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  Prof. Dr. SEVİNÇ ARCAK 



Dünya, canlı ve cansız 

varlıkların belli 

sistemler dahilinde bir 

arada bulundukları  bir 

denge ortamıdır. Söz 

konusu bu sistemlerin  

ve sistemler arasında  

var olan dengelerin  

büyük bir çoğunluğu  

da günümüzde henüz 

yeterince 

tanımlanamamıştır. 



Dünya üzerindeki canlılar dünyaya 
geldikleri andan itibaren  çevreyle girift 
ilişkiler kurarak yaşamını 
sürdürebilmektedirler. Çevre  terimi tüm 
canlı ve cansız varlıkları kapsamaktadır. 

Dünya üzerinde  canlı ve cansız 
varlıkların, aralarında karmaşık ilişkiler 
kurarak oluşturdukları yaşam dünyasına  

‘’ ekosistem’’ denmektedir.  
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 İnsan nüfuslarının hızlı artması 

 Yüksek yaşam standartı ve lüks yaşam ile doğal 

kaynakların aşırı tüketimi 

Doğal kaynakların sınırlı olması ve belli taşıma 

kapasitesinin bulunması 

 Kirlilik 

 



 Aşırı tüketimin önlenmesi 

 Kaynakların akılcı ve yararlı kullanılması 

 Geri dönüşümü yapılan materyallerden yapılan 

her türlü cihazların kullanılmasının 

yaygınlaştırılması 



 

Hangi maddeler kirlilik oluşturur? 

 

Doğa veya insan kaynaklı olsun hemen hemen 

bütün kimyasallar, maddeler, materyaller kirleticidir 

Kirleticiler hava, su ve toprak aracılığı ile hareket 

ederler, hatta gıdalara bulaşırlar. Örneğin Çin’ de 

kömür yakılması nedeniyle oluşan kirlilik Japonya’ 

yı olumsuz yönde etkilemektedir.   



Kirlenmenin Etkisi 

 Hava, su ve besin maddelerinde bulunan 

kimyasal veya radyoaktif maddelerin insan 

sağlığına zarar vermesi 

 Bitkiler, hayvanlar, tarım ürünleri, toprak ve su 

kaynaklarının zarar görmesi 

 Duman, kimyasal gazlar, toz, kül gürültü gibi 

nedenlerle çevrenin zarar görmesi, doğal 

görünümünün bozulması 

 Etkisi hemen görülmeyen kirleticilerin uzun 

sürede kanser gibi hastalıklara neden olması. 

 



Kirleticilerin Kaynağı Ve Çeşitleri 

 Doğanın yapısında bulunan maddeler (azot, 

oksitler, nitrat, nitrit, asbest, ağır metaller, 

hidrokarbonlar vb.) 

 Doğada bulunan ve ancak insanların işlemesiyle 

değişime uğrayan veya miktarı artan maddeler  

    (kanalizasyon atıkları, gübreler, fosil yakıtların  

    yanma ürünleri, hidrokarbonlar, petrokimyasal  

     ürünler vb.) 

 İnsanlar tarafından üretilen sentetik maddeler 

(tarımsal ilaçlar, sentetik polimerler, petrokimyasal 

ürünler vb.) 



Kirliliğin oluşumu genel olarak üç alıcı ortam olan; 

 Hava 

 Su ve 

 Toprak ta meydana gelir. 

Bunun yanı sıra gürültü kirliliği, görüntü kirliliği gibi 

alıcı ortam hedeflemeyen  kirlilik çeşitleri de 

bulunmaktadır. 



Temiz hava olarak  

tanımlanan havanın 

 insan faaliyetleri ve 

 bazı doğal süreçlerle 

 niteliğinin değişmesi  

olayına hava kirliliği  

denir. 



Dünya Sağlık Teşkilatı ( 

HAVA KİRLİLİĞİ: İnsan, bitki, hayvan veya madde 

üzerine zarar verebilen veya rahat yaşam şeklini 

ve maddeyi aşırı şekilde etkileyen kum, toz, uçucu 

kül, kurum, is, duman, buğu, tütsü, sis, pus, buhar, 

gaz veya koku gibi bileşenlerin miktar, 

karakteristik ve süre olarak çevre atmosferindeki 

varlığıdır. 



Hava kirliliğine neden olan etmenler 

 Fosil yakıtlar 

 Taşıtlardan salınan emisyonlar 

 Endüstri atıkları 

 Tarımsal faaliyetler 

 Savaşlar 

 



Yaygın hava kirleticiler 

 Karbondioksit 

 Karbon monoksit 

 Azot oksitler 

 Sülfür oksitler 

 Fotokimyasal oksidanlar 

 Hidrokarbonlar 

 Asılı partiküler madde 

 Aerosoller 

 Radyoaktif maddeler 

 Floritler 

 

 



Yaygın hava kirleticiler 

KİMYASAL YAPILARINA GÖRE, 

Organik kirleticiler 

 

 

 

 

İnorganik kirleticiler 

 

 Organik gazlar: Fenol, etilen, benzen, tolüen, etanol, HC ler vb. 

 Organik partikül maddeler: Molekül ağırlığı fazla olan polinükleer 

hidrokarbonların fenolik ve karboksilik bileşikleri 

  İnorganik gazlar: O3,Cl2, CO, NOX, H2S 

  İnorganik partikül maddeler: Ağır metaller, tuzlar ve çeşitli 

mineraller 



Hava kirliliğinde etkili olan kirletici kaynaklar 

potansiyellerine göre: 

 KÖMÜRE DAYALI –ÖZELLİKLE LİNYİT- TERMİK 

SANTRALLER 

 

 ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR 

 

 SÜPERSONİK UÇAKLAR VE İÇTEN YANMALI 

MOTORLAR 

 

 EVSEL FOSİL YAKIT KULLANIMI 



Dünya enerji temini en önemli çağdaş uğraşı ve 
sorunlardan biridir. Bu faaliyetler aynı zamanda çevre 
kirliliğinin de en önemli boyutlarını oluşturmaktadır. 

Dünyadaki toplam enerji üretiminin % 30’ unu hidrolik 
ve nükleer santraller ile elde edildiği, % 70’ ini fosil 
yakıt adı verilen kömür, petrol, gaz ve bunların 
sentetik türevlerinin yakılması ile elde edildiği 
belirtilmektedir. 



