanabilirlik derecesi az (%20) 

olduğundan pek tercih edilen bir metot değildir.



Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) tayininde ise kalitesi tayin 
edilmek istenen sudaki organik maddeler Sülfürik asitli 

Bikromat çözeltisi ile yükseltgenir. Suyun kimyasal oksijen 
ihtiyacı harcana ayarlı bikromat ve açığa çıkan CO2’ten 
tayin edilir. 3 saat gibi kısa bir sürede tamamlanır. Bu 

metotla bulunan kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) 
intübasyon metoduyla bulunan biyokimyasal oksijen 

ihtiyacından daha büyüktür. Bunun nedeni bazı organik 
maddelerin yükseltmen mikroorganizmalarla  kısmen veya maddelerin yükseltmen mikroorganizmalarla  kısmen veya 

çok uzun zamanda parçalanmalarına karşın H2SO4 lif 
ortamda bikromatla kısa zamanda parçalanmalarıdır.

Toplam organik karbon analizi (TOC) metodu da sudaki
organik madde katalitik olarak 900-1000 C’de yakılır. CO2

haline getirilir. Ayrıca açığa çıkan CO2 instrümental bir 
metotla tayin edilir. Bu analiz birkaç dakikada 

gerçekleştirilebilir. TOC metoduyla bulunan değerler BOD 
metoduyla buluna değerlerden biraz düşük olur.



2) Salgın Hastalıklara Neden Olan 2) Salgın Hastalıklara Neden Olan 
Kirleticiler (Mikroorganizmalar)Kirleticiler (Mikroorganizmalar)

2) Salgın Hastalıklara Neden Olan 2) Salgın Hastalıklara Neden Olan 
Kirleticiler (Mikroorganizmalar)Kirleticiler (Mikroorganizmalar)

Su patojenik (hastalık yapan) mikroorganizmalar için iyi bir taşıyıcıdır. 
Tifo, paratifo, kolera, dizanteri, çocuk felci (Palio) ve sarilik (hepatit) 
gibi salgın hastalıkların mikropları su ile taşınır ve yayılırlar. Bundan 

dolayı kullanılan suların kalitesini bakteriyolojik yönden sık sık kontrol 
edilmesi gerekir. Herhangi bir yerden şehir suyuna karısan lağım 

suları kısa zamanda dağılır ve salgın hastalıkların meydana gelmesine 
neden olur. Bu nedenle şehir sularında patojen kontrolü yapılır. Bu çok 

zor bir is değildir. Çünkü böyle kontrollerde yukarıda sayılan salgın 
hastalıklara neden olan her patojen ayrı ayrı aranmaz. Onların yerine 
varlığını gösteren indikatör bir bakteri olan koli bakterisi (koli basili) varlığını gösteren indikatör bir bakteri olan koli bakterisi (koli basili) 

aranır. Koli bakterisinin tespiti oldukça kolay ve kesindir. Diğer 
bakterilerin aranması en az 24 saat sürer. Bu süre içerisinde de 
bakteriler büyük ölçüde yayılmış olurlar. Koli bakterileri insan 

sindirim sisteminde yasar. Bunların hastalık yapma özellikleri yoktur. 
Daima insan dışkılarında bulunurlar. Her gün insanlardan milyarlarca 
koli bakterisi lağım sularına karışır. Dolayısıyla bir suda koli basilinin 

bulunması o suyun lağım sularıyla kirlendiğini gösterir. Koli basillerinin 
doğal sularda yaşama ve çoğalma şansları hiç yoktur. Bunların tespiti 
lağım sularının şehir sularına ne zaman karıştığı hakkında da kaba bir 

fikir verir. Lağım sularındaki organik maddeleri parçalayan her 
bakteri sağlığa zararlı değildir. Bunlar insan ve hayvan sindirim 

sistemlerinde yaşayamazlar.



3)Bitkilerin Anormal Büyümesine Neden 3)Bitkilerin Anormal Büyümesine Neden 
Olan KirleticilerOlan Kirleticiler

Su bitkileri de dahil bitkilerin gelişmeleri için çeşitli elementlere ihtiyaç vardır. Bu
elementlerin sayısı 15-20 kadardır. Bunlar C,N,P,K,S ve bazı eser elementlerdir. 
Su bitkileri bu elementleri sudan ve havadan alır. Bu elementlerce zengin sularda 

su bitkileri çok iyi yetişir. Buna ötrofikasyon yani bitkilerin anormal çoğalması 
denir. Başka bir anlatımla ötrofikasyon biyolementlerin zenginleştirilmesi 

anlamına da gelir. Ötrofikasyon ötrof kelimesinden türetilmiştir. Ötrof ise besin 
maddesi yüksek maddelerdir. Ötrof terimi iki anlamda kullanılır.

3.a)Su veya toprağın mineral besin maddelerine karşı yüksek derecede isteği olan 
bitkiler.

3.b)Mineral besin maddeleri ve organik maddeler bakımından zengin göl ırmak ve 
topraklar.

3.b)Mineral besin maddeleri ve organik maddeler bakımından zengin göl ırmak ve 
topraklar.

Ötrofikasyon normal olarak kirlenmiş doğal sularda görülen bir olaydır. Antropojenik 
aktiviteler sulara başlangıçta bol miktarda girmesine sebep olur. Bunun sonucu 
bitkiler(aquatik ekosistem) daha iyi gelişir. Ancak bu gelişme bir yerden sonra 
zararlı olmaya baslar. Çünkü sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu azalır. Bu 

da hayvanların ölmesine sebep olur. Bununla da kalmaz etrafa istenmeyen kokular 
yayılır. Fosforun yıkanarak sularda birikmesi sonunda bazı yosun türleri artar. 

Buda yüksek respirasyon ve oksijen tüketimine yol açarak bitki ve hayvan 
türlerinin azalmasına neden olur. Besin maddeleri verimini ve fotosentez 

ürünlerini artırma konusunda etkili olan gübreleme su ekonomisinin iyileştirme 
süreçleri gibi bütün süreçlere de ötrofikasyon adi verilir.

Ötrofikasyona karşı Alınabilecek TedbirlerÖtrofikasyona karşı Alınabilecek Tedbirler
Bugünkü bilimsel çalışmalar ötrofikasyona sebep olan maddelerden biri veya 

birkaçını kontrol altına almayı içermektedir. 



4) 4) Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamında Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamında 
Meydana Getirdiği EtkilerMeydana Getirdiği Etkiler

4) 4) Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamında Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamında 
Meydana Getirdiği EtkilerMeydana Getirdiği Etkiler

Gemilerden, deniz yatağında yapılan petrol arama ve çıkarma 
çalışmalarından, kaza sonucu ortama saçılma ve nehirlerde 

taşınan petrolden dolayı dünyada 2-2.8 milyon ton/yıl petrol 
ürünü denizlere bulaşmaktadır . Petrol deniz ortamına 

döküldüğünde, saçıldığında bileşimindeki hafif ve çabuk 
buharlaşabilen kısımları bu saçılma esnasında hızlı bir şekilde 
atmosfere yayılır ve geride sudan daha ağır olan katranımsı 

buharlaşabilen kısımları bu saçılma esnasında hızlı bir şekilde 
atmosfere yayılır ve geride sudan daha ağır olan katranımsı 

kısımlar kalır. Türbülans, dalga ve akıntı hareketleriyle 
çalkantı olan yüzey kısımlar da ise değişik kalınlıklarda 

yağ/su süspansiyonları oluşmaktadır. Yüzeyden kopan yağ 
yuvarlakları su kütlesinde kısmen çözünür, çözünmeyecek 
kadar ağır kısımlar ise küresel biçimlerini koruyarak dibe 
çökelirler. Çökelme sırasında çarpışıp yapışarak ağırlıkça 

büyüyen bu kürelere ‘tar-ball’ denmektedir. Tar-ball küreleri 
dip akıntılarıyla hareket ederek, kum veya sedimentleri 

kaplar, dalga hareketleriyle kıyılara kadar ulaşır ve 
sahillerin, deniz taşıtlarının kirlenmesine neden olur. 



