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1 SU SORUNLARI

Anahtar Kavramlar

Su ayak izi: Su ayak izi üretici ve tüketicinin doğrudan ve dolaylı su
harcamalarını beraber değerlendiren bir su tüketimi göstergesidir.

Su Fakiri: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3’ten daha az
olan ülkelerdir.

Su Azlığı: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2.000 m3’ten daha az
olan ülkelerdir.

Su Zengini: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3’ten
daha fazla olan ülkelerdir.

Su sorunu: Dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının ihtiyaçları
karşılayamayacak hâle gelmesi üzerine tatlı su kaynaklarını (akarsular) paylaşan
devletlerarasında yaşanan soruna " su sorunu" denmektedir.

2

1.1. Dünya Su Potansiyeli
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve
denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır (Şekil 1.1).
Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması
sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az
olduğu anlaşılmaktadır.
BM Su sayfası ‘Su sağlıktır’ ‘Temiz eller yaşamını kurtarır’, ‘Su doğadır’, ‘ Su
şehirleşmedir’, ‘Su endüstridir’, ‘Su enerjidir’, ‘Su besindir’ ve ‘Su eşitliktir’ spotlarıyla
açılıyor.
Birleşmiş Milletler' in raporlarına göre su tüketme alışkanlıkları hızla değişmezse 15 yıl
sonra sahip olunan su ancak dünya nüfusunun yüzde 60’ına yetecek. Tabii ki bu konuda
fedakarlık yapması gerekenler harcayacak suyu olanlar. Çünkü maalesef ki su dünyada dengeli
bir dağılım sergileyemiyor.
Dünyada su zengini kıtaların başını Kuzey Amerika çekiyor. ABD ve Kanada; Güney
Amerika’da ise Brezilya dünyanın su zengini ülkeleri arasında. Eski kıtanın en zenginleri ise
Rusya Avusturya, Fransa, Hollanda, İzlanda ve Norveç. Rusya Asya kıtasında da liderliğini
koruyor. Ardından Çin, Hindistan ve Endenozya geliyor. Afrika kıtasında ise Mısır, Kongo ve
Çad su sorunu olmayan ülkeler arasında. Okyanusya’da da Avustralya ve Yeni Zelanda su
problemi yok.
Ancak dünya su kaynaklarının yarıdan fazlası Kanada, Brezilya, Norveç, Rusya, ABD,
Yeni Zelanda Avustralya, Kolombiya, Brezilya ve Çin olmak üzere 10 ülkenin sınırları içinde
kalıyor. Dünya nüfusunun yüzde 60’ına sahip Asya kıtası su kaynaklarının yüzde 36’sına sahip
(Tablo 1.1). Su sıkıntısı çeken ülkeler dünya nüfusunun yüzde 20’sini oluşturuyor. Afrika’da
su sıkıntısı çekenler nüfusun yüzde 48’iyken bu oran Asya’da yüzde 22 oluyor.
Su zengini ülkeler şanslarını iklim koşullarına kar, yağmur, buzullar ve suları taşıyan
nehirlerine borçlular. Kısacası su da dünyada doğadan kaynaklanan bir eşitsizlikle adil olmayan
bir biçimde dağılmış. Ancak su kıtlığı zengin sanayileşmiş ülkelerin politikalarıyla yaratılmış
bir sorun.
Bir ülkede kişi başı su miktarı 10 bin metreküp ise o ülke su zengini kabul ediliyor. 5000
metreküp orta hâlli, 2000 metreküp ve altı su fakiri kabul ediliyor ancak 1000 metre küp altına
düşmüşse o ülke su kıtlığı çekiyor.
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Tablo 1.1: Dünya Su Kaynaklarının Kıtalara Göre Dağılımı

Şekil 1.1: Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı (BM verilerine göre)
Dünyada su tüketimine bakıldığında; 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 nüfusunun yaklaşık
%20 sinin, güvenli su kaynaklarından yoksun olduğu söylenmektedir. 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 birçok su kaynaklığı kirlenecektir. Bu kaynaklardan su sağlanamaz duruma gelecektir. 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
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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 olanaklarından yoksun oldukları belirtilmiştir.
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 atık su
arıtma hizmetinden yoksundur.
Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporu 2’ nin Özeti
Su kaynaklarımız baskı altındadır. Buna rağmen, mevcut su miktarı ve kalitesine, bu
mevcudiyetin zamanla ve bir yerden diğer bir yere nasıl değiştiğine ilişkin daha güvenilir
bilgilere ihtiyaç vardır. İnsan faaliyetleri su döngüsünü birçok şekilde etkilemektedir. Bu
yöntemler su kaynaklarını sorumlu ve sürekli bir şekilde yönetmek için belirlenmeli ve
anlaşılmalıdır.
Şu açıktır ki:
•

İklim değişiklikleri su kullanılabilirliğini etkilemektedir.

•
Kirlilik, su yönünü değiştirme ve su bolluğu hakkındaki belirsizlikler
ekonomik büyümeyi, çevreyi ve sağlığı tehdit etmektedir.
•

Yeraltı suları çoğu kez aşırı kullanılmakta ve kirletilmektedir.

•
Su rezervini artırmak için, geleneksel yöntemler – örn. yağmur suyu
toplama – artık, tuz giderme ve suyun yeniden kullanımı gibi daha yeni teknolojiler ile
desteklenmektedir.
Su yönetimi ve kullanımı hakkında daha iyi karar vermeyi mümkün kılan bilgilerin
toplanmasını artırmak için siyasi destek gereklidir.
Bugün dünyamızda suyla ilgili olarak şöyle bir tablo daha görmekteyiz:
•

Dünyanın yüzde 20’si yeterli su hizmeti alamıyor.

•

Bir milyardan fazla insan içecek yeterli temiz su bulamıyor.

•
2,5 milyardan fazla insan su kaynaklı hastalıklara karşı korunamadığı
için, her gün 10 bin ila 20 bin çocuk ölüyor. Aslında bu ölümler önlenebilir durumda.
•
Latin Amerika, Afrika ve Asya’da kolera salgınları yaygın durumdadır.
Hindistan’da ise, insanlar arsenik karışmış su içiyorlar.
•

Sulamada kullanılan su, dünyada kullanılan tatlı suyun yüzde 73’üdür.

•
2010 yılında sulanan tarım alanının 290 milyon hektar, 2050 yılında ise
330 milyon hektar olacağı hesaplanmaktadır. Dünyada işlenebilir toplam arazi ise, 3,2
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milyar hektar civarındadır. Şu an kişi başına düşen tarım arazisi 0,23 hektar iken, bu
miktar 2050 yılında nüfus artışından ötürü 0,15 hektar düşecektir.
SU AYAK İZİ
Su ayak izi üretici ve tüketicinin doğrudan ve dolaylı su harcamalarını beraber
değerlendiren bir su tüketimi göstergesidir. Su ayak izi sadece tükettiğimiz içme suyu değil.
İçme, yemek yapma, temizlik, pamuklu giysilerin ve kağıt üretimi için çok fazla su tüketiliyor.
Bir kilo etle yemek pişirdiğinizde suda bıraktığınız ayak izinin hesaplamasını yaptığınızda
toplam 15.500 litre su kullanmak gerektiğini görüyorsunuz.
Günlük olarak kullandığımız bazı besinlerin ve endüstriyel ürünlerin ayak izine
baktığımızda birer kilo üzerinden baktığımızda elma 700, muz 860, ekmek 1300, lahana 200,
peynir 5000, tavuk 3900, çikolata 24 bin, yer fıstığı 310, marul 130, zeytin 4400, portakal 460,
patates 230, domates 180 ve pirinç için 3400 litre su ayak izi bırakıyoruz. Hazır gıdalara
baktığımızda da bir fincan çay 250, hamburger 2400 litre su ayak izi bırakıyor. Endüstriyel
ürünlerde ise bir tişört 4100, deri ayakkabı 8000 litre su ayak izi bırakıyor. Gelinen noktada tek
çare her alanda sürdürülebilirlik ve kaynakların idareli kullanılması, ayak izi çok fazla bırakan
ürünlerin azaltılmasıdır.
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama 501 milyar
m suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m3’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden
olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m3’lük kısmı yeraltı suyunu
beslemekte,158 milyar m3’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla
denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar
m3’lük suyun 28 milyar m3’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca
komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Böylece
ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m3 olmaktadır.
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Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m3 de dikkate alındığında, ülkemizin toplam
yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m3olarak hesaplanmıştır. Ancak günümüz teknik
ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü
suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m3, komşu ülkelerden yurdumuza gelen
akarsulardan 3 milyar m3olmak üzere, yılda ortalama toplam 98 milyar m3’tür. 14 milyar
m3 olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı
su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3 olup, 44 milyar m3’ü kullanılmaktadır.
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 1.519
m3 civarındadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını
öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120
m3/yıl civarında olacağı söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının
değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek
mümkündür. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip
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edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Türkiye’nin gelecek
nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı
kullanılması gerekmektedir.
SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Yıllık ortalama yağış 643mm/yıl
Türkiye’nin yüzölçümü 783.577 km2
Yıllık yağış miktarı 501milyar m 3
Buharlaşma 274milyar m 3
Yer altına sızma 41milyar m 3
Yüzey Suyu
Yıllık yüzey akışı 186milyar m 3
Kullanılabilir yüzey suyu 98milyar m 3
Yer Altı Suyu
Yıllık çekilebilir su miktarı 14milyar m 3
Toplam Kullanılabilir Su (net) 112milyar m 3
Gelişme Durumu
DSİ Sulamalarında Kullanılan 32 milyar m 3
İçme suyunda Kullanılan 7 milyar m 3
Sanayide Kullanılan 5 milyar m 3
Toplam Kullanılan Su 44 milyar m 3
Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
Su Fakirliği: 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 Zenginliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3’ten
daha fazla.

1.2. Dünya Su Sorunları
•

Dünya genelinde yaşayan bir milyardan fazla kişi temiz su bulamıyor…

•

Su sıkıntısı çekenlerin sayısı yüz milyonlarla ifade ediliyor…
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•
Küresel ısınma ve artan nüfus gibi nedenlerden dolayı önümüzdeki 20
yılda bu rakamın ikiye katlanması bekleniyor…
•
•
artırıyor…

Su sıkıntısı, tarımsal üretimde de sorunların önünü açıyor…
Tükenen tatlı su rezervleri, ciddi bölgesel krizleri “su savaşları” riskini

•
Stockholm’ de 2006 yılında (24.08.2006) yapılan ve 2000 dolayında
uzmanın katıldığı Stockholm Su Konferansı’nda; su tüketiminin bu hâliyle devam
etmesi durumunda 15 yıl sonra tarımsal üretimde sorun yaşanacağından dolayı gıda
sıkıntısının da başlayabileceği ileri sürülmüştür. Ayrıca bilim adamları; gelişmiş ülkeler
alıştıkları gibi su tüketmeye devam ettikleri takdirde, dünyanın su rezervleri pek
yakında tükeneceğini belirtmektedirler.