Yakıtta bulunan bileşenler hava kirliliğine yol açan 
faktörlere dönüşürler. Bunlar: 

 Partikül maddeler, 

 Kükürt oksitler ( SOX), 

Azot oksitler ( NOX), 

 Karbonmonoksit (CO), 

 Yanmamış hidrokarbonlar ve aldehitler  

( R-CHO) gibi atık ürünlerdir. 



 



ATMOSFERİN YAPISI 

TERMOSFER: N2,O2
+,O+,O,NO+,O2 

 

MEZOSFER: N2,02,O2
+,NO+ 

 

STRATOSFER: N2,O2, O3,(NH4)2SO4 

 

TROPOSFER: N2, O2, H2O, Ar, CO2 



OZON 

Ozon (O3), esas olarak stratosferde bulunan kısa ömürlü 
bir gaz bileşenidir. Atmosferde bulunma süresi üç ay 
kadardır.  Zararlı UV ışınlarını süzen ozon yer 
yakınlarında kirletici bir faktör olarak etki yapar.  



Ozon 50-60 km yükseklikte stratosfer ve mezosferde yer 
alır. 

Kısa dalgalı UV ışınlarının büyük bir kısmını absorbe 
ederek biyosferi korur.  

Tabaka zayıflar veya bulunmazsa iyonlaşmış UV ışınları 
yeryüzündeki yaşamın tümünü ve çoğunu yok edebilir. 



STRATOSFERİK OZON BOZULMASININ 
KÜRESEL ETKİLERİ 

Atmosferde karbondioksit, azot oksitler ve 
kloroflorakarbon ve halon gazlarının zenginleşmesi ve 
olumsuz etkiler yaratması sonucu iki önemli sorun 
dikkat çekmektedir: 

1. Sera etkisi 

2. Stratosferik ozon katmanının zarar görmesi 



İki küresel olayda 4 temel etkinin katkıları 

1. Tropik ormanların yok edilmesi, 

2. Enerji üretim santrallerinin yüksek düzeydeki 
emisyonları (CO2, azot oksitler, karbonmonoksitler, 
metan ve diğer hidrokarbonlardır), 

3. Kimya endüstrisinin ürettiği kloroflorakarbon ve 
halon gazları, 

4. Tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan mikrobiyal 
kökenli metan ve azotoksit gazları. 

 

 

 

 



Ozon bozunmasına bağlı olarak çeşitli 
etkiler: 

1. Biyolojik sistemlere etkiler; canlıların temel yapı 
bloklarının etkilenmesi, DNA’nın bozularak kalıtsal 
bozulmalara yol açması, 

 

2. İnsan sağlığı üzerine etkiler; katarakt yüzde artışı, 
deriye ilişkin bağışıklık sistemin etkilenmesi, 



 

 

3.Genel ekolojik zararlar; karasal (bitkilerin çiçeklenme, 
metabolizma ve gelişimi-toprak üst katmanında 
mikrobiyal yaşamın olumsuz etkilenmesi-sürgün ve 
yapraklarda büyüme azalması-fotosentez azalması-kuru 
madde azalması-biyolojik azot bağlanmasının azalması-
azot açığı),  ve deniz ekosistemler (deniz hayvanlarının 
yumurta ve larvalarının zarar görmesi-türlerin azalması 
üzerine etkisi, 

 



4.Küresel etkiler; UV-B ışımasını gündeme getirmekte, 
göz ve deri organlarına etki, gelişme bozuklukları, 
kuraklık, hayvan türlerinin tükenmesi. 

 



 

HAVA KİRLETİCİLERİN EMİSYONLARININ  
KAYNAĞI 



 



 



 



Dünya çapında etkili olan sorunlar 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, 

Ozon tabakasının incelmesi, 

Tropikal ormanların tahribi, 

Hızlı nüfus artışı ile ortaya çıkan kaynak 
yetersizliği, 

Biyolojik çeşitliliğin yok olması.  



 



 



Azot oksitler

• nitroz oksit ( N2O), 

• azotmonoksit-
nitrikoksit (NO), 

• azordioksit-peroksit 
(NO2), 

• azottrioksit (N2O3), 

• azottetraoksit (N204)

Doğal atmosferdeki 
miktarı: 0.03 mg/m3



Azot oksitler

• Nitroz gazlar asit fabrikalarından 
atmosfere salınır,

• Kırmızı kahverenkli, keskin-kuvvetli 
zehir etkisinde bir gazdır,

• Yaprak kenarlarında kahverengi yanma- 
leke, sonra solma, klorofil ve nişastanın 
yok olması, karotini parçalaması, 

• Bitkiler için: 50 mg/m3 NO2 zararlı,

• İnsanlar için: 30 mg/m3 NO  ve 9 mg/m3 
NO2



Azot oksitler

NO2 iki tip zarar meydana 

getirmektedir:

 Primer simptonlar: yaprak 
kenarlarında damarlar arasında 
düzensiz şekilli beyazdan açık 
kahverengiye dönüşen nekrotik 
lezyonlar,

 Sekonder simptonlar: bazı türlerde 
mumlu parlak yeşil bir yaprak katı 
oluşumu.



Karbon monoksit

Karbon monoksit renksiz, kokusuz, tatsız 
gazdır.

İnsan aktivitesi sonucu oluşur,

Okyanuslar doğal karbonmonoksit 
kaynağıdır,

Yağmur suyunda bulunur,

Toprak atmosferden büyük miktarlarda 
karbonmonoksit almaktadır, 
mikroorganizma aktivitesi rol 
oynamaktadır,

Hemoglobinin CO ile birleşmesi kanın 
oksijen taşıma kapasitesini azaltmaktadır.



Karbon monoksit

Ayrıca oksihemoglobinin ( HbO2) dissosiasyonunu 

azaltmakta ve anoxia denilen kanda oksijen 
yetmezliği görülmektedir.

Sigara içmeyenlerde solunum havası CO içermez 
vücut içinde biyolojik CO üretiminden % 0.4 lük 
HbCO düzeyi olabilir.