Resim.1 Greenpeace adına Jeroen Oerlemans'ın fotoğrafı, petrolün 
Lübnan sahillerini kapladığının en güzel kanıtı.



Resim. 5 Lübnan Çevre Bakanlığı'nın 
uydudan elde ettiği görüntüler, petrolün 

yayılma alanını gösteriyor

Resim.3 ve Resim.4
Denize dökülen petrol, çevreye onarılması 

zor ciddi zararlar verir.



Atmosfer ve deniz arasındaki gaz alışverişini engelliyerek sudaki çözünmüş oksijen 
konsantrasyonunun düşmesine neden olan petrol ışık geçirgenliğini azaltarak 

deniz ortamındaki yaşam için çok önemli olan fotosentez olayını engellemektedir. 
Deniz kuşlarının kanatlarına yapışıp yüzücü ve dalıcı kuşların uçma yetenekleri ile 

soğuğa karşı dayanıklılıklarının yok olması ve ölümlerine neden olan petrol 
kirlenmesi suyun rekreasyon amacı ile kullanılmasını da engeller. 

Deniz ortamında çok yaygın olan petrol kirlenmesi ve bunun sonucu olarak ortaya 
çıkan bileşikler, ekosistem içerisindeki tüm organizmaları az veya çok 

etkilemektedir. Deniz ortamında yaşayan değişik canlı türlerinin petrol ürünlerine 
karşı dayanıklılığı da farklıdır. Petrol ürünlerini deniz canlıları üzerine öldürücü 
toksik etkisi, doku ve hücrelerde birikim ve fizyolojik faaliyetlerin etkilenmesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Yengeç, ıstakoz ve karidesler gibi yaşamını zemine gömülü olarak sürdüren türler 

petrol kirlenmesine karşı en duyarlı olan olanlardır. Bunlar 1-10 ppm oranında 
petrol konsantrasyonundan etkilenirler. Midye gibi çift kabuklular ve balık türleri 

5-50 ppm, deniz bitkileri ise 10-100 ppm oranına duyarlıdırlar . 
petrol konsantrasyonundan etkilenirler. Midye gibi çift kabuklular ve balık türleri 

5-50 ppm, deniz bitkileri ise 10-100 ppm oranına duyarlıdırlar . 
Petrol ürünleri ile kirlenmiş balık ve diğer su ürünlerinin insanlar tarafından 

tüketilmesi ham petrolü oluşturan bileşiklerin bir bölümünün memeli hayvanlar ve 
insanlarda kanser yapıcı olduğu bilinen maddelerden oluşması nedeniyle sağlık 

açısından sakıncalıdır. 
Ülkemizi çevreleyen denizlerde de kirlenme düzeyi çok acil kararlar almamızı 
gerektirecek boyutlara ulaşmıştır. Denizlerde petrol  kirlenmesinin takibi ile ilgili 

olan bazı çalışmalar Đstanbul Boğazındaki petrol kirliliğinin Karadeniz kaynaklı 
olduğunu göstermektedir. Karadeniz’i kirleten petrol ürünlerinin yıllık miktarı ise 

410.000 ton’a ulaşmaktadır . 
Đstanbul Boğazı’nda Nassia tanker kazasından (13.3.1994) sonra gerçekleştirilen 

ölçümlerle boğaz kuzey ve güney girişindeki petrol konsantrasyonları tespit 
edilmiştir . (Deniz kirliliği için verilen limit değerler 13 µg /l dir.) 
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Sonuç:
Ülkemizi çevreleyen denizlerin, ana kütle olan 

okyanuslara oranla çok küçük olması ve kısıtlı madde 
alışverişinin bulunması bu su kütlelerinde 

kirlenmenin büyük ölçüde birikim yapmasına sebep 
olmaktadır. Bu nedenle ülkemizi çevreleyen denizler, 

gemi trafiği sonucunda bilinçli veya bilinçsiz 
bırakılacak olan maddelerle, istenmeyen ama 

olabilecek deniz kazaları açısından son derece kritik 
bölgeleri oluşturmaktadırlar. bölgeleri oluşturmaktadırlar. 

Halihazırda dünyanın en tehlikeli boğazı olarak 
görülen Đstanbul boğazı, batının doyumsuz 

pazarlarına Orta Asya’dan ham petrol taşıyacak 
büyük tankerlerin sayısındaki ani artışla karşılaşmak 
üzeredir (Kazakistan’ın Tengiz sahasından ilk petrol 

Temmuz ayında Karadeniz’deki Rus limanı 
Novorossiysk’e doğru boru hattı ile akacak ve petrol 
orada boğazdan geçerek tankerlere yüklenecektir). 



Montrö Antlaşması ile Türkiye’nin Boğazlar 
bölgesindeki tam egemenliği kabul edilmekle birlikte 

daha önceki Lozan Antlaşmasında olduğu gibi 
‘Ticaret Gemileri için Serbest Geçiş Đlkesi’ 

muhafaza edilmektedir. Antlaşmanın imzalandığı 
1936 yılında boğazlardan günde 17, yılda 6200 gemi 
geçerken bugün bu sayıların çok üstüne çıkılmış ve 
kritik boyutlara ulaşmış trafik hacmi bu boyutu ile 

yalnızca deniz çevresini değil Đstanbul halkının 
yaşamını da tehdit edecek hale gelmiştir. 

Đstanbul Boğazı’ndan yılda 50 000 den fazla gemi 
yaşamını da tehdit edecek hale gelmiştir. 

Đstanbul Boğazı’ndan yılda 50 000 den fazla gemi 
geçmektedir. Bu gemilerin 5000’den fazlası 

tankerdir. 
Deniz ulaşımı ve deniz kazaları sonucunda oluşan 
kirlenmeleri önleyebilmek için yetkililerin her türlü 

önlem, müdahale ve kontrol konularındaki 
eksikliklerini giderecek düzenlemeleri süratle 
hayata geçirmeleri büyük önem taşımaktadır. 



5) Sentetik Organik Kirleticiler5) Sentetik Organik Kirleticiler
Miktarları her yıl bir önceki yıla nazaran artan sentetik organik 

maddeler çevreyi büyük ölçüde kirletirler.Bu tip kimyasallar 
çevrede kolay parçalanamadıklarından sadece sularda değil genel 

olarak çevrede ciddi birer sorun haline gelmiştir. Sentetik organik 
maddeler denince akla baslıca petrol kökenli yakıtlar, plastikler, 
plastikleştiriciler, ilaçlar, deterjanlar, elyaflar, elastromerler, 

pestisitler, besin katkı maddeleri, çözücüler ve yağlı boyalar gibi 
maddeler gelir.

Bunlardan özellikle deterjan ve pestisit kirlenmeleri üzerinde daha 
çok durulacaktır. Ancak diğer maddelerin yarattığı kirlilikler veya çok durulacaktır. Ancak diğer maddelerin yarattığı kirlilikler veya 

çevre sorunları kadar önemlidir. Bunların bazıları şöyledir.
5.a)  Doğal sularda bulunan su bakterileri tarafından biyolojik olarak 

parçalanamadıkları gibi atik madde isleme proseslerinde de 
parçalanamazlar. Bundan dolayı da sularda uzun süre kaldıklarında 
konsantrasyonlarında artış gözlenir. Örneğin pestisitler pastiller 
gibi.