•

Meksika’da düzenlenen 4. Dünya Su Forumu’nda uzmanlar, tatlı su
rezervlerinin giderek tükendiğine, bunun ileride ciddi krizlere neden olabileceğine
yeniden dikkat çektiler.
Dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hâle
gelmesi üzerine tatlı su kaynaklarını (akarsular) paylaşan devletlerarasında yaşanan soruna " su
sorunu" denmektedir. Bu sorun genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen
akarsular (sınır aşan sular) üzerinde yaşanmaktadır. Su sorunu uluslararası ilişkiler açısından
özellikle gelecek yıllarda kriz ve kimilerine göre çatışma potansiyeli içeren bir sorundur.
Türkiye dış politikasında suyu bir araç olarak kullanmayı ve su politikası oluşturmayı
uzun süre düşünmezken, 1980’lerde PKK arasındaki bağlantının ortaya çıkması Ankara’nın
giderek su ve terörü bağlantılandırmasına ve suyu Orta Doğu politikasında bir faktör olarak
kullanmasına yol açmıştır.
Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık su miktarı en az 800010000 metreküp arasında olmalıdır. Kişi başına düşen yıllık 1430 metreküplük kullanılabilir su
miktarı ile Türkiye, sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. Türkiye dünyanın en hızlı
nehirlerinden birkaçına sahip olsa da su rezervleri bakımından alt sıralarda yer almaktadır.
Türkiye 1430 metreküp miktar ile Avrupa’nın su açısından en fakir ülkesiyken, Orta Doğu’nun
ise en zenginleri arasında yer almaktadır. Petrol zengini Orta Doğu’nun gelecek 20 yıl içindeki
en büyük sıkıntısının susuzluk olacağı tahmin edilmektedir. Bilim adamlarının araştırmaları,
küresel ısınma ve beraberinde yaşanacak çölleşme ve susuzluk riskinden en fazla Orta
Doğu’nun etkileneceğini vurgularken, dünyanın en önemli su havzalarını barındıran Türkiye,
olası bir su savaşının da merkezi konumunda olabilir.
Krizi haber veren rakamlar:


Dünya’daki içme suyu miktarı sadece %1’dir,


400 milyonu çocuk olmak üzere 1,5 milyar insan, Dünya nüfusunun dörtte biri,
yeterli ve sağlıklı içme suyuna sahip değildir,
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ölmektedir,

Her yıl toplam 1 milyon 800 bin çocuk temiz suya ulaşamadığı için hastalıktan


2004 yılında bu nedenle ölen çocukların toplamı, 1990’larda her yıl silahlı
çatışmalarda ölen çocukların toplamında altı kat daha fazla olmuştur,


Milyonlarca kadın, her gün yaklaşık dört saatini su taşıyarak geçirmektedir,


43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi "su temininde zorluk" eşiğinin altında
bulunmaktadır,

Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı ortalamasında 7 bin 600 iken bu rakam
Orta Doğu’da 1200’e kadar düşmektedir,

Kişi başına ortalama yıllık 1200 metreküp kullanımıyla Orta Doğu, su temininde
en fazla zorluk çeken ülke konumundadır.
21. Yüzyılda su sorunu ile ilgili karşılaşılan problemler
Dünya nüfus artışı: Çünkü mevcut su kaynakları bu oranda devam edecek nüfus
artışını karşılamaktan uzaktır.
2030 yılında nüfusu 80 milyona ulaşacak olan Türkiye, kişi başına düşen 1100
metreküp kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çeken ülke durumuna düşecektir.
Su kaynaklarının etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan finansman sorunları: Mevcut
su kaynaklarından endüstriyel ve tarımsal amaçlı optimum bir biçimde yararlanmak için
yapılması gereken tesislerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların Üçüncü Dünya Ülkelerinde
karşılanamaması önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.
Çevre kirlenmesi: Çevre kirlenmesinin en önemli boyutunu oluşturan Üçüncü Dünya
Ülkelerinin sanayileşme çabaları oluşturmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş ülkelerin gelişirken
geçirdikleri yolları takip etme durumunda olduğundan ve çevreyi koruyucu tedbirleri alacak
finansal kaynağa ve teknolojik bir güce sahip olmadıkların çevre kirliliği su kirliliğini de
beraberinde getirmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere yardım
etmedikçe kirlilik artarak devam edecektir.
Suyun tarımsal amaçlı kullanımı: Orta Doğu’da yürütülen kendi kendine yetebilen
tarımsal üretim gücüne ulaşma politikasından dolayı bazı ülkelerin aşırı su kullanma talepleri
su meselelerinin artmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Örneğin; İsrail, Suudi
Arabistan, Suriye ve Irak.
Suyun kalitesinin korunması: Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların, gölleri ve akarsu
havzalarını kirletmemesi için tedbirlerin alınması zorunlu hâle getirilmiştir.
İç sulara ilişkin ulusal politikalar: Su arzına yönelik önlemlerin, su talebini
yönlendirici ekonomik, sosyal, yasal ve kurumsal önlemlerle bütünleştirilmesi gerekmektedir.
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Su yönetimine halkın katılımı: Sulama sistemlerinin işletme ve bakım hizmetlerinin
sulayıcılara devredilmesi, devletin bu hizmetlerden kademeli olarak çekilerek, belirtilen
çalışmaların faydalananlarca yapılması sağlanmalıdır. Su kaynaklarının yetersiz olduğu bölge
ve ülkelerde, özellikle tarımda su ücretlerinin çok düşük tutulması veya hiç alınmaması, su
israfını artıran en önemli faktörlerden birisidir. Halkın sulama işletme ve bakım hizmetlerine
katılımından elde edilen olumlu sonuçlar, Dünya Bankası uzmanlarınca da büyük bir başarı
olarak nitelendirilmekte ve Türkiye örnek ülke olarak seçilmiş bulunmaktadır.
Özellikle Suriye, Irak ve Mısır’ın bu deneyimlerden faydalanması, hem su tasarrufu sağlanması
hem de işbirliği ortamı yaratılması bakımlarından önem taşımaktadır.
Su ücretleri ve suyun ekonomik değeri: Suyun örneğin tarım, içme suyu ve endüstride
kullanılmasına karar verirken, bu sektörlerdeki değeri göz önünde bulundurulmalıdır.
Su kıtlığından en çok etkilenecek ülkeler
Az yağış alan 12 Orta Doğu ülkesi su kıtlığı içinde yaşamaktadır. Bu ülkeler Mısır, İran,
Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Tunus, BAE, Yemen, Bahreyn. Orta Doğu
ülkelerinde özellikle Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Sudan ve Mısır’ın kullandığı suyun üçte
birinden fazlası sınırları dışından gelmektedir.
Su bakımından fakir olan ülkeler, kendilerine oranla su zengini saydıkları ülkelerin su
kaynaklarına göz dikmektedirler. Sınır aşan nehirlerle ilgili ülkeler arasında da su kullanımı
konusunda büyük ihtilaflar doğmaktadır. Bu sebeple sık sık "su savaşları" senaryoları
üretilmektedir. Bugüne kadar, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Orta Doğu’ya olan
ilgileri petrol ağırlıklıydı. Bugün ise su, Orta Doğu’da petrol kadar Batılıların gündemindedir.
Orta Doğu’da yapılan 2. Körfez Savaşı’nın petrol uğruna yapılan son savaş olduğu iddia
edilebilmektedir. Bundan sonra Orta Doğu’nun şekillenmesinde su paylaşımının büyük rolü
olacaktır. Mesela Irak hükümetinin Dicle ve Fırat nehirleriyle ilgili istekleri farklı olabilir. Bu
Hükümetin ABD güdümünde kurulması durumunda Fırat Nehri sularının Ürdün üzerinden
borularla İsrail’e aktarılması gündeme gelebilmektedir. Böyle bir gelişme ise Türkiye
tarafından geliştirilen Orta Doğu’ya su akıtma ve bundan maddi kazanç sağlama yönündeki
beklentilerini ortadan kaldırabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve
denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar
az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması sebebiyle
insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu
anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre su tüketme alışkanlıkları hızla
değişmezse 15 yıl sonra sahip olunan su ancak dünya nüfusunun %60’ına yetecek. Tabii ki bu
konuda fedakârlık yapması gerekenler harcayacak suyu olanlardır. Çünkü maalesef ki su
dünyada dengeli bir dağılım sergileyemiyor.
Dünyada su zengini kıtaların başını Kuzey Amerika çekiyor. Kuzey Amerika’da ABD
ve Kanada; Güney Amerika’da ise Brezilya dünyanın su zengini ülkeleri arasındadır. Eski
kıtanın en zenginleri ise Rusya Avusturya, Fransa, Hollanda, İzlanda ve Norveç. Rusya Asya
kıtasında da liderliğini koruyor. Ardından Çin, Hindistan ve Endonezya geliyor. Afrika
kıtasında ise Mısır, Kongo ve Çad su sorunu olmayan ülkeler arasında. Okyanusya’da da
Avustralya ve Yeni Zelanda su problemi yoktur.
Ancak dünya su kaynaklarının yarıdan fazlası Kanada, Brezilya, Norveç, Rusya, ABD,
Yeni Zelanda Avustralya, Kolombiya, Brezilya ve Çin olmak üzere 10 ülkenin sınırları içinde
kalıyor. Dünya nüfusunun %60’ına sahip Asya kıtası su kaynaklarının yüzde 36’sına sahiptir.
Su sıkıntısı çeken ülkeler dünya nüfusunun %20’sini oluşturuyor. Afrika’da su sıkıntısı
çekenler nüfusun %48’iyken bu oran Asya’da %22 oluyor.
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2.BULAŞICI HASTALIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bulaşıcı hastalıklar, özellikle afetler esnasında yaşanan salgınlar, afetler
sırasında bulaşıcı hastalık kaynakları, enfeksiyonlar ve önlenmesi gibi konular
değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bağışıklık sistemini etkileyen çevresel faktörler nelerdir?

2)

Doğal afetler sırasında bulaşıcı hastalıklar niçin artış gösterir?

3)

Enfeksiyon kavramından ne anlamalıyız?

15

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Afet Esnasında Bulaşıcı
Hastalıklar

Felaketler sırasında meydana
gelen bulaşıcı hastalıkları ve
etkilerini öğrenir.

Okuyarak, araştırarak,
belgeseller izleyerek
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Anahtar Kavramlar