Günde 1 paket sigara içen kişilerde kandaki HbCO 
düzeyi % 5 veya daha fazla olabilir.

HbCO düzeyi % 5 üzerinde ise kalbe bağlı fizyolojik 
streslerin arttığı bilinmektedir.

Bitkiler CO e  hayvan organizmasından dirençlidir.

Yaprakta sarılaşma ve dökülme görülmektedir.











Hava kirliliğinin kontrolü

Yer seviyesi kirliliğini azaltmada bina bacalarının yüksek olması, 
binalarda ısı izolasyonunun sağlanması,

Kükürt içeriği düşük  ısı değeri yüksek yakıtların seçilmesi,

Kurşun içeriği düşük benzin kullanımı, motor bakımlarının 
sürekliliğinin sağlanması, egsoz kirleticilerinin seviyelerinin 
düşürülmesi,

Hava kirliliği kontrol yönetmeliğinin uygulanması,

Yol- nehir kenarlarına, parklara ve açık alanlara ağaç dikilmesi,

Kent planlamasında nüfus artışı dikkate alınmalı ve bina yüksekliği- 
yerleşimleri hakim rüzgarı engellemeyecek şekilde planlanmalıdır,

Nükleer denemelerin sınırlandırılması,

Hava uçuşlarının da dikkate alınması gereklidir.     



İnsan kaynaklı sera gazları, katkı oranları 
ve salınım kaynakları

Sera gazları Katkı 
oranı 
( %)

Yıllık artış 
oranı
 (%)

Salınım kaynakları

CO2 50-60 0.3-0.5 • Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil 
yakıtların yakılması

• Tropikal ormanların yok edilmesi

CFC 22 4-5 • Sprey kutularındaki aerosoller,
• Buzdolabı soğutucu maddeleri,
• Elektronik sanayide kullanılan 

temizlik maddeleri,
• Klima sistemleri,
• Sert ve yumuşak köpük üretimi



İnsan kaynaklı sera gazları, katkı oranları 
ve salınım kaynakları

Sera 
gazları

Katkı 
oranı 
( %)

Yıllık artış 
oranı
 (%)

Salınım kaynakları

CH4 14 1 • Pirinç tarlaları,
• Büyükbaş hayvanların beslenme tarzı,
• Biyokütlenin yakılması,
• Çöp toplama alanları,
• Doğal gaz boru hatlarındaki kaçaklar,
• Kömür madenleri.

O3 7 0.5 • Trafik,
• Termik santrallerdeki yanma olayları,
• Tropikal ormanların yok olması.

N2O 4 0.2 • Tarımda kimyasal gübre kullanımı,
• Fosil yakıtlar.



Küresel ısınmaya karşı alınabilecek 
önlemler

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,

Temel sektörlerde (çimento, ulaşım, çelik vb.)enerji 
verimliliğinin artırılması,

Her türlü doğal kaynaklarının (su-toprak-maden vb.) aşırı 
tüketiminin önlenmesi,

Kişi başına düşen karbon tüketiminin 1 Amerikalı=19 Hintli ) 
azaltılması,

Orman alanlarının yok edilerek tarım alanlarına dönüşümünün 
engellenmesi,

Tarım alanlarında uygun ekim – sürüm teknikleri ile 
karbondioksit salınımının azaltılması

İklim değişikliğine uyum sağlanması



SU KİRLİLİĞİ



SU KİRLİLİĞİ

Su kirliliği, göl, nehir, okyanus, deniz ve 
yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda 
görülen kirliliğe verilen genel addır. 

Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu 
havzanın çevresinde veya içinde yaşayan 
tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli 
türlerin ve biyolojik toplulukların yok 
olmasına ortam hazırlar. 

Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler 
barındıran atık suların, yeterli arıtım 
işleminden geçirilmeksizin havzalara 
boşaltılmasıyla meydana gelir.



Kaynaklarına göre su kirliliği, iki farklı 
sınıfta incelenmektedir:

Noktasal kirlilik: Bir su 
havzasının su borusu veya 
hendek gibi belli bir 
noktadan kaynaklanan 
atıklarla kirlendiğini 
gösterir. Bu tür kirliliğin 
kaynakları arasında bir 
arıtım tesisinden 
boşaltılan evsel atıklar, 
fabrika atıkları veya rögar 
taşkınları yer almaktadır.



Kaynaklarına göre su kirliliği, iki farklı 
sınıfta incelenmektedir:

Noktasal olmayan kirlilik: Kirlilik ise belirli ve tek bir kaynağı 
olmayan, yayılmış durumdaki kirliliklere verilen addır. Bu tür 
kirliliğin nedeni, küçük oranda bazı kirletici maddelerin 
zamanla birikerek bir yerde yığılmasıdır. Bir tarım arazisinde 
gübrelenmiş alanlardan sızan ve zamanla biriken azotlu 
bileşiklerin oluşturduğu kirlilik buna en bilinen örnektir. Yine 
bir sel sonucunda kopan ve sürüklenen tarım ürünleri veya 
orman biyosferi de bu tür kirliliğe örnek olarak 
gösterilmektedir.



Kaynaklarına göre su kirliliği, iki farklı 
sınıfta incelenmektedir:

Kimi zamanlarda sel suları veya taşkınların süpürdüğü 
parklar, caddeler, otobanlar, kentsel atık birikintilerine 
neden olur. Bu da çoğu zaman noktasal olmayan 
kirlilik adı altında incelenmektedir. 

Ancak kimi zamanlarda bu tür yığmaların nedeni tek 
bir noktadaki kanalizasyon taşkını olduğunda bu örnek 
yetersiz olmaktadır.



Su kirliliğinin nedenleri

Kirliliğe neden olan kirleticiler arasında farklı çeşitler barındıran kimyasal 
maddeler, patojenler, ısı değişimi gibi fiziksel veya duyusal değişiklikler 
yer almaktadır. Yine kimi zamanlarda doğada ve suda doğal olarak var 
olan kalsiyum, sodyum, demir, manganez gibi minerallerin derişiminin 
aşırı artışı da kirlilik nedeni olarak görülmektedir.