5.b) Bazıları suya kötü renk koku ve tat verirler. Bu durumda o suda 
yasayan balık türlerini olumsuz yönde büyük ölçüde etkiler. 
Bunlardan bazıları petrol atıkları ve pestisitler gibi düşük 
konsantrasyonlarda bile aquatik hayat için zararlıdır. 



6) Đnorganik Kirleticiler6) Đnorganik Kirleticiler
Đnorganik madde atıkları da su sistemlerini önemli ölçüde kirletirler. Bunlar 

tuzlar, metaller, mineral asitler ve minerallerdir. Bunların sudaki etkileri 
baslıca üç gruba ayrılır.

�� 6.1)6.1) Asitliğin artmasıAsitliğin artması
�� 6.2)6.2) Tuzluluğun artmasıTuzluluğun artması
�� 6.3) 6.3) Toksikliğin artmasıToksikliğin artması

6.1)6.1) Asitliğin artmasıAsitliğin artması
Sularda asitliğin artması baslıca  iki şekilde olur.

6.1.a)  6.1.a)  Yağmur sularıyla Yağmur sularıyla �� 6.1.a)  6.1.a)  Yağmur sularıyla Yağmur sularıyla 
�� 6.1.b)6.1.b) Madencilik drenajlarıylaMadencilik drenajlarıyla

Yağmur sularının etkisiyle sulardaki asitliğin artması son zamanlarda fark 
edilen bir olaydır. Madencilik drenajlarıyla sudaki asitliğin artması ise 
çok eskiden bilinen bir olay olup buna demir, kusun, bakir, çinko gibi 

metal sülfürleri atıkları sebep olurlar. Demir sülfür sulara genelde kömür 
yıkamaları sonucu karışır. Suları da en çok bu kirletir. Söz konusu demir 
sülfür erittir. Prim FeS2 bileşiminde olup sülfür değil bir polisülfürdür. 
Bu madde kömür yataklarında ayrı bir kütle halinde bulunur. Kömürün 
yıkanması esnasında büyük oranda ayrılır. Prim bazı cins bakterilerle 

aşağıdaki reaksiyona göre yükseltgenir.
2FeS2 +  2H2O  +  7O2 � 2FeSO4 +  2H2SO4



Bakterilerin bu reaksiyonda rolleri iyice bilinmemektedir. 
Reaksiyon bununla da kalmayıp daha ileri giderek daha çok  

H2SO4 meydana getirir.
4FeSO4 +  O2 +  10H2O  � 4Fe(OH)3 +  4H2SO4

Bu reaksiyonda meydana gelen Fe(OH)3 sarı bir çamur 
halinde suyun dibinde toplanır.

Yukarıda verilen reaksiyonlar sonucu meydana gelen H2SO4 
sularda çözünmüş halde veya süspansiyon halinde bulunan 

karbonatlarla reaksiyona girer.
MCO3 +  H2SO4 � MSO4 +  CO2 + H2O

Bunun sonucu suların asitliği azalır. Ancak sertliği Bunun sonucu suların asitliği azalır. Ancak sertliği 
artar.çünkü reaksiyon sonucu meydana gelen CaSO4, 

MgSO4 gibi metal sülfatları suda karbonatlarından daha 
çok çözünürler.

Sülfürik asit suda bulunan diğer bileşikleri de çözdüğünden 
suların toksik özellikleri daha da artar. Kirlenmemiş doğal 

sular karbonat ve bikarbonat içerdiklerinden bunların 
tampon etkisi dolayısıyla pH değerleri içerisinde çözünen 

asit ve bazlardan fazla etkilenmez. 



Suda denge halinde bulunan bu iyonlar ayrıca aquatik bitkilerin 
karbon ihtiyacı için büyük bir kaynaktır. Bu dengenin 

bozulmaması ve kaynağın kirletilmemesi için gerekir. bazı 
sularda bitkilerin tükettiği kadar karbon havadan alınamaz 

ve bitkilerin büyümesi durur. Yalnız bu olayı insanoğlu 
herhangi bir şekilde kontrol edemez. 

Sulara kuvvetli asit karıştığı zaman suda CO2’in çözünürlüğü 
azalacağından bitkilerin karbon ihtiyacı daha da kritik bir hal 

alır. Bunun sonucu olarak ta;
�� 6.1.a.a)6.1.a.a) Aquatik hayat tahrip olurAquatik hayat tahrip olur
�� 6.1.a.b)6.1.a.b) Korozyon artarKorozyon artar�� 6.1.a.b)6.1.a.b) Korozyon artarKorozyon artar
�� 6.1.a.c)6.1.a.c) Tarım ürünleri zarar görürTarım ürünleri zarar görür
pH=4 ve altında aquatik hayat hemen hemen durur. Bu pH’taki 

sularda omurgalı ve omurgasız canlılarla mikroorganizmalar 
tahrip olur. Ancak birkaç cins bakteri ve algler yasar. Suları 
bu derece asitlendiren kaynakların basında kükürtlü maden 

drenaj suları gelir. Yağışlı mevsimlerde bazı suların pH’ı 2,5’e 
kadar düşer. pH’ın 4,5’in altına düşmesi sonucu topraktaki 

demir, alüminyum, magnezyum gibi element iyonlarının 
konsantrasyonları artar. Bu artan konsantrasyondaki iyonla 

da bitkiler için toksik etki gösterdiğinden verim düşer. 



Asidik suların aquatik hayata zararlı olmasının nedeni öyle 
sulardaki CO2, CO32- ve HCO3- dengesinin bozulmasıdır. Bu 

dengenin bozulması sonucu CO32- ve HCO3- konsantrasyonları 
düşerken CO2 konsantrasyonu yükselir.

CO32- +  2H+ � CO2 +  H2O
HCO3- +  H+ � CO2 +  H2O

Bu fazla CO2 aquatik canlıların solunum dengesini bozar. 
Bilindiği gibi metabolik aktiviteler sonucu hayvan Bilindiği gibi metabolik aktiviteler sonucu hayvan 

hücrelerinde meydana gelen CO2 kan ile solungaçlara 
nakledilir. (solunum organları kani suya geçirmediği halde 

CO2’i geçirir) Solunum sistemlerinde CO2 difüzlenerek suya 
geçer. Ancak sudaki CO2 konsantrasyonu yükselince bu geçiş 

zorlaşır. Hatta durabilir. dolayısıyla kanda CO2 çoğalır. 
Oksijen taşınması azalır. Kanın pH'si düşer. Sonunda da canlı 

oksijensizlikten boğularak ölür.



6.2)6.2) Tuzluluğun artmasıTuzluluğun artması
Sularda tuzluluğun artması çok sik rastlanan bir olaydır. 
Dünyadaki suların %97'sini oluşturan deniz suları da hep 

tuzludur. Buna göre dünyadaki sulardan ancak %3 
kullanılabilir durumdadır. Fakat bu %3'ünü oluşturan kısımda 
da çeşitli tuzlar bulunur. Bu tuzlar aşağıdaki kaynaklardan 

gelir.
�� 1)1) Suda çözünen minerallerdenSuda çözünen minerallerden
�� 2)2) Endüstriyel atıklardanEndüstriyel atıklardan�� 2)2) Endüstriyel atıklardanEndüstriyel atıklardan
�� 3)3) SulamalardanSulamalardan
�� 4)4) Okyanus sularındanOkyanus sularından
�� 5)5) Kış aylarında buz eritmek için kullanılan tuzlardanKış aylarında buz eritmek için kullanılan tuzlardan
Doğal sulardaki tuzluluk geçtiği yerlerdeki az da olsa çözünen 

maddelerden gelir. Özellikle madencilik atık sularından ve 
Endüstriyel atıklardan ileri gelir.Yeraltı sularındaki tuzluluk 
sulama sularında bazı mineralleri çözüp yeraltına inip bunları 

da sürüklemesi olabilir. 