Salgın



Virüs



Bakteri



Mantar



Parazit



Enfeksiyon
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Giriş
Doğal afetler (deprem, sel/su baskını, toprak kayması, büyük yangınlar, kasırga, hortum,
volkanik patlama, kuraklık vb.); genellikle beklenmeyen bir zamanda ve ani olarak meydana
gelen, insanlarda ve hayvanlarda yüzlerce, binlerce can kaybı ve yaralanma ile birlikte,
binalarda/barınma alanlarında büyük yıkımlara neden olarak, toplumun günlük yaşam düzenini
çok olumsuz etkileyen ve oluşan ağır koşullarla baş edilmekte zorlanılan, bazen çaresiz kalınan,
ulusal/uluslararası yardım gerektiren “ekolojik” olaylardır.
Başka bir tanımla, doğal afetler; taşküreyi (deprem, yanardağ patlaması, toprak
kayması, kuraklık), su küreyi (sel, kasırga, tsunami) ve gaz küreyi (fırtınalar, aşırı sıcaklık) veya
bu üç katmandan birden fazlasını aynı anda etkileyen olaylardır.
Ülkemizdeki doğal afetlerde ilk üç sıra, %61 deprem, %15 heyelan ve %14 sel olarak
belirlenmiştir; son yıllarda seller, su baskınları daha fazla görülmektedir.
Doğal afetlerin toplumlar için yaygın yıkıcı etkisine iki örnek; 1)26 Aralık 2004’te
Endonezya’da meydana gelen dokuz büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami
sonucu Endonezya ve diğer 10’dan fazla ülkede 230 binden fazla kişinin ölümü (son yüzyılda
yaşanan en büyük afetlerden birisi); 2) Ülkemizde, resmi verilere göre 17.480 vatandaşımızın
ölümüne, 23.781'inin yaralanmasına neden olmuş 17 Ağustos 1999 Marmara depremidir.
Doğal afetler, fiziki alt yapı, teknik donanım, insan gücü, temel sağlık (bağışıklama,
takip (sürveyans), çevre ve vektör kontrolü) ve tedavi hizmetlerinin sunumu, barınma,
beslenme ve su kaynakları gibi konularda oluşan yokluklar/yetersizlikler nedeniyle sağlık
alanında değişik, ciddi sorunlar yaşanmasına neden olurlar. Doğal afetler sonrasında en fazla
karşılaşılan sağlık sorunları; travmatik yaralanmalar, enfeksiyon hastalıkları/bulaşıcı
hastalıklar, kronik medikal sorunlar, akıl ve ruh sağlığı sorunları ve cesetlerin
taşınması/gömülmesidir.
Bu yazıda, “enfeksiyon hastalıkları” konusunda çok kısa bilgi verilip, bu hastalıklardan
bulaşıcı olanların bulaşma yolları özetlenecek ve doğal afet durumlarında sorun oluşturan
bulaştırıcı hastalıklar ve bunlardan korunma yolları ele alınacaktır.
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2.1. Bulaşıcı Hastalıklar: Tanımlar, Genel Bilgiler
Enfeksiyon hastalığı, mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, parazit) bir canlı
vücuduna yerleşip çoğalması sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarından
bir kısmı bulaşıcıdır. Bulaşıcı hastalıklar; bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine (ör.
hayvandan insana) geçebilen, yani dışarıdan bulaşan etkenlerle oluşan enfeksiyon
hastalıklarıdır. Bulaşıcı hastalıklar, doğal afet gibi değişik durumlarda yaygın şekilde görülür,
toplumun çoğunu etkiler ki bu ilgili hastalığın beklenenden daha fazla görülme durumuna
“salgın” adı verilir.
Bulaşma; enfeksiyon etkenlerinin rezervuarlarından (kaynak) bir takım vasıtalarla çıkıp
duyarlı konaklara (insan, hayvan) taşınması olayıdır.
Bulaşma araçları; enfeksiyon etkeninin yeni bir konağa geçebildiği canlı veya cansız
cisimlerdir. Bulaşma araçlarına, enfeksiyon kaynakları da denmektedir.
Bulaştırma araçları (vasıtalar, kaynaklar); 1) enfeksiyonlu insan veya hayvanların vücut
(nakledilen organ: böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, deri, kornea vd.) ve maddeleri (kan, idrar,
dışkı, süt vd.), 2)cansız bulaştırıcılar (bulaştırıcı eşya, hava, toprak, su, besinler) ve
3)vektörlerdir (hastalık etkeni mikropları, sokarak veya bunları içeren maddeyi vücut üzerine
yahut besinlere veya diğer maddelere bırakarak enfeksiyonu bulaştıran omurgasız hayvanlardır:
sivrisinek, tatarcık sineği, kene, bit, pire vd.)
Bulaşma, doğrudan (enfeksiyonlu canlıdan duyarlı şahsa doğrudan doğruya temasla
veya damlacık veya damlacık çekirdekleriyle (havadan)), dolaylı (enfeksiyon etkeninin duyarlı
kişiye canlı veya cansız vasıtalarla bulaşması) yolla olmaktadır.
Afet sonrası enfeksiyona bağlı hastalık nedenlerinin çoğu o bölgenin her zaman görülen
hastalıkları ile ilgilidir. Ölümlerin çoğu afet sonrası “akut fazda” gerçekleşmektedir.
Bulaşıcı hastalık riski doğal afetlerin bazı ortak özellikleri nedeni ile artmaktadır (Tablo
2.1).
Tablo 2.1: Bulaşıcı Hastalık Riskini Artıran Doğal Afetlerin Sonuçları
1) Toplu nüfus hareketleri ve yeniden yerleşim
2) Aşırı kalabalık
3) Yoksulluk
4) Sanitasyon eksikliği, atık sorunları(çöplerin ortadan
kaldırılamayışı)
5) Emniyetli gıda ve su temininde yaşanan zorluklar/imkânsızlıklar
6) Temel halk sağlığı hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi
7) Barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin yetersizliği/olmaması
Büyük afetlerin (deprem, su baskını vd.) ardından ilgili toplumun enfeksiyona maruz
kalma riski, enfeksiyonları önleme ve kontrol çalışmalarının yeterince veya hiç yapılamaması
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sonucu ciddi şekilde artar. Afet sonrası enfeksiyon riski, enfeksiyonların önlenmesi/ kontrol
edilmesi, düzenli sürveyans yapılması (hastaları, sağlık sorunlarını, mevcut durumu takip
etmek, verileri kayıt edip analiz etmek, analiz sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak)
ölçümleri olumsuz şekilde etkilenir. Sonuçta, normalde de var olan yerel endemik hastalıkların
bulaşması artar, kişisel hijyen bozuklukları, kalabalık yaşam vd sorunlar farklı yollarla bulaşma
imkanını artırır ve yeni etkenler de sorun oluşturur.
Bugüne kadar dünya genelinde oluşmuş değişik afetlerde karşılaşılan aksaklıklar
sonucu artan bulaşıcı hastalık ve/veya salgınlarından epeyce tecrübe edinilmiştir. Buna göre,
karantina tedbirlerine uyulmadığı için veba; kalabalık yaşam koşulları nedeniyle grip vd
solunum yolu enfeksiyonları, akut ishal(kolera, dizanteri vd.), uyuz, tüberküloz, kızamık;
vektör üreme alanlarının artışı ve kontrol tedbirleri uygulanamadığı için sıtma, deng ateşi; su
kaynaklarının bulaşması, emniyetli su temininde yaşanan sorunlar, sanitasyonun yeterince
sağlanamaması sonucu tifo, dizanteri, barsak parazitozları, A tipi viral hepatit, leptospiroz
vakaları çok artmış (genelde 5-6 kat, bazı durumlarda >100 kat), salgınlar görülmüştür. 17
Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından bir ay kadar devam eden ishal salgını olduğu
görülmüş ve en sık saptanan hastalığın basilli dizanteri olduğu bildirilmiştir.

2.2. Afet Dönemlerine Göre Bulaşıcı Hastalıklar
Doğal afetler sonrasında görülen bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar üç farklı dönemde
incelenebilir:
Birinci dönem (akut dönem/yıkıcı dönem): dört güne kadar olan dönemdir. Ölenlerin
defnedildiği, telef olan hayvanların gömüldüğü, travma geçirenlerin başlangıç tedavilerinin
yapıldığı dönemdir.
İkinci dönem: Dört günle dört hafta sonrasını, yani yıkıcı dönem sonrasını kapsayan
devredir. Su, gıda ve hava yoluyla bulaşan hastalıkların ilk ataklarının görüldüğü dönemdir.
Üçüncü dönem, dört haftadan sonraki toparlanma dönemidir. Latent enfeksiyonların,
uzun kuluçka dönemli enfeksiyonların görüldüğü dönemdir. Bu dönemde bölgede daha
önceden de endemik olan hastalıkların daha da artarak görülebildiği, ayrıca etkilenen bölgeye
hizmet veren ve seyahat edenlerle yeni gelen enfeksiyon hastalıklarının görüldüğü devredir.

2.3. Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalık Kaynakları
Doğal afetlerden sonra değişik kaynaklarla (su, temas, vektör) bulaşıcı hastalıklar
insanlara bulaşır (Tablo 2.2).
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Tablo 2.2: Doğal Afetlerde Değişik Yollarla Bulaşan Bulaşıcı Hastalıklar
1. Sulardan bulaşanlar: Basilli dizanteri, tifo, kolera, A hepatiti, leptospiroz
2. Temasla bulaşanlar (hava, eller, toprak vd.): Grip, pnömoni, tüberküloz, kızamık,
menenjit, tetanoz
3. Vektörlerle bulaşanlar: Sıtma, deng ateşi, tifüs, viral hemorajik ateşler

Deprem gibi yıkıma neden olan afetlerde, su kaynaklı enfeksiyonlarla (tifo,basilli
dizanteri, kolera, A hepatiti, leptospiroz) bulaş artar. Bunun nedeni afet bölgesinde su
kaynaklarının ve şebekesinin tahrip olması sonucu kullanılamamasıdır.
Gıda kaynaklı bulaşmaların sebebi, gıdaların muhafazası için uygun koşulların
sağlanamaması ve kontamine suların meyve, sebzelerin yıkanması veya yemeklerde
(kaynatarak/pişirerek hazırlanmayanlar) kullanılmasıdır.
Hayvan ve vektör (sivrisinek, tarcık sineği, kene vd.) kaynaklı bulaşıcı hastalıkların
sıklığında da artış meydana gelebilir.
Enfeksiyon hastalıklarını artıran bir diğer neden, afetzedelerin kişisel hijyeninin
yetersiz olabilmesi, diğer halk sağlığı kurallarına uyulamamasıyla ilişkilidir.
Ayrıca, düzenli aşılama programının aksaması/ yapılamaması, hassasiyeti yüksek olan
kesimlerde, özellikle çocuklar ve yaşlılarda enfeksiyon riskini artırır.
Temiz sular, emniyetli gıdalar ve diğer ihtiyaç malzemelerinin ilgili bölgeye
ulaştırılması afet sırasında aksamaktadır.
Afetzedelerin enfeksiyonlara karşı duyarlılığı, yetersiz beslenme, ciddi stres,
yaralanmalar sonucu artar.
Kronik hastalığı olanlarda (şeker hastalığı, solunum sistemi hastalıkları, kalp
hastalıkları, böbrek hastalıkları) zaten mevcut olan enfeksiyonlara karşı artmış duyarlılık, afet
durumunda düzenli ve sürekli tedavi hizmetlerinin bozulması sonucu daha da artar. İlaçlarını
uzun süre alamayan şeker hastalarında; deri-yumuşak doku enfeksiyonlarına, idrar yolu
enfeksiyonlarına hassasiyet normal şahıslara göre daha fazla artar.
Bulaşıcı hastalık etkenleri afet bölgesine başka yerlerden de getirilebilir. Örneğin, afet
bölgesinde çalışmalara katılan, akut dönemde gribi veya sıtma hastalığı olan kurtarma ekibi
elemanları, afetzedelere ilgili hastalıkları bulaştırabilir .
Kuluçka döneminde (hastalığın henüz klinik belirti vermediği, ama bulaştırıcı
olabildiği başlangıç dönemi) bulaşıcı hastalığı olanların afet bölgesine seyahati, enfeksiyöz
etkenlerin bölgeye kolayca taşınmasının bir diğer nedenidir.
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2.4. Doğal Afetlerden Sonra Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgınlar
Afetlerde en sık saptanan bulaşıcı hastalıkların, solunum, sindirim, deri-yumuşak doku
ve vektörlerle bulaşanlar hastalıklar olduğu görülmüştür.
Deprem vd. doğal afetler sonrasında salgınların artmasının nedenleri; su dezenfeksiyon
sistemindeki bozukluklar, emniyetli gıda temininde yaşanan zorluklar, çocuklarda ve
erişkinlerde aşılamanın ve diğer halk sağlığı hizmetlerinin aksaması, sanitasyon alt yapısının
tahrip olrması, kemirgen ve vektör kontrolünün yapılamamasıdır.
Doğal afetler sırasında sorun oluşturan diğer önemli bir grup hastalık sindirim sistemi
hastalıklarıdır ve bunlar arasında en önemlisi ishallerdir (dizanteri, tifo, değişik bakteri ve
virüslerin (rotavirus, norovirus) neden olduğu gastroenteritler, paraziter ishaller). Afetlerin
“akut” döneminde ölümlerin yaklaşık %40’ı ishaller nedeni ile görülmektedir ve ölenlerin
%80’ini çocuklar oluşturmaktadır. Doğal afet sonrası görülen ishaller genellikle yeterli,
emniyetli su temin edilemeyişi ile ilişkilidir. Su kaynaklı bulaşma ile ile vakaları hızla artar;
salgın oluşabilir. Afet bölgesinde yüksek hava sıcaklığı, göl, depo suları vd su birikme
alanlarında, durgun sularda çeşitli mikroorganizmalar ve sivrisinekler kolayca üreyebilir. İçme
sularına karışan dışkılar akut ishal vakalarını artırır. Sularla bulaşan en sık etkenler, Shigella,
Salmonella, Vibrio spp( kolera etkeni) ve parazitlerdir. Emniyetli gıda teminindeki sorunlar da
diğer önemli bir ishal nedenidir; salgınlar da oluşabilir. Salgınlar genellikle su kaynaklarının ve
depolarının kirlenmesiyle ilişkilidir.
Uygun şekilde hazırlanıp, saklanamayan gıdalar ile besin zehirlenmeleri sıklığı artar.
Suların kemirgen (fare, sıçan) idrarlarıyla kirlenmesi veya bulaşmış sularla yıkanan
meyve ve sebzelerle ilişkili olarak sık görülen diğer bir hastalık leptospirozdur.
Afetlerde diğer sık görülen hastalıklardan biri olan, solunum yolu hastalıkları suyun
direkt aspirasyonundan, damlacıklar aracılığıyla havayolu ile bulaşan veya aşırı miktarda toz
ya da enkaz tozu inhalasyonuna bağlı olmak üzere çeşitli nedenlerle oluşabilir. Sellerin ya da
tsunamilerin erken afet fazında, çok sayıda etken içeren bulaşmış (kontamine) suların
inhalasyonu zatürreye (aspirasyon pnömonisi) neden olur.
Afetlerde kalabalık yaşama zorunluğu sık görülür; böylesi koşullarda hava kaynaklı
mikroplarla oluşan hastalıklar artar: örnek: Tüberküloz, Legionella pnömonisi, Mycoplasma
pnömonisi, grip vd solunum yolunun enfeksiyon hastalıkları. Çocuklarda, yaşlı ve/veya düşkün
kişilerde pnömoni (zatürre) gelişme riski artar.
Doğal afetler sırasında, beslenme ve barınma imkânlarının yetersizliği, kalabalık yaşam
koşulları veremin (tüberküloz) artmasına neden olmaktadır. Veremin bulaşması, esas olarak
konuşma, öksürük ve aksırıkla etrafa saçılan damlacık çekirdekleriyle, yani hava yoluyla
olmaktadır. Verem, halkın her kesimi ve sağlık görevlileri için önemli bir sorun oluşturur.
Toplu yaşam alanlarında (çadır kentler vd.) geç sonbahar, kış ve erken ilkbahar
aylarında meningokok enfeksiyon riski unutulmamalıdır.
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Vektör kontrolü yapılamayan, hayvan aşıları uygulanamayan koşullarda sıtma ve
kuduz görülebilir.
Depremlerin ikinci haftasından sonra ısırık vakaları (köpek, fare) artması nedeniyle
başıboş köpekler için gerekli önlemler alınmalıdır.
Afetlerden sonra akrep ve yılan sokmaları artar. Bölgede gerekli uyarılar yapılmalı,
acil müdahale için gerekli ilaç ve antiserumlar temin edilmelidir.
Doğal afetlerde değişik nedenlere bağlı ciddi yaralanmalar oluşmaktadır. Sağlık
sistemindeki aksaklıklar ya da yaraların kontamine sularla teması nedeniyle deri –yumuşak
doku ve yara enfeksiyonları sıklığı doğal afetler sırasında artmaktadır. Yaralanmalarda (ezilme,
yanık, kimyasal madde maruziyeti, radyasyona maruziyet), derinin koruyucu özelliğinin
bozulması veya kemik iliği baskılanması sonucu enfeksiyonlara karşı korunma gücü zayıflar.
Ayrıca, afet bölgesine kurulan sağlık hizmet birimlerinde (seyyar çadır hastaneler,
ameliyathaneler) kullanılan cerrahi malzemelerin sterilizasyonunun uygun şekilde
yapılamaması enfeksiyonun başka bir sebebidir. Önemli yaralanma olmayan durumlarda, ciddi
enfeksiyonlar yaygın değildir. Ancak, Gram-negatif bir bakteri olan Vibrio vulnificus ile oluşan
deri ve yumuşak doku enfeksiyonları hayatı ve ekstremiteyi tehdit edebilir