Oksijen tüketen maddeler arasında bitkiler gibi doğal unsurlar veya 
kimyasal maddeler gibi insan eli değmiş unsurlar yer alabilir. Diğer doğal 
veya yapay oksijen tüketici maddeler sudaki bulanıklığa neden olur. Bu da 
ışığı yansıtmayacağından çevredeki bitkilerin büyüme hızını yavaşlatır. 
Ayrıca bazı balık türlerinin solungaçlarının tıkanmasına neden olur.

Birçok kimyasal madde toksiktir. Patojenler de insan ve hayvanlar 
üzerinde su yoluyla taşınan hastalıklara neden olur. Suyun fiziksel 
kimyasında oluşan değişikliklerin nedenleri arasında asitlik (pH 
değişiklikleri), elektrik, iletkenliği, sıcaklık ve alg birikimi yer almaktadır.



Patojenler

Koliform bakterisi, su kirlili ini ölçmek adına sık kullanılan bir bakteri belirleyicisidir. Bu ğ
bakteri türü do rudan hastalı a yol açmasa da; bazı mikroorganizma türleri, insan sa lı ı ğ ğ ğ ğ
üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bunlar arasında aşa ıdaki canlılar yer ğ
almaktadır;
• Cryptosporidium parvum
• Giardia lamblia
• Salmonella
• Novovirus gibi virüsler
• Parazit solucanlar

Yüksek orandaki patojenler, yetersiz arıtılmış la ım sularının döküldü ü tatlı su ğ ğ
havzalarında bulunmaktadır. Bu durum özellikle az gelişmiş ülkelerde görülen ve sadece tek 
işlemle arıtmanın uygulandı ı su havzalarında ola andır. Yine, gelişmiş ülkelerde yer alan ğ ğ
eski kentler, altyapı yetersizlikleri nedeniyle sürekli olarak kanalizasyon taşkınlarına neden 
olabilmektedir. Ayrıca bazı kentlerde yer alan birleştirilmiş kanalizasyon sistemleri de olası 
bir ya mur fırtınası sonucunda arıtılmamış suları do aya boşaltabilmektedir.ğ ğ
Kimi zamanlarda yoksul büyükbaş hayvan işletmeleri de patojen organizmaların artışına 
neden olabilmektedir.

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptosporidium_parvum&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptosporidium_parvum&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptosporidium_parvum&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
http://tr.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
http://tr.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Novovirus&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parazit_solucan&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parazit_solucan&action=edit&redlink=1


Kimyasallar
 Çökeltiler tarafından kirletilen çamurlu su.
 Kimyasal kirleticiler arasında organik veya inorganik bileşikler bulunmaktadır.

Organik su kirleticileri:
• Deterjanlar
• Kimyasal olarak arıtılmış içme suları
• Gıda işleme atıkları
• Böcek ilaçları ve bitki ilaçları
• Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor ya ı ğ
• Orman atölyelerinden saçılan a aç ve çalı enkazlarığ
• Yanlış depolama sonucu ortaya çıkan sanayi solventleri gibi uçucu gazlar 

(VOC)
• Hijyen ve kozmetik atıkları



norganikİ  su kirleticileri:
• Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları
• Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak
• Kimyasal fabrika atıkları
• Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler
• A ır metallerğ
• Çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar

ri ölçekliİ  kirleticiler ise gözle görülebilir maddelerin suya karışmasıyla 
oluşan fiziksel bir kirlilik türüdür. Özellikle su taşkınları veya fırtınalar 
sonucunda büyük maddeler su havzalarına geçebilir. Bu kirleticiler:
  Ka ıt, plastik ğ veya besin artıkları gibi çöpler
• Gemilerle taşınan çeşitli plastikler
• Gemi batıkları



Termal kirlilik

Do al bir alanın ısısının alçaltılıp yükseltilmesiyle beliren ğ
insan nedenli bir kirlilik türüdür. Bu kirlili in en bilinen ğ
nedeni, enerji santrallerinde su havzalarından so utucu ğ
olarak su çekilmesi ve ısınan suyun su havzalarına geri 
akıtılmasıdır. Isınan su, oksijeni daha az tutaca ından ğ
sudaki canlı yaşamı tehlikeye girer. Ayrıca ekosistemin 
elemanlarına zarar verir. Öyle ki çeşitli termofilik türlerin 
artışı gözlemlenir. Bu durum genellikle kentsel alanlarda 
görülür. Bu durumun tam tersi de so uk su kaynaklarının ğ
ılık nehirlere akarak ısıyı düşürmesiyle de 
belirebilmektedir.



Su kirlili i ölçümüğ

Su kirlili i, fiziksel, kimyasal veya biyolojik olmak üzere ğ
birçok farklı yöntemle belirlenebilir. Ço u yöntem, ğ
analitik testler sonucunda belirlenen örnekleri içinde 
barındırır. Sıcaklık gibi bazı ölçümler, suyun bulundu u ğ
yerde örnekleme olmaksızın yapılır. Hükümet 
temsilcilikleri ve araştırma örgütleri, ölçüm yöntemleri 
için belli standartlar içeren ve onaylanmış programları 
dünya çapında yayınlamış durumdadır. Bu sayede farklı 
zaman ve yöntemlerle yapılan farklı testlerin 
karşılaştırılabilmesi kolaylaşmıştır.





Örnekleme

Suda yapılan fiziksel veya kimyasal ölçümler birkaç farklı yöntemle 
yapılabilir. Kirletici özelliklerine veya istenilen do ruluk payına ğ
göre bu yöntemlerden birisi seçilir. Birçok kirlenme olayı, ya mur ğ
olaylarıyla ba lantıların bulunması gibi nedenlerden dolayı kesin ğ
bir zamanla sınırlıdır. Bu nedenle örnekleri toplamak, her zaman 
kesin olarak sonucu göstermeyebilmektedir. Bilim adamları bu tip 
verileri sıklıkla otomatik örnekleyicileri kullanarak belirler.

Biyolojik yöntemlerde örnekleme, de erlendirme biçimine göre ğ
de işti i gibi, suyun yüzeyinden bitki ve/veya hayvan örnekleri ğ ğ
alınarak yapılır. Bu organizmalar ço unlukla sayımları yapıldıktan ğ
sonra suya geri bırakılır. Ancak kimi zamanlarda toksik madde 
türlerini ve etkilerini araştırmak üzere denek olarak kullanılırlar.