Sulardaki tuz konsantrasyonunun artması sadece içme 
suları yönünden değil sulama isleri ve aquatik hayat 
yönünden de çok yararlıdır. Tuzların aquatik hayata 

zararlı olması daha çok osmotik olayla olur. Genellikle 
aquatik canlıların hücrelerindeki tuz konsantrasyonu 
canlı için maksimum seviyededir. Bu durumda canlı 

hücresindeki çözelti ile denge kurulur. Herhangi bir 
nedenle canlının içinde yasadığı tuzlu sudaki tuz 
konsantrasyonu artarsa bu denge bozulur. canlı 

hücresindeki su osmoz olayı nedeniyle dışarıya çıkar. hücresindeki su osmoz olayı nedeniyle dışarıya çıkar. 
canlı hücresindeki su azalır. Bunun sonucu canlı önemli 
oranda su kaybeder ve ölür. Bundan dolayı bir çok tatlı 

su balığı içinde yaşadıkları sular tuzlanınca yok olur. 
Bunlara ilave olarak tuzlu sularda ayrıca toksik metal 

konsantrasyonları da artar. Bunlar ayrıca aquatik 
hayatin yıkılmasına sebep olur. Tuzlu suların sebep 
olduğu bir başka etki ise uzun zaman sonra görülen 

toprak tuzlanmasıdır. Bu durum daha çok bilinçsizce 
sulanan topraklarda görülür.



Đyi kalitedeki içme sularındaki tuz litrede 200 mg'nin 
altında olmalıdır. Fakat çoğu kez litrede 500 mg 

konsantrasyona kadar sular içilebilir. Bitkiler içerisinde 
çözünmüş toplam tuza en dayanıklısı seker pancarı ve 

ıspanaktır. En az dayanıklısı ise havuç, fasulye ve 
sarımsaktır. Patates, domates, mısır gibi bitkilerde tuza 

dayanıklı bitkiler arasında yer alır. Bitkileri suda 
çözünen iyonun cinside çok etkiler. Örneğin Ca2+

iyonlarının yerini Na+ iyonlarının alması toprağı ve 
dolayısıyla bitkiyi büyük ölçüde etkiler. Verim azalır. 

Böyle durumlara Endüstriyel bölge yakınlarındaki 
sularda oldukça çok rastlanılır. Fabrikadaki sert sular 

Böyle durumlara Endüstriyel bölge yakınlarındaki 
sularda oldukça çok rastlanılır. Fabrikadaki sert sular 
yumuşatılır. Ancak yumuşatma sonunda sert sulardaki 

Ca2+ ve Mg2+ gibi iyonların yerini Na+ alır. Bu sular 
kullanıldıktan sonra atik su olarak tekrar alındığı ortama 

verilir. Böylece göldeki suyun Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının 
konsantrasyonu düşerken Na+ iyonu konsantrasyonu 

artar. Na+ iyonu yüksek olan sularda sulanan topraklar 
yarılır. Suyu çekmez hale gelir. Bu da verimin düşmesine 

(Bitkilerin büyümesi için Ca2+ iyonu gereklidir.) neden 
olur. Bitkilerin büyümesi için Ca2+ iyonu gereklidir. 



Ancak bu iyonun bitki kökünün etrafındaki 
konsantrasyonu artarsa osmoz olayı nedeniyle 
bitkilerin su alması güçleşir ve büyüyemez hale 

gelir. Hatta konsantrasyonuna bağlı olarak bitkiler 
kurur. Tuzlu sular bitkilerin yapraklarına zararlı 
olur. ayrıca son çevre araştırmalarına göre ağır 

metal kirliliğinin artması ortamda bulunan organik 
kirleticilerin tek basına gösterdikleri etkilerden 
daha fazla etkiye sebep olduğu tespit edilmiştir.
kirleticilerin tek basına gösterdikleri etkilerden 
daha fazla etkiye sebep olduğu tespit edilmiştir.

6.3)6.3) Toksikliğin artmasıToksikliğin artması
Hg, Pb, Cd, Cr, Ni gibi bazı ağır metal katyonları canlı 

vücudunda birikerek toksik etki gösterirler. Onların 
zararları toksik metaller bölümünde ele alınacaktır.



7)  Sediment Kökenli Kirleticiler7)  Sediment Kökenli Kirleticiler7)  Sediment Kökenli Kirleticiler7)  Sediment Kökenli Kirleticiler
Yeryüzü sularını en çok 

kirleten olaylardan biriside sedimentasyondur. 
Sedimentasyon yoluyla yeryüzü sularına ulasan kati 
kirleticilerin (süspansiyonların) kütlesi atik sularla 

ulaşanlardan en az 700 kat daha fazladır. Katı 
kirleticiler veya süspansiyonlar genellikle yağmur, 

kar, sel ve rüzgar gibi doğal olaylarla meydana 
gelirler. Ancak antropojenik kaynaklardan da gelirler. Ancak antropojenik kaynaklardan da 

örneğin tarımsal faaliyetlerden ve açık 
madencilikten büyük miktarlarda süspansiyon 
oluşur. Yağmur sularıyla toprağın erozyonu ve 
dolayısıyla Sedimentasyon toprağın üzerindeki 

bitki örtüsüne bağlıdır. dolayısıyla erozyonun azlığı 
sedimantasyonun da azlığı anlamına gelir. 

sedimantasyonun meydana getirdiği zararlar şöyle 
özetlenebilir.



•• 1) 1) Sulama kanalları ve barajları ve limanları Sulama kanalları ve barajları ve limanları 
doldurur. Kullanımlarını güçleştirir. Bunu bertaraf doldurur. Kullanımlarını güçleştirir. Bunu bertaraf 
edebilmek için çok pahalı olan temizleme işlemleri edebilmek için çok pahalı olan temizleme işlemleri 
gerekir.gerekir.

•• 2) 2) Aquatik canlıları tahrip eder. Çünkü suların Aquatik canlıları tahrip eder. Çünkü suların 
dibine çöken sedimentler balık yuvalarını doldurur dibine çöken sedimentler balık yuvalarını doldurur 
ve balık yumurtalarını kapatır.ve balık yumurtalarını kapatır.

•• 3)3) Güneş ısınlarını suyun derinliklerine kadar Güneş ısınlarını suyun derinliklerine kadar 
inmesini engeller. Bu da bitkiler için gerekli olan inmesini engeller. Bu da bitkiler için gerekli olan inmesini engeller. Bu da bitkiler için gerekli olan inmesini engeller. Bu da bitkiler için gerekli olan 
fotosentez olayını yavaşlatır.bunun sonucu sudaki fotosentez olayını yavaşlatır.bunun sonucu sudaki 
hayvanlar için gerekli oksijen konsantrasyonu azalır hayvanlar için gerekli oksijen konsantrasyonu azalır 
ve normal hayat çevrimi bozulur.ve normal hayat çevrimi bozulur.

•• 4) 4) Su bulanır. dolayısıyla musluk suyu olarak Su bulanır. dolayısıyla musluk suyu olarak 
kullanılmasını güçleştirdiği gibi fabrikalarda kullanılmasını güçleştirdiği gibi fabrikalarda 
tribünlere büyük zarar verir. Özelliklede tribünleri tribünlere büyük zarar verir. Özelliklede tribünleri 
korozyona uğratır.korozyona uğratır.