2.5. Afetlerde Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
Doğal afetler de diğer sağlık sorunları gibi ele alınıp, değişik düzeylerde koruyucu
hizmetler gözden geçirilmelidir. Afet yönetimi eşgüdümün çok önemli olduğu bir “süreç
yönetimi”dir.
Afet durumlarında alınması gereken önlemler ile oluşabilecek bulaşıcı hastalıkların
önlenmesine çalışılır. Her şeye rağmen oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarının etkin şekilde
tedavisi ve başkalarına bulaşmasının önlenmesi yani kontrolü de gerekir.
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Bu amaçla yapılması gerekenler şunlardır (Tablo 2.3):
Tablo 2.3: Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü İçin Alınması
Gereken Önlemler
1.Temel, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlanması, sürdürülmesi
2. Enfeksiyon önleme ve kontrol ekibi oluşturulması,
3. Uygun klinik mikrobiyoloji laboratuvarı kurulması
4. Uygun barınma koşulları ve “sanitasyon” sağlanması (yeterli tuvalet vd.)
5. Emniyetli su ve gıda temini
6. Kişisel hijyen ve izolasyon önlemleri
7. Vektör kontrol önlemleri
8. Aşılama hizmetlerinin sürekliğinin sağlanması
9. Uygun barınak sağlanması
10. Çöplerin toplanması ve imhası
11. Cesetlerin gömülmesi
12. Kurtarma ekibi için korunma önlemleri

1.Temel, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin ve düzenli sunumu için gerekli
eşgüdüm (sağlık kuruluşları vd idari kurumlar) öncelikle temin edilmelidir. Gerekli fiziki alt
yapı, teknik donanım, insan gücü düzenli ve sürekli bir şekilde sağlanmalıdır. Nüfus
ihtiyacının gerektirdiği ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, aşılama, beslenme, okul sağlığı,
çevre sağlığı ve sağlık eğitimi öncelikle sunulmalıdır. Afet bölgesinde kırsalda yaşayanlar için
sağlık hizmeti “Gezici Sağlık Ekipleri”yle karşılanmalıdır. Bir an önce sürveyans sistemi
kurulmalı ve çalışmalar yapılmalıdır.
2.Bulaşıcı hastalıklar açısından, öncelikle enfeksiyon önleme ve kontrol ekibi
oluşturulmalıdır. Ekiptekilerin görev dağılımı belirlenmeli, etkili iletişim sağlanmalı, kısa,
orta ve uzun vadeli önlemler belirlenmeli, “acil kriz masası” oluşturulmalıdır. Ekipler, içme
ve kullanma suyu kaynaklarını, su ve besin depolarını, kanalizasyon şebekesini incelemelidir.
Salgın riski açısından değerlendirme ( hayvanlar, haşere, akarsular vb.) yapılmalı, bölgedeki
kontaminasyon riskleri ve riskli alanlar saptanmalı, salgın yapabilecek hastalık grupları
belirlenmeli ve gereken acil eylem planları oluşturulmalıdır.
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3.Afet bölgesinde mümkün olan en kısa sürede yeterli donanıma sahip bir
mikrobiyoloji laboratuvarı kurulmalıdır. Bu laboratuvarda, kolay uygulanabilir hızlı testler,
basit boyamalar, kültür-antibiyogram yapılabilmelidir. Erken tanı ve tedavi ile hem hastaları
iyileştirmek, hem de mikroorganizmaların çevreye ve başkalarına bulaşma ihtimali azalmış
olur. Kurulan laboratuvarda su klor düzeyi de ölçülebilmelidir.
4.Uygun barınma koşulları sağlanmalı ve sanitasyon tedbirleri alınmalıdır. Yeterli
sayıda uygun tuvalet, banyo ve geçici yaşam alanları (çadır kentler) tesisleri kurulmalıdır. Bu
alanların yangın vd güvenlik sorunları için önlemler alınmalıdır.
Çamaşır yıkama yerleri ve dezenfeksiyon istasyonları oluşturulmalıdır.
Afet bölgesinde kurulacak tuvaletler, yerleşim yerleri ve su kaynaklarından uzak olmalı;
vektörlerin (sinekler vd.) girmesi ve çevreye koku yayılmasını engelleyecek, kolayca
temizlenebilecek tarzda yapılmalıdır. Başlangıç döneminde 1000 kişiye en az beş tuvalet
planlanmalı ve bu tedricen artırılmalıdır (20 kişiye bir tuvalet). Kanalizasyon olan yerlerde
onarım işlemleri derhal başlatılmalıdır. Kabinlerde musluklu bidon bulunmalı, tuvalet hijyeni
yakından izlenmelidir. Açılmış tuvalet çukurları, barınma alanlarından 30-50 metre uzakta
olmalıdır,
5.Emniyetli su ve gıda temini: Afetlerde yeterli miktarda temiz su sağlanması, kısa
vadede çözülmesi gereken öncelikli sorundur. Sular, içme (şişe suyu, kaynatılmış su, işlemden
geçirilmiş su), yemek, temel temizlik kullanım amacı dikkate alınarak temin edilmelidir. Kişi
başına önerilen asgari su miktarı 15-20 litre/gün’dür. Şebeke tahrip olmuşsa, yeni su kaynakları
( yer altı suları, kuyular) araştırılır. Su teminine karar verilen kaynağın su miktarı, kalitesi,
kirlenme odaklarına uzaklığı belirlenmelidir. Yüzeysel su kaynaklarının kolay bulaşabileceği
dikkate alınmalıdır.
Su kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla kaynatma, klorlama, filtrasyon
uygulanabilir. Kontamine veya kuşkulu sular mutfak araçları temizliği/yıkanmasında ve diş
fırçalamada kullanılmamalı; bunlarla yemek yahut buz hazırlanmamalıdır. Suyun
kaynatılması, hastalık yapan bakteri, virüs ve parazitleri öldürür. Kaynatma işlemi en az bir
dakika süreyle yapılmalıdır. Su dezenfeksiyonu için, klor/iyot tabletleri veya sodyum
hipoklorit (%5,25) kullanılır. Sodyum hipokloritten bir çay kaşığı miktarı 20 litre suyu
dezenfekte eder( en az 30 dakika muamele gerekir). Suyun dağıtım ve depolanması önemlidir
ve en fazla 24 saat yetecek su depo (plastik veya çelik bidonlarda ) edilmelidir.
Su şebekesinin kontamine olduğundan kuşkulanılan durumlarda, dezenfeksiyon
amacıyla şebekeye bir saat süreyle 100 mg/litre klor verilir, bu su şebeke dışına akıtılır,
kullanılmaz. Bu işlemin ardından suda 0.7-1 ppm klor düzeyi sağlayacak bir uygulama yapılır.
Klor düzeyinin belirlenmesi, su kaynağı, su tesisatının ortası ve sonunda yapılır. Klor düzeyi
düşük saptanırsa sebebi saptanarak, sorun çözülmelidir.
Su depolama yerleri alglerin ürememesi için güneşten, bulaşmaya engel olmak için
toz, böcek ve kuşlardan korunmalıdır. Serbest klor ve mikrobiyolojik analiz için belli aralarla
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su depolarından örnekler alınmalıdır; artık klor düzeyi tank ve depolarda 0, 3-0, 5 mg/ litre
olmalıdır. Klorlama merkezi olarak yapılamıyorsa ferdi klorlama uygulanır(klor tabletler).