Fiziksel ölçüm

Fiziksel ölçüm, sıcaklık, katı derişimi ve bulanıklık gibi 
farklı birimlerde ölçümler aracılı ıyla yapılırğ



Kimyasal ölçüm

Su örnekleri analitik kimya ilkelerine uyarak test edilebilir. 
Özellikle bir su havzasındaki organik veya inorganik 
maddelerin derişiminin ölçülmesi bu gruba girer. Yine sudaki 
pH, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD), kimyasal oksijen 
ihtiyacı (COD), besin de erleri (nitrat ve fosfor bileşikleri), ğ
metaller (bakır, çinko, kadmiyum, kurşun ve civa gibi), petrol 
ve hayvan ya ları, toplam petrol hidrokarbonları (TPH), ve ğ
böcek ilaçları oranı ölçümleri, kimyasal ölçümün içindedir.



Biyolojik ölçüm

Biyolojik ölçüm, bir bitkinin, hayvanın ve/veya 
mikroorganizmanın bir su ekosisteminin sa lı ının ğ ğ
ölçülmesi için kullanılmasını kapsar.



Su kirlili inin kontrolüğ

Evsel atıklar: Kent alanlarında, evsel atıklar, atık ve artık toplama 
merkezlerinde toplanır ve işlem görürler. Bu merkezlerin bir ço u ğ
ABD’de yerel yönetimlerin denetimi ve kontrolü altındadır. Yerel 
yönetimlere ba lı bu atık toplama merkezleri katı atıklar gibi ğ
genel kirletici maddeleri kontrol etme görevini üstlenirler. Do ru ğ
tasarlanan ve yönetilen atık toplama merkezleri (örn., ikincil 
filtreleme ya da daha iyi sistemlere sahip olanlar) katı atıkları 
yüzde doksan oranında temizleyebilmektedir. Bazı atık toplama 
merkezlerine gıda atıkları ve patojenler için ek filtre sistemleri 
dahil edilmiştir. Yerel yönetimlere ba lı atık toplama ğ
merkezlerinin ço u endüstriyel atıkların içerisindeki toksik ğ
maddeleri filtreleyebilecek sistemlere sahip de ildirğ



Sanayi atıkları: Bazı sanayi kurumları, normal bir 
belediye arıtma tesisince temizlenebilecek atıklar üretir. 
Petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim 
santralleri, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları vb. 
yerlerde çok sayıda atık üretilir. Do ru de erlendirilip ğ ğ
arıtılmadı ında bu atıklar çevre ve kişi sa lı ı ğ ğ ğ
açısından tehlike oluşturur. Dünyanın birçok bölgesinde, 
fabrikaların neden oldu u kirlilik gerekti i gibi ğ ğ
denetlenip, engellenmektedir. Bu, fabrikaların 
bulundu u bölgede yaşayan insanların solunum yolları ğ
hastalıkları gibi birçok sorunla karşılaşmasına neden 
olmaktadır



Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; 
1. Sanayileşme, 
2. Şehirleşme, 
3. Nüfus artışı, 
4.Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal 
gübreler olarak gruplandırılabilir



Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü 
belki di er tüm faktörlerden çok daha fazladır. ğ
Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları 
ile su kirlili ine ve dolaylı olarak yine su kirlili ine ğ ğ
ba lı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı ğ
kirlenmelere neden oldu u ve hızlı bir şekilde ğ
çevrenin tahribine yol açtı ı bilinmektedir. ğ
 

Ayrıca sanayileşme hareketleri ile şehirlere göç olayı 
da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz 
kentleşmeye sebep olmuştur.



Ülkemizde su kirlili ine etki eden unsurlar; sanayileşme, ğ
kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve 
kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayinin 
çevre üzerindeki olumsuz etkisi di er faktörlerden çok ğ
daha fazladır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su 
kirlili ine ve dolaylı olarak da yine su kirlili ine ba lı, ğ ğ ğ
toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden 
oldu u ve do a tahribine yol açtı ı bilinmektedir. ğ ğ ğ
Ayrıca sanayileşme hareketleri ile kente göç olayı da 
başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz 
yapılaşmaya sebep olmaktadır.



Zirai mücadele için kullanılan ilaçlamalarda havadaki 
ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid 
üretimi yapan fabrika atıklarının durgun veya 
akarsulara boşaltılması sonucunda su kaynaklarımız 
pestisidlerle kirlenmektedir. Di er yandan, kimyasal ğ
gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zaman 
içinde topra ı çoraklaştırmakta ve yine do al çevrim ğ ğ
ile gerek su kirlenmesi ve gerekse di er etkileri ile ğ
olumsuzluklar yaratmaktadır. Alıcı ortamlara göre su 
kirlili i dörde ayrılır.ğ



Akarsu Kirlilik Sınıfları 

Sa lıklı temiz bir akarsuda bitki ve hayvan gelişimiyle ilgili olarak ekolojik bir ğ
denge bulundu u bilinen bir gerçektir. Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlenme bu ğ
dengenin de işmesine neden olur. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve ğ
taşıma üzerinde sonuç açısından önemli bir etken, akarsuyun debisidir. Yani bir 
akarsuyun debisi suyun kalitesi ve kirlilik toleransı açısından oldukça önemlidir. 
Su Kirlili i Kontrol Yönetmeli i’ne göre kıta içi yüzeysel su kategorisine göre ğ ğ
akarsular, 4 ana sınıfa ayrılmıştır. Buna göre; 

 

I.Sınıf : Yüksek kaliteli su, 

II.Sınıf : Az kirlenmiş su, 

III. Sınıf : Kirli su, 

IV.Sınıf : Çok kirlenmiş su olarak tanımlanmaktadır.