8) Radyoaktif Kirleticiler8) Radyoaktif Kirleticiler8) Radyoaktif Kirleticiler8) Radyoaktif Kirleticiler
Bazı sedimentlerde oldukça kuvvetli radyoaktif çekirdekler 

bulunabilir. Bu radyoaktif çekirdeklerin yaydığı ısınlar canlılar için 
çok zararlı hatta bazen öldürücüde olabilir. Çünkü sediment 
içindeki bu çekirdekler sindirim ve solunum sistemine geçer. 
Orada oldukça uzun süre kalır ve isin yaymaya devam eder. 

Zararın derecesi radyoaktif çekirdeğin cinsine, miktarına, vücutta 
kalma süresine ve kana karışıp karışmadığına bağlı olarak yayılan 
ısınlar canlı dokularına büyük zararlar verirler. Her radyoaktif 

çekirdeğin kendine özgü bir isin yayma hızı vardır. Bu hız 
genellikle çekirdeğin yarılanma ömrü ile ifade edilir. Bu yarılanma 
ömrü birkaç saniye olabildiği gibi birkaç yıl da olabilir. yarılanma ömrü birkaç saniye olabildiği gibi birkaç yıl da olabilir. yarılanma 

ömrü çok uzun olan çekirdekler çevrelerine çok fazla zarar 
vermezler. Fakat yarılanma ömrü orta uzunlukta olanlar (20-30 yıl 
gibi) çevreleri için çok zararlıdırlar. Yarılanma ömrü çok kısa olan 
çekirdeklerin zararı da yarılanma ömrü orta uzunlukta olanlara 
oranla azdır. Bazı radyoaktif çekirdekler yer kabuğunda doğal 
olarak bulunurlar. Bazıları da yapaydır. Bugün üzerinde en çok 

durulan ve yer kabuğunda bulunan radyoaktif madde uranyumdur. 
Bunun sebebi uranyum eldesiniz zor olması ve değişik yerlerde 

kullanılmasıdır. Uranyum eldeki ve sebep olduğu çevre kirlenmeleri 
özet olarak aşağıdaki gibidir.



..

Uranyumun Elde Edilmesi:Uranyumun Elde Edilmesi:
Uranyum çeperleri genellikle %0.1-0.2 U2O3 ihtiva ederler. 

dolayısıyla kullanılabilecek kadar uranyum elde etmek için 
tonlarca uranyum cevherinin işlenmesi gereklidir. Bunun için 
uranyum cevheri önce çok ince öğütülür. Daha sonra asit ile 
alkali işlemlere tutulur. Bu şekilde çözeltiye alınan uranyum 

bileşiği çöktürme ekstraksiyon iyon değiştirme 
kromotografisi gibi metotlarla saflaştırılır. Çözeltiye 

alındıktan sonra geriye uranyumu alınmış çok ince dağılmış 
yüzlerce ton uranyum atığı kalır. Bu da çevre açısından 

tehdit unsurudur. Çünkü bu atıkların içerisinde hem uranyum 
hem de uranyumdan türeyen diğer radyoaktif maddeler 

..

Uranyumun Elde Edilmesi:Uranyumun Elde Edilmesi:
Uranyum çeperleri genellikle %0.1-0.2 U2O3 ihtiva ederler. 

dolayısıyla kullanılabilecek kadar uranyum elde etmek için 
tonlarca uranyum cevherinin işlenmesi gereklidir. Bunun için 
uranyum cevheri önce çok ince öğütülür. Daha sonra asit ile 
alkali işlemlere tutulur. Bu şekilde çözeltiye alınan uranyum 

bileşiği çöktürme ekstraksiyon iyon değiştirme 
kromotografisi gibi metotlarla saflaştırılır. Çözeltiye 

alındıktan sonra geriye uranyumu alınmış çok ince dağılmış 
yüzlerce ton uranyum atığı kalır. Bu da çevre açısından 

tehdit unsurudur. Çünkü bu atıkların içerisinde hem uranyum 
hem de uranyumdan türeyen diğer radyoaktif maddeler 

tehdit unsurudur. Çünkü bu atıkların içerisinde hem uranyum 
hem de uranyumdan türeyen diğer radyoaktif maddeler 
bulunur. Bunlardan iki tanesi Toryum(Th 230) ve Radyum 

(226) dur. Birincisinin yarılanma ömrü 80 yıl ikincisinin 1600 
yıldır. Bunlar yağmur sularıyla sürüklenerek ve çözünerek 
içme suyu barajlarına kadar gelir. Hem Toryum hem de 
Radyum kimyasal özellikleri bakımından Ca’a benzer. Bu 
metallerle kirlenmiş sular içildiğinde bunlar kemiklerde 

toplanır. Böylece radyoaktif madde içeren atıkların etkileri 
azaltılmak için üzeri yeşillendirilerek bitki örtüsü ile 

kaplanarak etkisi azaltılır. Bu radyoaktif maddeleri yok 
etmez fakat çevreye yayılmasını önler.

tehdit unsurudur. Çünkü bu atıkların içerisinde hem uranyum 
hem de uranyumdan türeyen diğer radyoaktif maddeler 
bulunur. Bunlardan iki tanesi Toryum(Th 230) ve Radyum 

(226) dur. Birincisinin yarılanma ömrü 80 yıl ikincisinin 1600 
yıldır. Bunlar yağmur sularıyla sürüklenerek ve çözünerek 
içme suyu barajlarına kadar gelir. Hem Toryum hem de 
Radyum kimyasal özellikleri bakımından Ca’a benzer. Bu 
metallerle kirlenmiş sular içildiğinde bunlar kemiklerde 

toplanır. Böylece radyoaktif madde içeren atıkların etkileri 
azaltılmak için üzeri yeşillendirilerek bitki örtüsü ile 

kaplanarak etkisi azaltılır. Bu radyoaktif maddeleri yok 
etmez fakat çevreye yayılmasını önler.



Nükleer Bombalar:Nükleer Bombalar:
Radyoaktif çekirdeklerin kullanıldığı bir başka yerde nükleer 

bombaların yapımıdır. Böyle bir bomba yer yüzünde patladığı 
zaman kullanılan radyoaktif çekirdeğin dışında yeni bir çok 
radyoaktif maddeler meydana gelir ve atmosfere yayılır. 

Bunlar atmosferde dolaşmaları esnasında disperse olmakla 
daha küçük radyoaktif partiküller haline dönüşmekle ve 
böylece daha da tehlikeli hale gelmektedir. Dispersiyon 
sonucu atmosfere yayılan radyoaktif partiküller zamanla 
yeryüzüne döner ki bunlara fallout da denir. Yeryüzüne 

dönen bu partiküllerde çeşitli yollarla insana ulaşır ve kana 
karışırlar. Bunlardan en tehlikelisi Stronsiyum 90’dir. Cs karışırlar. Bunlardan en tehlikelisi Stronsiyum 90’dir. Cs 
137’dir. Birincisinin yarılanma ömrü 28 diğerinin 30 yıldır. 
Stronsiyum  90 kimyasal özellikleri bakımından kalsiyuma 

benzer dolayısıyla kemiklerde ve dişlerde birikir. Kemiklerde 
biriken Stronsiyum kansızlığa ve kan hastalıklarına sebep 

olur. Bilindiği gibi kan hücreleri kemik iliklerinde üretilirler. 
Sezyum 137’nin kimyasal özellikleri de potasyumunkine 

benzer. Bilindiği gibi potasyum hücrelerde bulunur. Sezyum 
137 insan vücuduna  yediği etle, içtiği sütle, çayla ve yapraklı 

sebzelerle geçer. Bunun sonucu olarak ta insanın özellikle 
adalelerine yerleşir ve halsizlik meydan gelir.