Emniyetli Gıda Temini ve Korunması
Yemek yardımları rastgele ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılmamalıdır.
Çadırkentlerde toplu yemek yenilen yerlerin sayı ve kapasitesi artırılmalıdır. Sokakta yemek
dağıtımı sonrası, atıklar düzenli şekilde toplanmalıdır.
Kaynağı belli olmayan su ile temas eden veya temas şüphesi duyulan yiyecekler
kullanılmamalıdır. İçme amacıyla hazırlanan sularla gıdalar iyice yıkanmalı ve pişirilerek
yenmelidir. Pişmiş hazır gıda olarak, markası ve son kullanım tarihi belli konserveler
kullanılabilir. Kuru gıda ve konserveler dışındaki yiyecek maddelerinden açıkta kalanlar, iki
saatten uzun sureyle oda ısısından daha yüksek sıcaklıkta bekleyenler iyice kontrol edilmeli, en
ufak bir tat, koku değişikliğinde ilgili yiyecekler yok edilmelidir. Yiyecek maddelerinin hepsi
soğuk ve kuru zeminlerde saklanmalıdır. Gıdalar vektör ve farelerden korunmalı, günlük olarak
tüketilmelidir.
Özellikle, çocuklarda ve yaşlılarda beslenme dikkatle izlenmeli, beslenme yetersizliği
(malnütrisyon) sorunları ile ilgili önlemler alınmalıdır.
6. Kişisel hijyen ve izolasyon (temas, damlacık, solunum) önlemleri: Acil şartlarda da
kişisel hijyen kurallarına uyulması esastır. El hijyeni vd kişisel hijyen önlemlerine uyum
sağlanmalı, sağlık personeli bu konuda “rol model” olmalıdır. Yemek hazırlama ve yemek
öncesinde, tuvaletten sonra, kontamine olmuş her türlü araç ve gereçle temastan sonra, enkaz
çalışmalarına katıldıktan sonra eller temiz su ve sabunla yıkanmalıdır. Çocukların el yıkama vd
kişisel hijyen kurallarına uyması aileleri tarafından sağlanmalıdır. Çocuklar, kontamine su
kaynaklarıyla veya bulaşmış su ile temas etmiş oyuncaklarla oynamamalıdır. Kişisel hijyen
yetersizliği ve tuvaletten sonra el yıkamamak, dışkı-ağız yoluyla bulaşan hastalık salgınlarının
ortaya çıkmasına yol açar. El yıkama olanakları sağlanamazsa, el yıkama eğitiminin yararı
olmayacaktır.
Hastaların kan ve vücut atıklarıyla (idrar, dışkı vd.) çıplak elle temas etmemeli, eldiven
takılmalıdır.
Ateşi, öksürüğü olanlar toplum içine mümkünse çıkmamalı, istirahat etmeli, toplum
içinde “öksürük adabına” uygun hareket edilmeli, öksürük ve aksırık durumunda ağız geniş bir
mendille kapatılmalıdır.
7.Vektör kontrolü önlemleri: Afetlerden sonra vektörlerin (sinek, kene, bit, pire vd.)
kontrolü çok önemlidir. Sıtmanın ve vektörlerle bulaşan diğer hastalıkların önlenmesinde
vektör kontrolü ve kişisel korunma tedbirleri uygulanır. Sivrisineklerin üreyebileceği sulak
alanların kurutulmasına çalışılır. Sıtma saptanırsa, tüm hastalara ulaşılıp, kaynak ortadan
kaldırılmaya çalışılır. Mümkün olan kişisel önlemlerin alınmasına çalışılır.
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Afet öncesinde yeterli insektisid ve rodentisid depolanmalı; afet sırasında olası üreme
yerleri yok edilmelidir.
Açıktaki çöpler, hayvan leşleri, su birikintileri, patlamış kanalizasyon sistemleri, etrafa
dağılmış besin maddeleri ve temiz olmayan insanlar vektörler için uygun bir üreme ortamıdır.
Vektör kontrolü için, insektisid uygulaması, çevre temizliği, drenaj, bataklıkların doldurulması
afetlerin erken döneminde sağlanmalıdır.
8. Aşılama hizmetlerinin sürekliğinin sağlanması: Aşılama, afet sonrasının en önemli
konularından biridir. İlk fırsatta çocuk ve erişkinleri kapsayan aşılama programı başlatılmalıdır.
Yaşın gereklerine uygun şekilde rutin aşılar uygulanmalı, rapelleri de yapılmalıdır.
Göçüklerden sağ kurtarılan veya afet sırasında yaralanan afetzedeye, sağlık personeline veya
kurtarma ekibine bağışıklık durumu (son 5-10 sene içinde tetanoz aşısı durumu) ve
yaralanmanın mahiyeti dikkate alınarak tetanoz aşısı/rapeli uygulanmalıdır. Gebelere de
tetanoz aşısı uygulanmalıdır. Kronik hastalığı olanlara, bağışıklığı bozuk olanlara, yaşlılara,
grip, pnömokok aşıları yapılmalıdır. Sağlık personeli de gribe karşı aşılanmalıdır. Hepatit A ve
B aşıları riskli durumlarda uygulanabilir.
9. Barınma çalışmaları: Afetlerden sonra barınma için genellikle çadırlar tercih edilir.
Çadırlar arasında sekizer metre mesafe olmalı ve düzgün sırayla, yollara ve su kaynaklarına
yakın, drenajı kolay, hafif eğimli arazide, sivrisinek üreme yerleri ve çöplük gibi sakıncalı
yerlere uzak alanlarda kurulmalıdır. Beş-altı çadır için, bir çöp bidonu sağlanmalı ve bir
tuvalet ile en az 200 litrelik bir su deposu yapılmalıdır.
10. Çöplerin toplanması ve imhası: Çöpler ağzı kapaklı bidonlarda saklanmalı, sık
aralarla, düzenli şekilde toplanmalı, uygun şekilde imha (yakma, gömme) edilmelidir. Çöp
muhafazası için 2 x 2 x 1 metre boyutlarındaki bir çukur, 200 kişinin 7-10 günlük çöpününün
korunması için yeterlidir. Hayvan leşleri de imha edilmeli, köpek ve yaban hayvanlarının
ulaşamayacağı derinliklere gömülmelidir.
Mutfak, hastane gibi yerlerin atık suları açılacak süzme kuyularında toplanmalıdır.
11. Cesetlerin gömülmesi: Enkazdan çıkartılan cesetler tanımlanıp, kaydedilir;
üzerlerinden çıkan kıymetli eşya yakınlarına verilir. Dini tören yapılıp cesetlerin defnedilmesi
farklı bir organizasyon gerektirir. Ceset toplama ve naklinde görev alanlar, kan ve vücut
sıvıları ile doğrudan temas etmemeli, mutlaka eldiven, önlük ve çizme giyilmelidir. Cesetlere
müdahale edenlerin ve bağışık olmayanların hepatit B aşısı olması önerilmektedir.
İnsan cesetleri ile ve epidemiler arasında bir ilişki DSÖ verilerine göre gösterilememiş;
cesetlerin su sistemleri ile ilişkisi sonrasında az sayıda gastroenterit saptanmıştır.
12. Kurtarma ekibi için korunma önlemleri: Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık
Kontrol Merkezi (CDC: Center for Disease Control and Prevention), kurtarma ekibi
elemanları için profilaksi yapılmasını önermektedir. Sıtmanın endemik olduğu yerlere giden
kurtarma ekiplerine ilaçla koruma (kemoprofilaksi) uygulanmalıdır.

27

HIV, Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonu: Açık yara ile temaslarda bulaş ihtimali
vardır. Acil koşullarda kontrolsüz kan transfüzyonu ile ya da özensiz testler sonrası yapılan
kan nakilleri HIV, hepatit B ve hepatit C enfeksiyon bulaşma riskini artırır. Bu nedenle
kişilere temasta standart önlemler uygulanmalıdır.
Afet durumlarında, sağlık çalışanlarına yönelik özel bir psikososyal destek programına
ihtiyaç duyulabilir; bunun için gerekli hazırlık yapılmalıdır.

2.6. Sonuçlar
Afetlerde esas amaç mümkünse olası afetlerin, afete dönüşmesini önlemektir. Afete
uygun yapılanma başta olmak üzere diğer tüm önlemler alınmış olmalıdır. Ülkemiz nüfusunun
%98’inin deprem kuşağı üzerinde yaşıyor olması her zaman hatırlanmalı; depremlerin yaygın
ve yıkıcı etkisi unutulmamalı, deprem vd. afetlere karşı öncelikle önleyici ve koruyucu tüm
önlemler alınmalı; önlemlere rağmen karşılaşılabilecek felaketlere karşı hizmet verecek
ekiplerin sürekli eğitimi, eşgüdümü, halkın eğitimine büyük önem verilmeli ve hazırlanan
ayrıntılı, bütünleşik afet planları (deprem vd. doğal afetler) ve yönetim süreçleri için önceden
gerekli eğitimler ve hazırlık uygulamaları yapılmalıdır. Koruyucu önlemlerle ilgili
maliyetlerin altına girmeyenler, afetlerin doğuracağı ve etkisinin çok daha pahalı ve yıkıcı
olacağı maliyetlerin altına girmek durumunda kalırlar.
Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonrasında bulaşıcı hastalık riski artar, salgınlar
meydana gelebilir. Geçici yerleşim yerlerindeki kalabalık yaşamla ilişkili olarak bu risk çok
yüksektir. Özellikle ishalli hastalıklar (basilli dizanteri, kolera dâhil) akut alt solunum yolları
enfeksiyonu, kızamık ve sıtma en sık görülen ve ölüme yol açabilen hastalıklardır.
Bulaşıcı hastalıklardan korunmada, çevre sağlığı çalışmaları kapsamında, öncelikle
temiz su sağlanması, emniyetli gıda temini, barınak ve yeterli, uygun tuvalet sağlanması, uygun
atık kontrolü öncelikle ele alınmalıdır. Bağışıklama çalışmalarında öncelik çocuk, riskli
erişkinler ve gebelere verilmelidir. Sonuç olarak, doğal afetler öncesinde risk yönetimi, afetler
sonrasında kriz yönetimi başarıyla uygulanmalıdır.
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Uygulamalar
1)
2)
yapınız.
3)

Salgın hastalıklarla ilgili bir belgesel izleyiniz.
Afetler sırasında meydana gelen salgın hastalıklar hakkında bir araştırma
Salgın hastalıkların oluşum nedeni hakkında bir inceleme yapınız.
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Uygulama Soruları
1) İzlediğiniz belgeselde hangi salgın konu edilmiştir?
2) Afetler esnasındfa oransal bakımdan daha çok hangi salgınlar dikkat çeker?
3) Virüs ve bakterilerin salgınlar üzerindeki rolü nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enfeksiyon hastalığı, mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, parazit) bir canlı
vücuduna yerleşip çoğalması sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarından
bir kısmı bulaşıcıdır. Bulaşıcı hastalıklar; bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine (ör.
hayvandan insana) geçebilen, yani dışarıdan bulaşan etkenlerle oluşan enfeksiyon
hastalıklarıdır. Bulaşıcı hastalıklar, doğal afet gibi değişik durumlarda yaygın şekilde görülür,
toplumun çoğunu etkiler ki bu ilgili hastalığın beklenenden daha fazla görülme durumuna
“salgın” adı verilir.
Bulaşma; enfeksiyon etkenlerinin rezervuarlarından (kaynak) bir takım vasıtalarla çıkıp
duyarlı konaklara (insan, hayvan) taşınması olayıdır.
Bulaşma araçları; enfeksiyon etkeninin yeni bir konağa geçebildiği canlı veya cansız
cisimlerdir. Bulaşma araçlarına, enfeksiyon kaynakları da denmektedir.
Bulaştırma araçları (vasıtalar, kaynaklar); 1) enfeksiyonlu insan veya hayvanların vücut
(nakledilen organ: böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, deri, kornea vd.) ve maddeleri (kan, idrar,
dışkı, süt vd.), 2)cansız bulaştırıcılar (bulaştırıcı eşya, hava, toprak, su, besinler) ve
3)vektörlerdir (hastalık etkeni mikropları, sokarak veya bunları içeren maddeyi vücut üzerine
yahut besinlere veya diğer maddelere bırakarak enfeksiyonu bulaştıran omurgasız hayvanlardır:
sivrisinek, tatarcık sineği, kene, bit, pire vd.)
Bulaşma, doğrudan (enfeksiyonlu canlıdan duyarlı şahsa doğrudan doğruya temasla
veya damlacık veya damlacık çekirdekleriyle (havadan)), dolaylı (enfeksiyon etkeninin duyarlı
kişiye canlı veya cansız vasıtalarla bulaşması) yolla olmaktadır.
Afet sonrası enfeksiyona bağlı hastalık nedenlerinin çoğu o bölgenin her zaman
görülen hastalıkları ile ilgilidir. Ölümlerin çoğu afet sonrası “akut fazda” gerçekleşmektedir.
Afetlerde en sık saptanan bulaşıcı hastalıkların, solunum, sindirim, deri-yumuşak doku
ve vektörlerle bulaşanlar hastalıklar olduğu görülmüştür.
Deprem vd doğal afetler sonrasında salgınların artmasının nedenleri; su dezenfeksiyon
sistemindeki bozukluklar, emniyetli gıda temininde yaşanan zorluklar, çocuklarda ve
erişkinlerde aşılamanın ve diğer halk sağlığı hizmetlerinin aksaması, sanitasyon alt yapısının
tahrip olması, kemirgen ve vektör kontrolünün yapılamamasıdır.
Doğal afetler sırasında sorun oluşturan diğer önemli bir grup hastalık sindirim sistemi
hastalıklarıdır ve bunlar arasında en önemlisi ishallerdir (dizanteri, tifo, değişik bakteri ve
virüslerin (rotavirus, norovirus) neden olduğu gastroenteritler, paraziter ishaller). Afetlerin
“akut” döneminde ölümlerin yaklaşık %40’ı ishaller nedeni ile görülmektedir ve ölenlerin
%80’ini çocuklar oluşturmaktadır. Doğal afet sonrası görülen ishaller genellikle yeterli,
emniyetli su temin edilemeyişi ile ilişkilidir. Su kaynaklı bulaşma vakaları hızla artar; salgın
oluşabilir. Afet bölgesinde yüksek hava sıcaklığı, göl, depo suları vd su birikme alanlarında,
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durgun sularda çeşitli mikroorganizmalar ve sivrisinekler kolayca üreyebilir. İçme sularına
karışan dışkılar akut ishal vakalarını artırır. Sularla bulaşan en sık etkenler, Shigella,
Salmonella, Vibrio spp( kolera etkeni) ve parazitlerdir. Emniyetli gıda teminindeki sorunlar da
diğer önemli bir ishal nedenidir; salgınlar da oluşabilir. Salgınlar genellikle su kaynaklarının ve
depolarının kirlenmesiyle ilişkilidir.
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3. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN YOK EDİLİŞİ VE EKOLOJİK SORUNLAR,
TARIM SORUNLARI, GIDA KITLIĞI VE POLİTİKALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Bu bölümde biyoçeşitlilik kavramı detaylarıyla incelenecektir. Biyosferde gerçekleşen
olayların biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin irdelenebilmesi için gereken bazı
kavramlar ele alınmıştır.



Ayrıca, biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler anlatılmış ve örneklendirilmiştir.



Tarımsal sorunlar ve olası Gıda kıtlığı ile ilgili ilişkiler anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Biyoçeşitlilik kavramını açıklayınız?
2) Sürdürülebilir kalkınma ve biyoçeşitlilik arasında ne gibi bir ilişki mevcuttur?
3) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler nelerdir?
4) Biyoçeşitliliğin azalması ve Tarım arasındaki ilişkiyi anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik kavramı ve
bileşenleri öğrenilecektir.