 



YERALTI SUYU K RL Lİ İ İĞİ

Yeraltı suyunun kirlenmesi ve derecesinin ülkeden 
ülkeye ve yerel olarak önemli de işiklikler ğ
gösterebilmesine karşılık, kirlenmenin temel nedenlerini 
büyük başlıklar altında toplamak mümkündür. Yeraltı 
suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve 
endüstriyel atıkların çevreye verildikten sonra iklim 
durumuna, topra ın yapısına ve zamana ba lı olarak ğ ğ
yeraltı suyuna taşınır. Yeraltı sularının kirlenmesinin 
di er önemli nedenlerinden birisi de tarım ilaçları ve ğ
gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel atıkların 
do rudan topra a verilmesidir. ğ ğ



 Ülkemizde en önemli yeraltı suyu kirlenme 
nedenlerinden biri, evsel atıkların doğrudan toprağa 
verilmesidir. Deterjan gibi parçalanmaya karşı 
dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu 
açısından sorun yaratabilmektedir. 

 
 Gerçekten de ülkemizde bazı yeraltı suyu örneklerinde 

önemli miktarlarda deterjan bileşikleri bulunmuştur. 
Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal 
faaliyetler ise pestisit ve gübre kullanımı ile hayvan 
atıklarının atılmasıdır. 



SKK’ye göre yeraltı sularının kalite sınıfları aşa ıda ğ
verilmiştir:

 
 Sınıf YAS I : Yüksek kaliteli yeraltı suları 
 Sınıf YAS II : Orta kaliteli yeraltı suları 
 Sınıf YAS III : Düşük kaliteli yeraltı suları



Sınıf YAS I: 

Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları 

Sınıf Yas I sular, içme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları di er ğ
her türlü kullanma amacına uygundur. 

 

Sınıf YAS II: 

Orta Kaliteli Yeraltı Suları 

Sınıf Yas II sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve 
hayvan sulama suyu veya sanayide so utma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan ğ
kullanılabilir. 

 

Sınıf YAS III : 

Düşük Kaliteli Yeraltı Suları 

Yeraltı suyu kalitesi toprak kirlili i ve hava kirlili i etmenlerine do rudan ba lıdır, su kalitesi, hava kalitesi ve ğ ğ ğ ğ
toprak kalitesi süreklili i olan etkileşim içindedir.ğ
Sınıf Yas III sular, yukarıda verilen kalite parametrelerinden daha kötü özellik taşıyan sulardır. Bu suların kullanım 
yeri, ekonomik, teknolojik ve sa lık açısından sa lanabilecek arıtma derecesiyle belirlenir.   ğ ğ
 

Kaynak: Çevre Ve Orman Bakanlı ı Türkiye Çevre Atlası ğ



GÖL K RL Lİ İ İĞİ

 Bir gölün anaerobik hale geçmesinde, gölün asimilasyon kapasitesinin 
önemi çok büyüktür. kincil kirlenme adı da verilen ötrofikasyon ise, İ
göllerde fosforca zengin olan evsel atıksular, tarımsal drenaj suları ve 
bazı endüstriyel atıksuların gölde beslenmeyi artırarak fotosentezle 
aşırı alg üremesine ve organik madde miktarının artmasına neden 
olmasından dolayı birtakım kimyasal de işiklikler meydana gelir. ğ

 Sudaki azot ve fosfor konsantrasyonlarına göre göller 3 sınıfa ayrılır. 
Azot ve fosfor konsantrasyonlarının belirli sınırların üzerine çıkması 
sonucunda hızlandı ı göllere “ötrofik”, fosfor ve azot ğ
konsantrasyonlarının ve üretimin düşük oldu u göllere “oligotrofik”, bu ğ
iki sınır durum arasındaki göllere ise “mezotrofik” adı verilir.  

  



Çeşitli amaçlarla kullanılan göl, gölet ve baraj 
rezervuarlarının kalite özellikleri ve sınıflandırılması 
SKKY’nin “Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması” 
konusunda açıklanan şekilde yapılır. Yine SKKY’ne göre 
“ Göl Sularına Ait Alıcı Ortam Standartları” ile ilgili, göl, 
gölet ve baraj rezervuarlarının en önemli tehdit unsuru 
olan ötrofikasyon olayının kontrolü için azot ve fosfor 
sınıflandırılması getirilmektedir. Göl kirlili i ile ilgili ğ
olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olup bu 
konu ile ilgili olarak çeşitli projeler yürütülmektedir.



Yüzeysel sular içinde kirlenmeye karşı en hassas olan ortam gölledir. Özellikle dışa akışı 
olmayan göllerin havzasından toplanarak, gerek akarsular ve gerekse yüzey akışıyla gelen 
her türlü çözünmüş ve askıda maddeler gölde birikmeye başlar. Göle giren suların antropojen 
etkilerle kirlenmiş olması, su kalitesinin giderek bozulmasına sebep olur. 

Göle giren kirleticiler, a ır metaller, güç parçalanabilen pestisidler gibi, bozunmayan tipte ğ
ise, bu kirleticiler gölde giderek artan yo unlaşmalar meydana getirir. Askıdaki maddeler, ğ
göl tabanına çökerek birikirler ve gölün dolmasına sebep olurlar. Kolay parçalanabilen 
organik maddeler, gölün kendi kendini temizleme kapasitesi ile zararsız hale getirilirler. (Yani 
göller normal şartlarda organik kirlili i yok edebilirler) ancak, gölün do al arıtma ğ ğ
kapasitesini aşan organik yükler, göldeki oksijenin tüketilmesine ve gölün, anaerobik 
(oksijensiz) duruma dönüşmesine sebep olur. Göllerde görülen di er bir kirlenme ve kalite ğ
bozulması türü de şudur .

Kaynak: 

www.gazi.edu.tr 

Çevre Ve Orman Bakanlı ı Türkiye Çevre Atlası ğ
 



DEN Z ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN İ
K RL L Kİ İ İ

Türkiye, deniz ulaştırması açısından dünyanın en 
önemli geçiş bölgelerinden biridir. Karadeniz ile 
Akdeniz arasındaki tek deniz ulaşım yolu stanbul ve İ
Çanakkale Bo azları ile Marmara deniz vasıtası ile ğ
sa lanmaktadır. Bo azlarımızdaki deniz trafi i, ğ ğ ğ
özellikle stanbul Bo azı gibi yo un yapılaşmanın İ ğ ğ
görüldü ü noktalarda do al ve yapay çevre ğ ğ
bakımından çok ciddi çevresel riskler oluşturmaktadır. 