DENĐZ KĐRLENMESĐ ve DENĐZ KĐRLENMESĐ ve 
ALINABĐLECEK TEDBĐRLERALINABĐLECEK TEDBĐRLER

DENĐZ KĐRLENMESĐ ve DENĐZ KĐRLENMESĐ ve 
ALINABĐLECEK TEDBĐRLERALINABĐLECEK TEDBĐRLER

�� Geri dönüştürülebilir maddelerin mümkün olduğunda Geri dönüştürülebilir maddelerin mümkün olduğunda 
geri kazanılmasıgeri kazanılması

�� Deniz hayatına zarar verebilecek zehirli Deniz hayatına zarar verebilecek zehirli 
kimyasalların denizlere ulaşmasını önlemekkimyasalların denizlere ulaşmasını önlemek

�� Balıkçılık, deniz ulaşımı, deniz taşımacılığı gibi Balıkçılık, deniz ulaşımı, deniz taşımacılığı gibi �� Balıkçılık, deniz ulaşımı, deniz taşımacılığı gibi Balıkçılık, deniz ulaşımı, deniz taşımacılığı gibi 
işlerde denizi kirletmeyecek düzenlemeler işlerde denizi kirletmeyecek düzenlemeler 
yapılmalıdır.yapılmalıdır.

�� Atıkların son derece iyi bir şekilde depolanması Atıkların son derece iyi bir şekilde depolanması 
herhangi bir şekilde denize veya insan hayatına herhangi bir şekilde denize veya insan hayatına 
zarar vermeyecek şekilde çevreden izole edilmesizarar vermeyecek şekilde çevreden izole edilmesi

�� Deniz suyuna zarar verebilecek fabrika, işletme Deniz suyuna zarar verebilecek fabrika, işletme 
atıklarının ıslah edilmesiatıklarının ıslah edilmesi



�� Gemi kazaları sonrasında oluşacak çevre kirliliği ve Gemi kazaları sonrasında oluşacak çevre kirliliği ve 
zarara karşı alınacak tedbirler;zarara karşı alınacak tedbirler;

�� Kaza şekli ve müdahale kabiliyetini belirtmek ve Kaza şekli ve müdahale kabiliyetini belirtmek ve 
alınacak tedbirlere karar vermek için en yüksek alınacak tedbirlere karar vermek için en yüksek 
riske maruz olanlar tespit edilmelidir.riske maruz olanlar tespit edilmelidir.

�� Denize dökülen maddenin özelliği ve çeşitli çevresel Denize dökülen maddenin özelliği ve çeşitli çevresel 
şartlardaki davranış özelliklerini tespit edilmelidir.şartlardaki davranış özelliklerini tespit edilmelidir.

�� Denize dökülen maddelerin muhtemel hareketlerini Denize dökülen maddelerin muhtemel hareketlerini 
tespit ve tahmin edebilmek için denizdeki rüzgar ve tespit ve tahmin edebilmek için denizdeki rüzgar ve tespit ve tahmin edebilmek için denizdeki rüzgar ve tespit ve tahmin edebilmek için denizdeki rüzgar ve 
akıntılara dair bilgilerin elde edilmesiakıntılara dair bilgilerin elde edilmesi

�� Malzeme ve ekipmanların yerleştirilmesi için Malzeme ve ekipmanların yerleştirilmesi için 
strateji belirlenmelidir.strateji belirlenmelidir.

�� Denizde toplanacak petrol ve diğer malzemelerin Denizde toplanacak petrol ve diğer malzemelerin 
geçici olarak depolanacağı alanları tespit etmek ve geçici olarak depolanacağı alanları tespit etmek ve 
sonrası bertaraf usullerini tespit etmek.sonrası bertaraf usullerini tespit etmek.



� Müdahale operasyonunda kullanılabilecek tekniklerin 
seçimini yapmak

� Bütün bunların çeşitli kuruluşlardan elde etmek ve 
koordinasyonu sağlamak gerekmektedir.

� Gemilerden kaynaklanan sintine ve balast suları için 
limanlarımızda sintine ve balast suları alma tesisleri 
mevcuttur. Ancak bunlar gerektiği gibi 
limanlarımızda sintine ve balast suları alma tesisleri 
mevcuttur. Ancak bunlar gerektiği gibi 
çalıştırılmaktadır. Bu tür tesislerin sayısı, 
kapasiteleri ve modernizasyonu sağlanmalıdır. Yine 
bir takım özel sektör kuruluşları bu tür atıkları 
toplamaktadır. Ancak bu atıkların nereye döküldüğü 
veya nasıl bertaraf edildiği bilinmemektedir. Bunun 
için bu tür tesislerin lisans almaları gerekmektedir.



KONUNUN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐKONUNUN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

1.)ĐLKÖĞRETĐMDE KONUNUN YERĐ1.)ĐLKÖĞRETĐMDE KONUNUN YERĐ

Đlköğretimde Fen ve Teknoloji dersi 4. sınıfta Đlköğretimde Fen ve Teknoloji dersi 4. sınıfta 
öğrencilere “madde” konusunu anlatırken öğrencilere “madde” konusunu anlatırken 

çevrenin temizliği hakkında uyarılarda bulunur. çevrenin temizliği hakkında uyarılarda bulunur. 
öğrencilere “madde” konusunu anlatırken öğrencilere “madde” konusunu anlatırken 

çevrenin temizliği hakkında uyarılarda bulunur. çevrenin temizliği hakkında uyarılarda bulunur. 
5.sınıfta “canlılar ve hayat” konusunda 5.sınıfta “canlılar ve hayat” konusunda 

öğrencilere çevre sorunlarından bahsedilir. öğrencilere çevre sorunlarından bahsedilir. 
Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile 

ilgili sözlerine örnekler verilir.ilgili sözlerine örnekler verilir.



2.)2.) ORTA ÖĞRETĐMDE KONUNUN YERĐORTA ÖĞRETĐMDE KONUNUN YERĐ

Orta öğretimde seçmeli “Çevre ve Đnsan” dersinde;Orta öğretimde seçmeli “Çevre ve Đnsan” dersinde;
Temel ekoloji bilgisi konusunda ;canlılar ve çevre, fiziksel çevre  Temel ekoloji bilgisi konusunda ;canlılar ve çevre, fiziksel çevre  

ve abiyotik faktörler konusunda güneş, toprak, su, madde ve abiyotik faktörler konusunda güneş, toprak, su, madde 
döngüleriyle beraber su ve döngüsü  olarak, çevre ve sağlık döngüleriyle beraber su ve döngüsü  olarak, çevre ve sağlık 

ünitesinde su ve çevre kirlenmelerini öğrenirler.ünitesinde su ve çevre kirlenmelerini öğrenirler.

Orta öğretimdeki “Biyoloji” dersinde;Orta öğretimdeki “Biyoloji” dersinde;
Madde döngüleri konusunda su döngüsünü, çevre kirliliği Madde döngüleri konusunda su döngüsünü, çevre kirliliği Madde döngüleri konusunda su döngüsünü, çevre kirliliği Madde döngüleri konusunda su döngüsünü, çevre kirliliği 
konusunda ise su, hava ve toprak kirliliği konularını işlerler.konusunda ise su, hava ve toprak kirliliği konularını işlerler.

Orta öğretimde genel olarak biyoloji ve kimya Orta öğretimde genel olarak biyoloji ve kimya 
derslerinde çevreye zarar verebilecek maddeler öğretilir. derslerinde çevreye zarar verebilecek maddeler öğretilir. 