Türler hakkında önemli
kavramların
farkındalığı
oluşturulacaktır.
Biyoçeşitliliği tehdit eden
Biyoçeşitliliği tehdit eden
doğal
yollu
unsurlar
unsurlar
öğrenilecektir.
Tür düzeyi ve çeşitliliği

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Ekoloji



Biyom



Ekosistem ve özellikleri
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Giriş
Her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği vardır. Doğal zenginlik olarak
tanımlanabilecek olan bu kavram bir ülkedeki bitki ve hayvan türlerini içeren canlı tür ve
çeşitliliğini ifade etmektedir. Bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin fazla olması o ekosistemin
diğer ekosistemlere göre üstün olması anlamına gelmez. Her ekosistem kendine has
biyoçeşitliliğe sahiptir. Ancak, doğal ve beşeri unsurlar zaman zaman bu çeşitliliği tehdit
edebilmektedir.
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3.1 Biyolojik çeşitlilik
Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın gönenci için elzem olan yaşam
destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. Biyolojik
çeşitlilik üç önemli parçadan oluşur ki yapılmakta olan çalışma kapsamında bu parametrelerin
tarım, balıkçılık, ormancılık ve koruma alanları gibi ‘’doğa koruma’’ olarak belirlenen alanda
ele alınması elzemdir [1].
1.
Genetik Çeşitlilik: kalıtsal olarak geçen ve varoluşun fiziki ve biyokimyasal
karakteristiklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Genetik çeşitlilik
belli bir tür, populasyon, varyete, alt-tür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür. Bu tür
farklılıklar, örneğin, evcil hayvanlar ve tarımsal ürünlerin üretilmesini ve yaban hayatında
değişen koşullara uyum sağlamasını sağlar.
2.
Tür Çeşitliliği: Bir grup organizma genetik olarak benzerlikler gösterir ki
karşılıklı ürer (interbreed) ve türler olarak adlandırılan üretken (fertile) canlıları yaratır. Tür
çeşitliliği, genellikle belli coğrafi sınırlar içindeki türlerin toplam sayısı kapsamında ölçülür.
3.
Ekosistem Çeşitliliği:Bir ekosistem bitkiler ve hayvanlar ile toprak, su, hava,
mineraller gibi cansız varlıklardan oluşur. Topluluklar ve çevreleri ile olan ilişkileri arasında
ve içindeki fonksiyonel ilişkiler karmaşıktır ancak, bunlar su sirkülasyonu, toprak oluşumu,
enerji akışı gibi ana ekolojik süreçlerin de mekanizmasını oluşturur. Bu süreçler canlı
toplulukları için gerekli olan gıda’yı sağlar ve böylece kritik bir karşılıklı bağımlılık oluşur. Bir
anlamda bu bağımlılığın sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının en temelinde yatan olgu
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

20. yüzyıl, biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların, sürdürülebilir olmayan gelişme
sonucu, insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir oranda tahrip edilmiştir. Biyolojik çeşitlilik
üzerinde yaratılan tahribat, sadece arazi kullanımını düzenleyerek ve bazı koruma alanları
belirleyerek telafi edilemez boyuttadır. İklim değişikliliği, her türlü çevresel kirlenme ve doğal
kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı biyolojik çeşitlilikle beraberi insanoğlunun refahı
ve/veya minimum yaşamsal gereksinimlerini karşılamasını imkansız hale getirmektedir. Bu
bağlamda, sürdürülebilir kalkınmayı ülkelerin politikası haline getirmek üzere somut adımlar
atılması zorunludur. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı bir politik uygulama aracı
olarak gerekli olup, sektörel politikaların tümünün biyolojik çeşitliliğin
korunması amacını gözetecek şekilde özgün politikalarla bütünleştirilebilmesi için
yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir[2].
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İlişki

3.1.1 Sürdürülebilir Kalkınma ve Biyolojik Çeşitlilik Arasındaki

Sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun parçası olduğu ve varlığını sürdürebilmesi için
temel desteği sağlayan ekosistemlerle uyumlu ve denge içinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi
ve geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 2.maddesi biyolojik
çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını, “biyolojik çeşitlilik unsurlarının, uzun dönemde
biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmayacak şekilde ve oranda kullanımı ve böylece
biyolojik çeşitliliğin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını ve özlemlerini karşılama
potansiyelini muhafaza etmesi anlamındadır”ifadesiyle tanımlamaktadır. Bu bağlamda ele
alındığında, biyolojik çeşitliğin sürdürülebilir kullanımı, bir yandan bugünkü kuşakların
gereksinimlerini karşılarken bölgeler arasındaki eşitliğin gözetilmesi, diğer yandan da gelecek
kuşakların haklarının güvence altına alınmış olmasını içermektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın
temel bileşenleri; ekonomik olarak uygulanabilirlik, sosyal eşitlik ve çevresel
sürdürülebilirliktir.

3.1.2 Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği
Türkiye Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup,
Avrupa kıtasında biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi
bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir ve dünyanın en önemli üç
ekolojik bölgesine sahiptir (Yaşlı kolşik ormanlarıyla Kuzey-doğu Anadolu kolşik
florası/ormanlar; Orta Anadolu’nun step tipi otlakları; ve dünyanın varolan en geniş yayılımlı
Selvi (Cupressus sempervirens) ve Sedir (Cedrus libani) ormanlarını ile maki vejetasyonu,
önemli kıyı habitatlarıyla Akdeniz bölgesi). Türkiye 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130
kadar sürüngen, 400’e varan balık türü ile biyolojik çeşitlilikte tür çeşitliliği açısından çok
zengindir Türkiye’nin coğrafi yapısının farklılığı yüksek endemizm ve genetik çeşitliliği sağlar.
Türkiye, iki önemli Vavilovyan gen merkezinin kesiştiği noktada yer almaktadır: Akdeniz ve
Yakın Doğu. Bu iki bölge tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında çok önemli bir role
sahiptirler. Türkiye’de beş ayrı “mikro-gen merkezi” bulunmaktadır. Son otuz yıl içinde yerel
ve ithal soyların kullanımıyla geliştirilen ve kaydedilmiş olan tahıl çeşidi 256 olup; bunun 95’i
buğday, 91’i mısır, 22’si arpa, 19’u pirinç, 16’sı süpürge darısı, 11’i yulaf ve 2’si de çavdar
çeşididir [3].
Türkiye florası, kültürü yapılmış önemli tarımsal bitki türlerinin yabani akrabalarını ve
bu türlerle ilgili genetik çeşitliliği kapsar (örneğin buğday, nohut, mercimek, elma, armut,
kayısı, kestane ve antep fıstığını bu türler arasında sayabiliriz)[8]. Bahçe bitkileri ise;
üretilmekte olan yaklaşık 50 cinsi ve yetiştirilip dağıtımı yapılmakta olan 100 kadar türle
beraber yerli varyeteler ve diğer kaynaklardan gelenlerle beraber 200’ü bulduğu
düşünülmektedir Bu çeşitlilik meyve türlerinde de belirgin olup 138 civarında olduğu tahmin
edilen meyvetürlerinin 80’i Türkiye’de yetiştirilmekte, tropikal ve sup-tropikal meyvelerin
girmesiyle bu sayı artmaktadır. Tarım türlerinde yabani asma türünü (Vitis silvestris) de
barındıran Anadolu, üzüm asmasının (Vitis vinifera ) gen merkezidir. Yerli çiftlik hayvanı
türleri açısındansa; yedi sığır, 18 koyun, dört keçi, yedi at ve sekiz kümes hayvanı ve Ankara
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tavşanını içermektedir. Kuzey geçiş kuşağında yaşayan ‘Karakul’ ile Kars yöresinde yaşayan
‘Tuj’ gibi bazı koyun varyetelerinin soyları tükenme tehlikesi altındadır. Tehdit altındaki diğer
bir yerli hayvan ırkı da, tamamen yok olmasının önlenmesi için koruma altına alınan Ankara
keçisidir.
Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmakta olup, bunun
üçte birini endemik bitkiler oluşturur. Anadolu faunası 80.000'in üzerindeki tür zenginliğiyle
de dikkati çekmektedir. Alageyik ve sülünün anavatanı Anadolu olup, bozayı, yaban domuzu,
kurt, vaşak başta olmak üzere memelileri barındıran Anadolu’da yok olduğu düşünülen
Anadolu leoparının izlerine rastlanıldığı bilinmektedir. Kuş göç yolları üzerinde bulunması
sebebiyle, Türkiye pek çok kuş türü için anahtar ülke konumundadır. Ülkemizde yaklaşık 454
kuş türü olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir kısmı global olarak tehdit altında olan türlerdir.
Akdeniz ve Ege kıyıları kıyıları nesli tehlike altındaki, Caretta caretta ve Chelonia
mydas türü denizkaplumbağaları ile Akdeniz Foku (Monachus monachus)’nun yaşam alanıdır.
Akdeniz Fokunun Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki populasyonu sabit olmayıp bu tür
Karadeniz ve Marmara’da yok olmak üzeredir. Türkiye denizlerinde, 1970lerde 150 ila 300
arasında Akdeniz Foku bireyi tahmin edilirken, bugün 100’den az birey kalmıştır. Türkiye
denizleri deniz memelileri (Cetaceans) açısından da zengindir [2,3]. Ancak tüm bu deniz
canlıları; bilinçsizlik nedeniyle kasti öldürmeler, turizm ve aşırı kentleşme nedeniyle kıyıların
tahrip edilmesi ve aşırı balıkçılık nedeniyle balık stoklarının azalması gibi nedenlerle tehdit
altındadır.
Türkiye’deki bitki türlerinin %33’ü endemiktir. Yaklaşık 3.000 endemik toplam
9.000’den fazla bitki türü içeren zengin florasında 500’den fazla soğanlı bitki; kardelen,
karçiçeği, siklamen, lale, çiğdem türleri ile uluslararası çiçek soğanı ticaretinde çok tanınır.
Yüksek endemizme sahip Türkiye florası, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da oldukça
zengindir. Bu yüksek endemizm düzeyi, Türkiye’ye bu türlerin, özellikle de dünyanın büyük
bölümünün bağımlı olduğu tahılların türetildiği yabani türlerin yeterince korunması, tehlike
altına girmemesi veya yok olmaması konusunda daha da büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
19. ve 20. yüzyılda Türkiye’deki sekiz endemik bitki türünün soyunun tükendiği kesinlik
kazanmıştır. Bunlardan ikisi Keban Barajı su toplama havzasının doldurulması sırasında sular
altında kalarak, diğerleri ise aşırı otlatma ve yerleşimin yol açtığı tahribat sonucunda yok
olmuştur.

3.2 Biyoçeşitliliğin Tür Düzeyi ve Tür Çeşitliliği
Tür çeşitliliği, bir bölgede mevcut olan canlı türlerinin sayısını ifade eder. Canlıların
sınıflandırılması 1730’lu yıllarda Carl Linnaeus tarafından başlatılmış ve oldukça basit bir
şekilde birbirlerine benzeyen ve birbirleriyle üreyebilen türler olarak ayrılmıştır. O zamandan
bu güne kadar Bilim Dünyasında yaklaşık 1,7 milyon türün sınıflandırılması yapılmıştır.
Dünyadaki toplam tür sayısının yaklaşık olarak 3 milyon ile 100 milyon arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Şekil 3.1).
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Bu durum düşünüldüğünde türlerin
keşfedilmesi
ve
sınıflandırılması
konusunda daha çok yol kat edilmesi
gerektiği
ifade
edilebilir.
Son
dönemlerde
gerçekleştirilen
bir
araştırmaya göre 8,7 milyon tür
bulunduğu öne sürülmektedir.