Bu riskler şu şekilde sınıflandırılabilir; 
  Gemilerin normal operasyonlarından kaynaklanan 

sintine ve balasat gibi atıklar ile çöplerini denize 
boşaltmaları,  

 Gemilerin legal veya illegal yollardan taşıdıkları 
tehlikeleri atıkların veya maddelerin denize 
boşaltması,  

 Kaza durumunda denize petrol veya di er zararlı ğ
maddelerin yayılması   

 



Gemilerin ve di er deniz araçlarından denizlerin kirletilmesine neden olan maddeler, ğ
özellikle uluslararası sözleşmeler ve deniz kirlenmesini önleme kuralları göz önünde 
bulundurularak, aşa ıdaki başlıklar altında toplanabilir: ğ

 Petrol ürünleri, 
 Radyoaktif maddeler, 
 Kütle halinde taşınan zehirli sıvı maddeler, 
 Paket halinde veya taşınabilir tanklarda, yük konteynerlerinde, vagon veya kamyonlu 

 tanklarda taşınan zararlı maddeler, 
 Gemilerin sintine, balast ve tank yıkama suları, 
 Gemi kaynaklı evsel atık sular (tuvalet, lavabo, duş ve mutfaklardan gelen sular), 
 Gemilerin çöpleri. 

 



Denizlerde Meydana Gelen Kirlilik 

 Deniz kıyıları boyunca kurulmuş bulunan yerleşim merkezleri 
ve sanayi tesislerinden, 

 Hava yolu araçlarından, 
 Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından, 
 Gemi ve deniz araçlarından meydana gelmektedir. 

Gemilerden meydana gelen kirlenmeler; 
 Kazadan kaynaklanan kirlenmeler, 
 Kasıtlı veya bilgisizce yapılan kirlenmeler olarak iki ana 

grupta incelenebilir.   
 



Dünyadaki Suyun Dağılımı Ve Su Tüketimi

Dünyadaki toplam suyun yaklaşık 1 386 milyon kilometre 
küp (332,5 milyon mil küp)’nün yani        % 96’dan fazlasını 
 tuzlu sular oluşturmaktadır.  Bütün tatlı su kaynaklarının 
% 68’inden fazlası buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir. 

 

Tatlı suyun diğer % 30’u ise yer altındadır. Nehirler, göller 
gibi yüzeysel tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun 
yaklaşık % 1’inin 1/700’ü olan 93 100 kilometre küp (22 
300 mil küp)’nü oluşturur. 



İhtiyaçları karşılamaya uygun su miktarı 
Dünya'daki toplam su stoklarının ancak % 0,25'ini 
(binde 25'ini) oluşturmaktadır. Dünyadaki bütün 
suyu 4 litrelik bir bidona koyduğumuzu düşünürsek 
canlıların kullanabileceği su miktarı sadece 1 çorba 
kaşığı kadardır. 

Dünya'da kişi başına yılda 92.000 m3 suya sahip 
olan Kanada su zenginliğinde 1.sırada yer alırken, 
ABD, Kuzey Avrupa Ülkeleri ve İzlanda 10.000 
m3'ün üzerinde su potansiyeli ile su zengini ülkeler 
arasındadır.



Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı (BM verilerine 
göre) 

Kıtalar                              Nüfus  %           Su Kaynağı  %    

Kuzey Amerika                           8                                     15

Güney Amerika                           6                                     26

Avrupa                                        13                                    8

Afrika                                         13                                    11

Asya                                            60                                   36

Avustralya ve Adalar                   1                                    5



Dünyada Su Tüketimi 

1900 yılına kıyasla su tüketimi dünyada 10 kat artmıştır. 2025 yılında su 
tüketimi ise; tarımda %17, sanayide %20 ve evsel tüketimde %70 
artacaktır. Su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken dünyada çevre 
kirliliği ve sanayileşmeden dolayı temiz su kaynakları hızla 
azalmaktadır. Bugün, 6 milyarlık dünya nufüsunun yaklaşık % 20 sinin 
güvenli su kaynaklarından yoksun olduğunu söylemektedir. 1950 
yılında kişi başına düşen su miktarı 16.800 m3 iken bu miktar 2000 
yılında 7.300 m3'e düşmüştür. Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı 
bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su tüketiminin 
yaklaşık 4.800 m3'e düşeceği tahmin edilmektedir. Tüketimdeki bu 
azalış  su kaynaklarının kıtlığına bağlanacaktır. Kaldı ki 2025 yılına kadar 
şu an kullanılabilir durumda olan bir çok su kaynaklığı kirlenecektir. Bu 
kaynaklardan su sağlanamaz duruma gelecektir. 



Dünyada Su Tüketimi 

BM verilerine göre Dünya'da 1,4 milyar insan temiz içilebilir 
sudan mahrumdur. 470 milyon insan su kıtlığı çeken bölgelerde 
yaşamakta olup bu sayının 2025'te 6 kat artması 
beklenmektedir. Her yıl 250 milyon insan sudan kaynaklanan 
salgın hastalıklara yakalanmakta ve yaklaşık 10 milyon kişi 
hayatını kaybetmektedir. 

BM 22 Mart Dünya Su Günü (2005) dolayısıyla yaptığı 
açıklamada kirli suya bağlı sebeplerden dolayı Dünya'da her gün 
4 bin çocuğun (20 saniyede 1 çocuğun) öldüğü ve 400 milyon 
çocuğun da hayatta kalabilmek için ihtiyaç duydukları asgari 
temiz su imkanından yoksun oldukları belirtilmiştir. 



Dünyada Su Tüketimi 

Az gelişmiş ülkelerde bir kişinin günlük içme, yemek 
pişirme ve temizlik için kullandığı su miktarı 10 litredir. 
Afrika ve Asya'daki bir kadın günde ortalama 6 km yol 
kat ederek evine 20 litre su taşımaktadır. Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) `nın 2002 yılında 
yayınladığı 3. Küresel Çevre Raporu'na göre dünyada, 
2,4 milyar insan ise güvenli atıksu arıtma hizmetinden 
yoksundur. 

 



Türkiyede’ki su dağılımı

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu 
suların % 97,5’u okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su 
olarak, % 2,5’u ise nehir ve göllerde tatlı su olarak 
bulunmaktadır. 