Mesela pillerin nasıl çalıştığını anlatan eğitimcinin arkasında Mesela pillerin nasıl çalıştığını anlatan eğitimcinin arkasında 
pillerin çevreye zararlı olduğunu hatırlatmalıdır. Her ne pillerin çevreye zararlı olduğunu hatırlatmalıdır. Her ne 
kadar “Çevre ve Đnsan” ve “Biyoloji” derslerinde konular kadar “Çevre ve Đnsan” ve “Biyoloji” derslerinde konular 

işlense de bu tür bilgiler öğrencilere hatırlatılabilir.işlense de bu tür bilgiler öğrencilere hatırlatılabilir.



3.) YÜKSEK ÖĞRETĐMDE KONUNUN YERĐ3.) YÜKSEK ÖĞRETĐMDE KONUNUN YERĐ

Yüksek öğretimde ise bu konuyla ilgili olarak “Çevre Yüksek öğretimde ise bu konuyla ilgili olarak “Çevre 
Mühendisliği”, “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü” Mühendisliği”, “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü” 

lisans eğitimi çerçevesinde konuya eğilmiştir.lisans eğitimi çerçevesinde konuya eğilmiştir.
Çevre mühendisliği bölümünde özellikle “Tehlikeli atık Çevre mühendisliği bölümünde özellikle “Tehlikeli atık 

arıtımı” , “Su kalitesi kontrolünde kullanılan fizikselarıtımı” , “Su kalitesi kontrolünde kullanılan fiziksel--kimyasal kimyasal 
prosesler” , “ Su kalitesinin yönetimi” ve “Katı atık yönetimi” prosesler” , “ Su kalitesinin yönetimi” ve “Katı atık yönetimi” 

dersleriyle konu incelenir.dersleriyle konu incelenir.
Çevre Mühendisliği'nin çalışma alanları ana   hatlarıyla, su Çevre Mühendisliği'nin çalışma alanları ana   hatlarıyla, su 
kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; havza yönetimi   ve kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; havza yönetimi   ve kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; havza yönetimi   ve kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; havza yönetimi   ve 

çevre düzeni planları; içme suyu temini, iletimi, arıtma çevre düzeni planları; içme suyu temini, iletimi, arıtma 
tesislerinin projelendirilmesi; kanalizasyon ve yağmur suyu tesislerinin projelendirilmesi; kanalizasyon ve yağmur suyu 
şebekelerinin   projelendirilmesi ve işletilmesi; yeraltı ve şebekelerinin   projelendirilmesi ve işletilmesi; yeraltı ve 
yüzey suları kirliliği kontrolü; evsel ve endüstriyel atık su yüzey suları kirliliği kontrolü; evsel ve endüstriyel atık su 
arıtma tesislerinde sistem seçimi, biyolojik, kimyasal ve arıtma tesislerinde sistem seçimi, biyolojik, kimyasal ve 

fiziksel arıtma yöntemleri; sanayi ve altyapı yatırımları için fiziksel arıtma yöntemleri; sanayi ve altyapı yatırımları için 
çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanması; çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanması; 
katı ve tehlikeli atıkların yönetimi; hava kirliliği yönetimi ve katı ve tehlikeli atıkların yönetimi; hava kirliliği yönetimi ve 

modellenmesi; risk yönetimi; gürültü kirliliğinin kontrolü, modellenmesi; risk yönetimi; gürültü kirliliğinin kontrolü, 
çevre kimyası ve mikrobiyolojisi analizlerinin çevre kimyası ve mikrobiyolojisi analizlerinin 

değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir.değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir.



Çevre Mühendisliği Bölümü, sağlıklı ve kaliteli insan Çevre Mühendisliği Bölümü, sağlıklı ve kaliteli insan 
yaşamı için çevresel koşulların  iyileştirilmesi yaşamı için çevresel koşulların  iyileştirilmesi 
yönünde temel bilim ve mühendislik esaslarını yönünde temel bilim ve mühendislik esaslarını 
uygulayabilecek, seviyeli bilgi ve becerilerle uygulayabilecek, seviyeli bilgi ve becerilerle 
donanmış mühendislerin yetişmesini amaç donanmış mühendislerin yetişmesini amaç 

edinmiştir.edinmiştir.
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ise Türkiye'yi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ise Türkiye'yi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ise Türkiye'yi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ise Türkiye'yi 

çevreleyen tüm karasularda ve uluslararası sularda çevreleyen tüm karasularda ve uluslararası sularda 
ülkenin gereksinimi olan bilimsel ve teknolojik ülkenin gereksinimi olan bilimsel ve teknolojik 

verileri toplamaktaverileri toplamakta
değerlendirmekte ve bu konularla ilgili kamu değerlendirmekte ve bu konularla ilgili kamu 

kuruluşlarına bilimsel ve teknik çalışmalar kuruluşlarına bilimsel ve teknik çalışmalar 
yapmaktadır.yapmaktadır.



Enstitünün amacı, eğitim, araştırma ve uygulama olmak üzere üç Enstitünün amacı, eğitim, araştırma ve uygulama olmak üzere üç 
ana işlev içinde belirlenmiştir. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi ana işlev içinde belirlenmiştir. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Enstitüsü uygulamaya yönelik çalışmaları kapsamında yer alan Enstitüsü uygulamaya yönelik çalışmaları kapsamında yer alan 

denizle ilgili bilimsel ve teknolojik konularda, lisansüstü denizle ilgili bilimsel ve teknolojik konularda, lisansüstü 
eğitim ve öğretimle, üst düzeyde bilimsel ve teknik eleman eğitim ve öğretimle, üst düzeyde bilimsel ve teknik eleman 

yetiştirmeyi amaçlamaktadıryetiştirmeyi amaçlamaktadır
Geleneksel deniz araştırma anlayışına modern bir yaklaşım Geleneksel deniz araştırma anlayışına modern bir yaklaşım 

getiren enstitü, sadece denizi değil, deniz yapılarını veya getiren enstitü, sadece denizi değil, deniz yapılarını veya 
gemileri incelemekle kalmamış, aynı zamanda kıyı gemileri incelemekle kalmamış, aynı zamanda kıyı 

bölgelerindeki bir çok sürecin anlaşılmasında da önemli rol bölgelerindeki bir çok sürecin anlaşılmasında da önemli rol 
oynayan kıyı ve kıyı sularının beraber araştırılmasını oynayan kıyı ve kıyı sularının beraber araştırılmasını oynayan kıyı ve kıyı sularının beraber araştırılmasını oynayan kıyı ve kıyı sularının beraber araştırılmasını 

getirmiştir.getirmiştir.

Biyoloji bölümünde ekoloji dalı ile biyolojik mücadele, koruma Biyoloji bölümünde ekoloji dalı ile biyolojik mücadele, koruma 
biyolojisi, çevre etki değerlendirme, ekosistem yönetimi ve biyolojisi, çevre etki değerlendirme, ekosistem yönetimi ve 

planlama üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.planlama üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca “Biyoloji Öğretmenliği” bölümünde Çevre Koruma Ayrıca “Biyoloji Öğretmenliği” bölümünde Çevre Koruma 
dersiyle bu konu işlenmektedir.dersiyle bu konu işlenmektedir.



DENEY PROJESĐDENEY PROJESĐ

Yapacağımız deneyin proje konumuz “denize atılan Yapacağımız deneyin proje konumuz “denize atılan 
atıklar denize atılan atıklar, etkileri ve alınabilecek atıklar denize atılan atıklar, etkileri ve alınabilecek 
önlemler” i anlatması gerektiği için su hayatını tehdit önlemler” i anlatması gerektiği için su hayatını tehdit 

eden atıklar ve bunların etkilerinin ölçülmesi eden atıklar ve bunların etkilerinin ölçülmesi 
gerektiğini düşündük.gerektiğini düşündük.