Şekil 3.1: Tür çeşitliliği, (Alexander Stegmaier)

3.2.1.Tür Çeşitliliği Niçin Önemlidir?
Bir ekosistemde tür çeşitliliği ile ilgili olarak iki önemli ekolojik kural vardır.
1. Kural: Belirli bir yaşama ortamında yer alan canlı türlerinin pek çoğu birlikte
evrimleşmişlerdir.
Her tür, temel biyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve neslini sürdürebilmek için,
başka canlı türleriyle doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli ilişkiler ve etkileşimler içindedir. Bir
canlı türü, nesli yok edilerek, o ortamdan çıkarılırsa, o canlı türü ile ilgili besin zinciri kopacak,
ekolojik ağ dağılacak ve ekosistem görevini yapamaz hale düşüp, çökecektir. Bir bölgenin
ekolojik sağlığı, o bölgedeki canlı türü çeşitliliği oranında istikrarlı ve dengeli olmaktadır.
2. Kural: Belirli bir ekosistemde yaşayan canlılar arasında, değişik ölçü ve şiddetlerde
rekabet vardır. Eğer bu canlılar genetik bakımdan birbirine benzerse, sınırlı kaynaklardan aynı
anda, aynı yerde, aynı oranda ve aynı lezzette faydalanmak isteyecekleri için aralarındaki
rekabet daha şiddetli olur. Birbirinden genetik bakımdan farklı olan türler ise, aynı ortamda
yaşamakta olsalar bile, genel olarak rekabet edici değil, birbirlerini tamamlayıcı ve doğal
dengeyi sağlayıcı bir görev yaparlar.
Bir çok kişi, "biyoçeşitlilik" deyince, sadece tür çeşitliliğini anlar. Biyoçeşitlilik
kavramı içinde, türleri içinde barındıran bir üst düzeydeki ekosistem çeşitliliği ile, tür çeşitliliği
içinde yer alan bir alt düzeydeki genetik çeşitlilik de yer alır. Bu nedenle, bir bölgedeki
"biyolojik çeşitlilik" derecesini ifade ederken oradaki tür sayısı ile birlikte, habitat çeşitliliği ve
orada mevcut olan taksonomik ve genetik çeşitlilik düzeyleri de dikkate alınmalıdır. Örneğin,
iki ada düşünelim: A adasında biri kuş, biri de sürüngen olmak üzere iki tür bulunsun. Bu
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adasında da hepsi de kuş olan dört tür bulunsun. Biyolojik çeşitlilik bakımından, bu adalardan
A adası, B adasına göre daha zengin sayılır. Çünkü tür çeşitliliğinin zenginlik ölçütü, sadece
tür sayısı değil, ekolojik sistem içinde bu türlerin yer aldığı taksonomik grup çeşidi ile bunların
içerdiği genetik bilgi derecesidir. Tür çeşitliliği ile birlikte tür içindeki genetik çeşitlilik,
değişen çevre koşullarına uyumun ve evrimin ana kaynağını oluşturur. Bir kuş ve bir de
sürüngen türü içeren A adası, daha yüksek düzeyde habitat çeşitliliğine ve daha büyük bir
evrimsel potansiyele sahiptir [4].

3.3 Biyolojik Çeşitliliğe Etki Eden Faktörler
Genel anlamda ekosistemlerin sağlıklı yapısına ve işleyişine zarar veren her tür iç ve dış
tehditler biyolojik çeşitliliği doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Günümüzdeki en büyük
sorun, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yıllık nüfus artışının yüksek olmasıdır. Dünyada asit
yağmurları, iklimde gözlenen sera etkisine bağlı ısınma, doğal kaynakların sürdürülebilir
olmayan tarzda kullanımı ve aşırı tüketimi geleceğe dönük ciddi endişeleri yaratmaktadır [5].
Türkiye’de bazı yörelerde ekosistemler üzerinde nüfusun baskısı oldukça yüksektir. Bu
nedenle orman alanlarında gözlenen daralma İç ve Doğu Anadolu step ekosistemlerinin aşırı
otlatma ve tarıma açma ile zorlanması beraberinde erozyona neden olmaktadır. Bütün bu
sorunların temelinde biyolojik çeşitliliğe ilişkin yeterli ve güvenilir verilerin olmaması yanında
yakın yıllara kadar koruya ilişkin duyarlılığın oluşturulamaması ve sürdürülebilir kullanıma
ilişkin düzenlemelerin yapılmamış olması yatmaktadır.
Tarımsal uygulamalarda kullanılan çeşitli kimyasal gübre ve ziraii mücadele ilaçlarının
yöredeki biyolojik çeşitliliğe negatif etkisi olduğu bilinmektedir. Türkiye gibi tüm ülkelerde
doğal alanlara baraj yol yapımı şehirleşme vb. faaliyetlerle zarar verildiği ve bunun da biyolojik
çeşitliliğin daralmasıyla sonuçlandığı bilinen bir gerçektir.
Gerek yeni koruma alanlarının oluşturulması ve gerekse biyolojik çeşitliliğin öneminin
anlaşılması konularında belki de en önemli sorun sürdürülebilir kalkınma ve akılcı kullanım
konularındaki siyasal ekonomik ve eğitim düzeyi ile ilgili eksikliklerdir. Bu eksikliklerin
giderilmesi yanında halkın katılımının sağlanması da büyük önem taşımaktadır.
Kuş ve memeli türleri için ise bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan avcılık faaliyetleri ana
tehditlerin başında gelir. Doğal yaşam alanlarının tahribi tarım ilaçlarının yanlış kullanımı
meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi aşırı otlatma düzensiz yerleşim ve şehirleşme
karayolları ağının gerekli fizibilite çalışmaları yapılmadan yaygınlaştırması yasal
düzenlemelerin yetersizliği veya yasaların etkili bir şekilde uygulanmaması diğer tehditlerdir.

3.3.1 Nesil Tükenmesi Ne demektir?
Bir canlı türü ya da o türün belirli özellikler taşıyan bir ırkı, yeryüzünden tamamen yok
olmuşsa; ya da neslini sürdürebilmek için insanın bakımına muhtaç hale gelmişse; artık o canlı
türünün ya da o ırkın, evrimsel anlamda nesli tükenmiş demektir. Bir canlı türü veya tür içindeki
bir ırk neslini sürdürmek için, önce, bir çok bireyden oluşan bir toplum halinde, belirli bir
ekosistemde yaşamak zorundadır. Toplumu oluşturan bireyler önce tek tek yaşamalı, sağlıklı
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gelişmeli, üreme çağına gelip genlerini bir sonraki kuşağa aktaracak şekilde üreyebilmelidir.
Bunun için de, her canlı beslenmek, üremek ve kendisini ve yavrularını saklayıp korumak için
belirli bir habitata ihtiyaç duyar.
Bu nedenle, eğer:
• Bir canlı türünün temel yaşam ihtiyaçlarını karşıladığı habitatlar yok olursa,
• Bu habitatta daha önce bulunmayan ve tehdit edici olan bir etken devreye girerse,
• Bu habitatta, söz konusu canlı için önemli görevi olan öğelerden biri veya birkaçı
habittattan çıkarılırsa, o canlı türü, önce birey düzeyinde tek tek, sonra da toplum olarak kitleler
halinde, o bölgeden yok olmak zorunda kalır.
Bunun üstüne bir de, başka yörelerde, aynı koşulları ve aynı canlı türünü taşıyan "yedek"
habitatlar bulunmuyorsa, artık o canlı türü veya o ırk, yeryüzünden tamamen yok olmuş, nesli
tükenmiş demektir.
Yapılan paleontolojik araştırmalar, yerküresinde hayatın başladığı zamandan bugüne
kadar, nesilleri tükenmiş olan türlerin sayısının yüzmilyonu bulduğunu göstermektedir.
Geçmişteki ve mevcut kanıtlara dayanarak ortaya konulan görüşler, nesil tükenme olayının
doğal bir olay olduğunu, bir türün neslinin -er ya da geç- tükenmesinin kaçınılmazlığını
belirtmektedir [6,7].
Dünya'da oran olarak en çok tehdit altında bulunan canlı grupları memeliler (% 11.9)
ve kuşlardır (% 11.3). En az tehdit altında olan grup da omurgasızlardır. Ülkemizdeki toplam
132 memeli türünden 65 tanesi (% 49.2) değişik derecelerde tehdit altında bulunmaktadır.
Türkiye'deki memeli türlerinin dünya ortalamasına göre (% 11.9), çok daha büyük bir tehdit
altında olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de yaşayıp da nesli tehlikede olan balık, amfibi,
sürüngen ve kuş türlerinin oranı da, ne yazık ki dünya ortalamasının çok üstünde seyretmektedir
(Tablo 3.1). Bu durum, sahip olduğu biyolojik mirası koruma sorumluluğu taşıyan ülkemiz
açısından, hiç de iyi bir görüntü değildir.
Tablo 3.1: Türkiyede nesli tehlikede bulunan hayvanlar
Hayvan
grubu

Dünyadaki
tür sayısı

Türkiye’deki
tür sayısı

Bitkiler
Omurgasızlar
Balıklar
Tuzlu su
Tatlı su
Amfibiler
Sürüngenler
Kuşlar
Memeliler

500.000
1.300.000
21.000
3.125
5.115
9.000
4.200

9.000
60.000
511
450
192
22
106
450+
132+

- Bilgi yok

+ Evcil türler hariç

Türkiye’de nesli tehlike
Türkiye/Dünya altında olanlar
Sayı
%
1,8
350
3,9
4,6
2,4
46
24,0
0,7
3
13,6
2,0
17
16,0
5,0
156
34,7
3,1
65
49,2

(ref6)
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3.3.2 Biyoçeşitlilik Kaybı Nasıl Anlaşılır?
Biyoçeşitliliğin azaldığını ve kaybolduğunu nasıl anlarız? Eğer çevremizde
ekosistemler bozulup parçalara ayrılıyorsa, habitatlar kayboluyorsa, bazı canlı türlerinin sayısı
azalıyor ya da oradan yok oluyorsa, o bölgede biyolojik çeşitlilik azalıp yok oluyor demektir.
Habitat kaybolması: Türlerin yaşadığı alanların değiştirilmesi, başka amaçlar için
kullanılması, orijinal yapısının kaybedilmesi demektir. Örneğin, sulak alanlar kaybolunca,
orada yaşayan pek çok bir hücreli canlı türü, pek çok plankton, orada üreyip çoğalan pek çok
balık ve kuş türü yok oluyor demektir. Eğer, bu canlıların göç ederek ulaşabileceği uzaklıkta,
uygun ve benzer bir habitat yoksa, bu canlıların nesli tamamen tükenecektir.
• Tür kaybolması: Yaşayabileceği habitatlar bozulup kaybolunca, türler de eninde
sonunda kaybolurlar. Bozulmaya başlayan bir ekosistemde, ilk bakışta, türün neslini
sürdürdüğünü sanırsınız. Tür, belirli bir süre, habitat bozulmasına direnç gösterebilir. Bu sürede
sayıları azalmaya, bazı bulaşıcı hastalıklara daha çok yakalanmaya başlarlar. Fakat, belirli bir
eşik düzeyine gelince, tür, birdenbire yok olur. O nedenle, bir ekosistemin bozulduğunu
anlamak için, oradan bazı türlerin yok olmasını beklemek gerekmez. Habitatların bazı
özelliklerinin bozulmaya başlaması, türün üreme gücünde ve birey sayısındaki azalmalar, erken
uyarı olarak algılanmalıdır.
• Tür içi genetik çeşitliliğin azalması: Bir türün sadece belirli bölgedeki bireylerinin
yaşaması, biyolojik çeşitlilik stratejisi açısından yeterli değildir. Aynı türün farklı ekolojik
bölgelerde yaşayan farklı populasyonları (ırkları, varyeteleri....), farklı genlere ve gen
kombinasyonlarına sahiptir. Bu genlerin ve gen kombinasyonlarının bazısı, çok büyük
ekonomik ve evrimsel değere sahiptir. O nedenle, bir türün farklı ırklarının kaybolması demek,
türün genetik erozyona uğraması ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması demektir. Örneğin,
buğdayın, soğuk bölgelere ve ılıman bölgelere uyan, "yazlık buğday", "kışlık buğday" diye
bilinen farklı ırkları vardır. Bunlardan sadece birini koruyunca, tüm buğday türünü ve tüm
genetik çeşitliliği korunduğu düşünülmemelidir.

3.4 Biyoçeşitliliği Korumada Temel Yöntemler
Biyoçeşitliliği korumanın ana amacı "sürdürülebilir kalkınma"yı sağlamaktır. O halde,
biyolojik çeşitliliği korumanın amaçları:


Genetik çeşitlilik kaybını en aza düzeye indirmek,



Tür çeşitliliği kaybını en az düzeye indirmek,



Ekosistemlerde biyolojik çeşitliliği, hem şimdiki hem de gelecekteki insanların
yararlanacağı şekilde işletmek. Ancak bir şartla: Bu kaynakları öyle işlet ki, bu
kaynakların sunacağı-şimdiki ve potansiyel-yararlardan, başka canlıların ve gelecek
kuşakların fayda sağlaması tehlikeye girmesin.

Biyoçeşitlilik, her düzeyde, çeşitli etkenlerin tehdidi altında bulunmaktadır. Bunları başlıca beş
grup altında toplayabiliriz:
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• Canlı türlerinin yaşadığı habitatların parçalara bölünmesi ve/veya bozulması,
• Aşırı tüketim,
• Toprak, su ve hava kirlenmesi,
• Yabancı türlerin getirilmesi,
• Küresel düzeyde iklimsel değişmeler,
• Endüstriyel tarım ve endüstriyel ormancılık.
Biyoçeşitliliğin korunması iki önemli ölçekte olmaktadır;
1.