 

Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da % 90’ının 
kutuplarda ve yeraltında hapsedilmiş olarak 
bulunmaktadır. Okyanuslardan meydana gelen 
buharlaşma, suyun atmosfere taşınmasının temel 
yoludur.



Yer altı suyunu besleyen 41 milyar m3 de dikkate 
alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli 
brüt 234 milyar m3 olarak hesaplanmıştır. Ancak, günümüz 
teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara 
yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt 
içindeki akarsulardan 95 milyar m3, komşu ülkelerden 
yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere 
yılda ortalama toplam 98 milyar m3, 14 milyar m3 olarak 
belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin 
tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama 
toplam 112 milyar m3 olmaktadır. 

 



Su  varlığına  göre  ülkeler  aşağıdaki  şekilde 
sınıflandırılmaktadır;
• Su fakiri: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1 
000 m3 ten daha az
• Su azlığı: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2 
000 m3 ten daha az
• Su zengini: yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 
8 000-10 000 m3 ten daha fazla
Türkiye  su  zengini  bir  ülke değildir.  Kişi  başına düşen  yıllık 
su  miktarına  göre  ülkemiz  su  azlığı  yaşayan  bir  ülke 
konumundadır.  Kişi  başına  düşen  yıllık  kullanılabilir  su 
miktarı 1 500 m3 civarındadır.
 



TOPRAK KİRLİLİĞİ



TOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin 
bozulmasına toprak kirliliği denir. 

Toprak kirliliği, bilindiği gibi temizlenmesi en zor, bazen ise hiç 
mümkün olmayan tehlikeli bir ortam yaratır.

Hayvan dışkısı mezbahalardan ve her türlü ekin biçme 
etkinliğinden gelen atıklar, toprak kirlenmesinin en önemli 
kaynağıdır. Bilinçsizce yapılan ilaçlama ve gübreleme, kaliteli ve 
birinci sınıf toprakların yerleşim ve endüstri için kullanıma 
açılması, toprak kirliliğini hızlandırmıştır. Pek çok kimyasal 
madde içeren tarım ilaçlarının (örneğin böcek öldürücüler, ot 
öldürücüleri, mantar ilaçları) su ve toprak kirlenmesinde önemli 
payı vardır. 



Toprağın yapısı bilinmeden yapılan gübreleme ve zararlılara 
karşı yapılan mücadelede kullanılan tarım ilaçlarının fazlası, 
bitki ve canlılara zarar verdiği gibi, yağmur suları ile içme ve 
kullanmayla yer altı su yastıklarına karışmakta hatta 
denizlere kadar sürüklenerek su kirliliğine neden olmaktadır.

 Erozyonla çok miktarda tarıma elverişli toprak kaybı söz 
konusudur. Verimli toprağın yok olmasından dolayı tarımsal 
üretimdeki düşüş, kalite bozulması, vitamin zincirindeki 
eksikliklerin yanı sıra erozyonla taşınan topraklar denizlerde 
ve akarsularda bulanıklık oluşturarak su içi ekolojik dengeyi 
de etkilemektedir. 



Arazinin iyi ağaçlandırılmaması ve ormanların kaçak 
olarak kesilerek tarım alanı haline getirilmesi erozyona 
sebep olmakta, bu da dolaylı yoldan su kirliliğini 
oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra sağlık sorunlarının 
da ortaya çıkması canlı yaşam için ciddi problemler 
oluşturmaktadır. Ancak makro ölçeklere bakıldığı 
zaman, insanların hızlı bir şekilde yüzey şekilleri 
üzerinde değişikliklere sebep oldukları görülmektedir. 
Aşınma sonucu biriken tortular, toprağın bozulmasına 
yol açan bir başka etmendir. 



Endüstri devriminin hızlanması ile bölgeler üzerinde şu 
değişimler hızla meydana gelmiştir.

• Bitki örtüsünün kalkması

• Arazilerin yanlış kullanıma açılması

• Erozyonun hızlanması

• Flora ve faunada hızlı değişimler



Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler;

 Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, 

 egzoz gazları, 

 endüstri atıkları, 

 tarımsal mücadele ilaçları ve

  kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en 
önemli etkenlerdir. 



 Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin boşaltıldığı 
alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın 
doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği 
meydana gelmektedir. 

 Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, 
kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya 
yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı 
canlılar tarafından alınmaktadır. Geriye kalanı ise, 
rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla 
yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir. 



 Toprak kirliliğine sebep olan diğer bir faktör de tarımsal 
mücadele ilaçları ve suni gübrelerdir. Tarımsal mücadele 
ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik 
maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın 
kirlenmesine sebep olmaktadır. 

 Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, 
çinko, bakır, mangan, bor gibi besin maddelerini içeren 
suni gübreler de aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu toprağın 
yapısını bozmakta ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. 

 Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya 
ve toprağa verilen atıklar çevreyi kirletmektedir.



Kükürt dioksitin toprağa etkisi

Yağış sularında veya toprak çözeltisinde çözünerek 
sülfüroz aside dönüşür.

Kireçce zengin toprakların asitleşmesine neden olabilir.

Thiobacillus türü bakteriler, sülfiti sülfata okside ederek 
sülfat konsantrasyonunu on katı kadar yükselterek 
toprak strüktürünü ve tav durumunu olumsuz 
etkileyebilir.

Toprak pH’sı düştükçe kütlesel bakteri gelişmesi azalır ve 
bitki besin maddelerinin yıkanması kolaylaşır.

Kükürt dioksit fungisit etkiye sahiptir.



Flor ve florlu bileşiklerin toprağa 
etkisi

Topraktaki flor miktarı,

Mika gibi flor içeren minerallerin ayrışmasından,

Fosfatlı gübre ilavesinden,

Demir-çelik, alüminyum, seramik, fosfat işletmeleri gibi 
endüstri bölgelerindeki emisyonlardan ileri gelmektedir.

 Yüksek pH değerlerinde flor toprakta fosfatlar ile birleşerek 
florapatit oluşturur. Fosfor bitkiler için yarayışsız formata 
dönüşür. 

 Fazla flor toprak mikroorganizmalarını etkileyerek 
amonifikasyonu engeller.
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