Bunun içinse 2 kavanoza su ve yosun koyduk. Bir gün Bunun içinse 2 kavanoza su ve yosun koyduk. Bir gün 
sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde 

Yapacağımız deneyin proje konumuz “denize atılan Yapacağımız deneyin proje konumuz “denize atılan 
atıklar denize atılan atıklar, etkileri ve alınabilecek atıklar denize atılan atıklar, etkileri ve alınabilecek 
önlemler” i anlatması gerektiği için su hayatını tehdit önlemler” i anlatması gerektiği için su hayatını tehdit 

eden atıklar ve bunların etkilerinin ölçülmesi eden atıklar ve bunların etkilerinin ölçülmesi 
gerektiğini düşündük.gerektiğini düşündük.

Bunun içinse 2 kavanoza su ve yosun koyduk. Bir gün Bunun içinse 2 kavanoza su ve yosun koyduk. Bir gün 
sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde 

yaşadığını resimledik. yaşadığını resimledik. 
Bir sonraki gün ise 1. kavanoza içinde “coli Bir sonraki gün ise 1. kavanoza içinde “coli 

bakterilerinin” olduğu lağım suyu koyduk ve daha bakterilerinin” olduğu lağım suyu koyduk ve daha 
sonraki günlerde fotoğraflarını çekerek yaşadığı sonraki günlerde fotoğraflarını çekerek yaşadığı 

değişimleri gözlemledik.değişimleri gözlemledik.
Aynı gün 2. kavanoza ise petrolün zararlarını Aynı gün 2. kavanoza ise petrolün zararlarını 

göstermek amacıyla benzin ve yağ karışımını koyduk göstermek amacıyla benzin ve yağ karışımını koyduk 
ve daha sonraki günlerde resimlerini çekerek yaşadığı ve daha sonraki günlerde resimlerini çekerek yaşadığı 

değişimleri gözlemledik.değişimleri gözlemledik.

sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde sadece bekledik ve yosunların normal bir şekilde 
yaşadığını resimledik. yaşadığını resimledik. 

Bir sonraki gün ise 1. kavanoza içinde “coli Bir sonraki gün ise 1. kavanoza içinde “coli 
bakterilerinin” olduğu lağım suyu koyduk ve daha bakterilerinin” olduğu lağım suyu koyduk ve daha 
sonraki günlerde fotoğraflarını çekerek yaşadığı sonraki günlerde fotoğraflarını çekerek yaşadığı 

değişimleri gözlemledik.değişimleri gözlemledik.
Aynı gün 2. kavanoza ise petrolün zararlarını Aynı gün 2. kavanoza ise petrolün zararlarını 

göstermek amacıyla benzin ve yağ karışımını koyduk göstermek amacıyla benzin ve yağ karışımını koyduk 
ve daha sonraki günlerde resimlerini çekerek yaşadığı ve daha sonraki günlerde resimlerini çekerek yaşadığı 

değişimleri gözlemledik.değişimleri gözlemledik.



1. kavanozdaki bakterilerin atıkları bitkiye zarar verdiği 1. kavanozdaki bakterilerin atıkları bitkiye zarar verdiği 
için bitki yavaş yavaş sararmaya başlamıştır.için bitki yavaş yavaş sararmaya başlamıştır.

2. kavanozdaki petrol ise su yüzeyine çıkarak bitkinin 2. kavanozdaki petrol ise su yüzeyine çıkarak bitkinin 
havayla olan temasını kesmeye başlayacak ve yine bitki havayla olan temasını kesmeye başlayacak ve yine bitki 
yavaş yavaş sararmaya başlayacaktır. Ancak bu olay yavaş yavaş sararmaya başlayacaktır. Ancak bu olay 
ham petrolün denize verdiği zararın sadece küçük bir ham petrolün denize verdiği zararın sadece küçük bir 
simülasyonu olabilir çünkü ham petrolün içindeki ağır simülasyonu olabilir çünkü ham petrolün içindeki ağır 
maddeler hem daha çok zarar verecek hem de siyah maddeler hem daha çok zarar verecek hem de siyah 

rengi nedeniyle ışığında ulaşımını engelleyecektir.rengi nedeniyle ışığında ulaşımını engelleyecektir.
Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların 

1. kavanozdaki bakterilerin atıkları bitkiye zarar verdiği 1. kavanozdaki bakterilerin atıkları bitkiye zarar verdiği 
için bitki yavaş yavaş sararmaya başlamıştır.için bitki yavaş yavaş sararmaya başlamıştır.

2. kavanozdaki petrol ise su yüzeyine çıkarak bitkinin 2. kavanozdaki petrol ise su yüzeyine çıkarak bitkinin 
havayla olan temasını kesmeye başlayacak ve yine bitki havayla olan temasını kesmeye başlayacak ve yine bitki 
yavaş yavaş sararmaya başlayacaktır. Ancak bu olay yavaş yavaş sararmaya başlayacaktır. Ancak bu olay 
ham petrolün denize verdiği zararın sadece küçük bir ham petrolün denize verdiği zararın sadece küçük bir 
simülasyonu olabilir çünkü ham petrolün içindeki ağır simülasyonu olabilir çünkü ham petrolün içindeki ağır 
maddeler hem daha çok zarar verecek hem de siyah maddeler hem daha çok zarar verecek hem de siyah 

rengi nedeniyle ışığında ulaşımını engelleyecektir.rengi nedeniyle ışığında ulaşımını engelleyecektir.
Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların 
verdiği zararları gözlemleyebileceğimiz unutulmamalıdır. verdiği zararları gözlemleyebileceğimiz unutulmamalıdır. 
Gerçek hayatta ise denize atılan veya karışan atıklar Gerçek hayatta ise denize atılan veya karışan atıklar 

çok çeşitli ve bir o kadar da zararlıdır. çok çeşitli ve bir o kadar da zararlıdır. 
Her iki deneyde de etkiyi daha çabuk görebilmek için Her iki deneyde de etkiyi daha çabuk görebilmek için 

yosun kullandık.Her iki bitkiyi de oda sıcaklığında yosun kullandık.Her iki bitkiyi de oda sıcaklığında 
beklettik ve  daha rahat gözlemleyebilmek için cam beklettik ve  daha rahat gözlemleyebilmek için cam 

kavanoz kullandık.kavanoz kullandık.
Deney de sonuç olarak her iki bitkide zarar görmüş ve Deney de sonuç olarak her iki bitkide zarar görmüş ve 

sararmaya başlamıştır. sararmaya başlamıştır. 

Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların Her iki deneyde de  sadece sınırlı ve basit atıkların 
verdiği zararları gözlemleyebileceğimiz unutulmamalıdır. verdiği zararları gözlemleyebileceğimiz unutulmamalıdır. 
Gerçek hayatta ise denize atılan veya karışan atıklar Gerçek hayatta ise denize atılan veya karışan atıklar 

çok çeşitli ve bir o kadar da zararlıdır. çok çeşitli ve bir o kadar da zararlıdır. 
Her iki deneyde de etkiyi daha çabuk görebilmek için Her iki deneyde de etkiyi daha çabuk görebilmek için 

yosun kullandık.Her iki bitkiyi de oda sıcaklığında yosun kullandık.Her iki bitkiyi de oda sıcaklığında 
beklettik ve  daha rahat gözlemleyebilmek için cam beklettik ve  daha rahat gözlemleyebilmek için cam 

kavanoz kullandık.kavanoz kullandık.
Deney de sonuç olarak her iki bitkide zarar görmüş ve Deney de sonuç olarak her iki bitkide zarar görmüş ve 

sararmaya başlamıştır. sararmaya başlamıştır. 