In Situ (yerinde, doğal habitatı içinde) Koruma

Bir türün ve onun taşıdığı genlerin korunması işlemi, en iyi şekilde o türün doğal yaşama
ortamlarında gerçekleşebilir. Bu doğal ortam, aynı zamanda başka türlerin de yaşadığı bir
ekosistemdir; ve bu ekosistemde bir hedef tür korunurken bu arada bir çok başka tür de
korunmuş olur. İn situ koruma, biyolojik çeşitliliğin ve onun bir parçası olan gen kaynaklarının
korunması için etkin bir biyolojik yöntemdir. Çünkü bu yolla hedef türün ve onun ilgili
populasyonlarının evrimsel potansiyeli ve uyum kapasitesi de korunmuş olur. Bu yolla sadece
hedef genler değil, onlarla birlikte uyum sağlamış olan gen kompleksleri de, canlı birlikleri
içinde, nesilden nesile geçerek korunurlar.
Bir canlı türünü in situ korumaya almaya karar verince yapılacak ilk iş, hedef türün
yayılış alanı, yayılış yerleri, populasyon sayıları, populasyon büyüklükleri, çeşitlilik dereceleri
ve genetik mimarileri hakkında tüm bilgileri toplamaktır. Her populasyon, kendi bulunduğu
yörede binlerce yıldan beri, özel bir çevresel demet halinde süregelen belirli çevre faktörlerinin
etkisi altında evrimleşmiş; o koşullara göre uyum sağlamış, ona göre genetik bir yapı kazanmış
olduğundan diğerlerinden farklıdır. Bu durum, çevresel faktörler bakımından (toprak,
topografya, iklim gibi...) heterojen yapı gösteren habitatlarda daha net ve açık olarak ortaya
çıkmaktadır[7].
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı (Doğayı) Koruma Alanları, Habitat/Tür Yönetim
ve İşletme Alanları, Gen Yönetim Zonları, Gen Koruma Ormanları, Özel Çevre Koruma
Alanları, Tabiat (Doğa) Anıt alanları vb. yerler, başlıca in situ koruma alanlarıdır. Bu alanlar
karasal veya sulak ekosistemlerde, ya da her iki çeşit alanı da kapsayacak şekilde bulunabilirler.
Türkiye'de, in situ koruma alanlarından sorumlu olan devlet kuruluşu, Orman Bakanlığına bağlı
olan Milli Parklar ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'dür. Türkiye'de 1997 itibariyle, ülkenin
farklı ekosistemlerini kapsayacak şekilde 32 adet milli park, 12 adet tabiat parkı, 32 adet tabiatı
koruma alanı, 113 adet yaban hayatı koruma alanı, 40 adet yaban hayatı üretme istasyonu
bulunmaktadır. Biyoçeşitlilik koruma amaçları için ayrılan bu tip alanların, ülke büyüklüğünün
en az yüzde beşi kadar olması önerilmektedir. Türkiye'de ise bu amaçla ayrılan alanların
toplamı, ülke yüzölçümünün sadece yüzde bir civarındadır. Türkiye'nin yerküresi üzerindeki
coğrafik konumu, biyocoğrafik tarihi, ekosistem ve tür çeşitliliği dikkate alınınca, biyoçeşitlilik
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amaçları için ayrılması gereken alanların artırılması ve bu miktarın ülke yüzölçümünün en az
yüzde sekizi kadar olması gerekmektedir.
2.

Ex Situ (doğal habitatı dışında) Koruma

Tehdite ve tehlike altında olan biyolojik çeşitlilik ögeleri, bulundukları alan dışına
çıkarılarak koruma altına alınabilmektedir. Ne yazık ki, bu ögelerden ekosistemlerin, ex situ
(kendi alanı dışında) korunması mümkün değildir. Genetik kaynakların ex situ korunması, söz
konusu genetik materyalin çeşidine ve kaynağına bağlı olarak ,arboretumlarda, botanik
bahçelerinde, zooloji (hayvanat) bahçelerinde, orijin ve döl deneme alanlarında, tohum
bahçelerinde, klon arşivlerinde, doku kültürü-, tohum-, polen- ve DNA saklama bankalarında
mümkün olmaktadır. Ex situ koruma için en büyük sorun, maddi kaynak sorunudur. Genetik
kaynakların ex situ koşullarda uzun vadeli korunabilmesi için ihtiyaç duyulan maddi kaynaklar
çoğu kez yetersiz ya da istikrarsız olmaktardır. Ayrıca, ex situ yöntemlerle, hedef türün tüm
populasyonları, yeterli sayı ve oranda koruma altına alınamamakta; ancak sınırlı sayıda
korunabilen birey ya da örneklerde türün gen havuzu yeteri ölçüde temsil edilememektedir.
Bunun da başlıca nedeni, yine, bu amaçla ayrılabilen maddi kaynakların, yer ve zamanın çok
sınırlı olmasıdır.
Bütün bunlara rağmen, biyolojik çeşitliliğin korunması, sadece biyolojik bir olay
değildir. Bu olayın çok değişik politik, ekonomik, sosyal ve hatta etik yönleri vardır.
Biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili uygulamalar, yerel yönetimler, politikacılar, biyologlar,
ormancılar, tarımcılar, mühendisler, ekologlar, sosyologlar ve ekonomiciler tarafından
yapılmaktadır.
Bu nedenle, biyoçeşitliliği koruma ve geliştirme işlemlerinin yerine getirilebilmesi için,
bütün ilgili tarafların eş-güdüm ve işbirliği le, bütünüyle sorumlu, yerinde ve etkin kurumların
kurulması ve çalıştırılması gerekmektedir.

3.5.Tarımsal Kuraklık Tahmini
Yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi
ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine, toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda
suyun bulunmamasına ve hidrolojik dengede bozulmalara neden olan bir doğa olayı olarak tarif
edilebilen tarımsal kuraklığın algılanması ve mücadelesi, kuru ve sulu tarım alanlarında
farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, kuraklık riski açısından kuru ve sulu tarım alanları ayrı
ayrı değerlendirilmektedir.
Kuru tarım alanlarındaki kuraklık riski, sulu tarım alanlarındakinden daha yüksektir. Bu
çerçevede, kuru tarım alanlarında alınacak tedbir ve önlemler büyük önem kazanmaktadır.
Ülkemizde kuru tarım alanlarının büyüklüğü de göz önüne alındığında, risk boyutu daha iyi
anlaşılmaktadır [13].
Kuraklık, öncelikle tarımsal üretimi etkileyecektir. Bu nedenle, olası kuraklık
döneminde, özellikle temel ürünlerin üretim tahminlerinin yapılması son derece önemlidir.
Ülkemizde 1959 – 1960 tarım yılından, 2011 – 2012 tarım yılına kadar, yıllık toplam yağış
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miktarı esas alındığında, en kurak geçen yıl 1972 – 1973 tarım yılıdır. Bunu toplam yağışa göre
sırasıyla, 1993 – 1994, 2000 – 2001, 1988 – 1989, 2006 – 2007 tarım yılları takip etmektedir.
Sulu tarım alanlarında ise, havzaya düşen yağışlarla baraj, gölet, YAS seviyeleri ve
akarsu akış debileri her an izlenerek sulama mevsimi başlangıcında, su miktarı belli
olacağından, sulanabilecek alan miktarı, bitki verimi ve rekoltesinin yıllık tahmini mümkün
olabilecek ve değişen koşullara göre tedbirlerin alınması kolay olacaktır. Yeraltı sularının
tümüyle kullanımı yerine kontrollü kullanımı, sulu tarımın kurak yıllarda sigortası olacaktır.
Sulu tarımda su kaynaklarının azalması, sulanacak alanı sınırlayacağından, verim
düşüklüğünün olması kaçınılmazdır. Ancak, uygun bitki türü seçimi ve başta damla sulama
olmak üzere modern basınçlı sulama yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile risk
minimize edilebilecektir.
Tarımsal kuraklığın ortaya çıkmasında esas olan parametreler yağış, sıcaklık, bitki su
tüketimi yanı sıra, toprağın su tutma kapasitesi, derinliği, su alma hızı, bünyesi ve yapısı gibi
özellikleri ile toprakta depolanan su miktarı olarak sıralanabilir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, tarımsal kuraklığın izlenmesinde en önemli unsurlar
yağış miktarı, yağışın mevsimlere dağılımı ve sıcaklık yanında, toprak nemi, profil derinliği,
bünyesi ve yapısıdır. Hâlihazırda, MGM istasyonlarından yağış ve sıcaklık değerleri temin
edilebilmektedir. Burada, ürünün ekim mevsimi başlangıcı olan Ekim ayı ve bitkinin çıkış ve
gelişmesini tamamladığı Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarındaki
yağışlar çok önemlidir. Zira, kuraklık kriterlerinin değerlendirilmesi ve kuraklık kriter
analizinde, Ekim ayından başlanarak Haziran ayına kadar gerçekleşen yağış değerleri önemli
bir yer tutmaktadır.
Yağış ve toprak verileri kullanılarak kuraklığın eşik seviyeleri kuru ve sulu tarıma göre
ayrı ayrı tespit edilebilmektedir. Eşik seviyelere göre kuraklık şiddetine dayalı olarak
yürütülmekte olan faaliyetler, normal koşullarda kuraklığa hazırlık, kuraklık alarm seviyesi,
acil eylem ile kısıtlama seviyeleri şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Böylelikle, eşik
seviyelerin izlenmesi yoluyla, kuraklık kriz tahmini yapılabilmekte ve uygun tedbirlerin
uygulamaya konması sağlanabilmektedir.

3.6 Tarımsal Kuraklık ile Mücadele
Tarımsal kuraklık ile mücadele amacıyla hazırlanan risk tahmini ve kriz yönetimi
planlarında aşağıdaki maddelere yer verilmektedir.
1.

Kuraklık Risk Tahmini ve Kriz Yönetimi

2.

Sürdürülebilir Su Arzının Sağlanması

2.1.

Potansiyel su tutma kapasitesi artırılacaktır.

2.2.

Su iletim kanalları modernize edilecek, su depolama ve iletim kanallarının idame

ve yenileme yatırımları zamanında yapılacaktır.
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2.3.

Atık suların toplanması ve arıtılmış atık suların, tarım ve sanayide tekrar

kullanımına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
2.4.

Yeraltı sularının etkin yönetimi sağlanacaktır.

2.5.

Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım teknikleri

geliştirilecek, en önemli doğal su deposu olan toprakların korunması ve geliştirilmesine yönelik
arazi kullanım planlamaları yapılacaktır.
3.

Tarımsal Su Talebinin Etkin Yönetimi

3.3.

Belirlenen Tarım havzalarında, tarımsal ürünlerin en uygun yetişme alanları, su

varlıkları da dikkate alınarak tespit edilip tarımda suyun etkin kullanımı sağlanacaktır.
3.4.

Sulama iletim sistemleri modernize edilecektir.

3.5.

Tarımsal amaçlı yeraltı sularının etkin kullanımı sağlanacaktır.

3.6.

Bitkisel üretim, hayvansal üretim, arıcılık ve yurtiçi su ürünleri yetiştiriciliği de

dahil olmak üzere kuraklıktan en fazla etkilenen sektörlere ve üretimlere yönelik, üretim
yönlendirilmesine dönük teşvik programları oluşturulacaktır. Bitkisel ve hayvansal üretim
politikaları kuraklık riski göz önüne alınarak uygulanacaktır.
4.

Destekleyici

Ar-Ge

Çalışmalarının

Hızlandırılması

ve

Eğitim/Yayım

Hizmetlerinin Artırılması
4.3.

Kuraklıkla mücadeleyi destekleyici Ar-Ge çalışmaları hızlandırılacaktır.

4.4.

Başta çiftçiler olmak üzere ilgili kesimlere yönelik eğitim ve yayım hizmetleri

artırılacaktır.
5.

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

5.3.

Tarımsal kuraklıkla etkin mücadele için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve

kurumsal yapılanma güçlendirilecektir.
5.4.

Orman dışı yangınlarla mücadelede gerekli kurumsal kapasite geliştirilimelidir.

Dağınık bir karakter gösteren ekim alanları bazı yerlerde geniş, bazı yerlerde ise dar
alanlar işgal etmektedir. Makineli ziraatın büyük ölçüde yapıldığı İç Anadolu platoları,
Çukurova, Amik Ovası, Ege ovalarında alanlar genişlemektedir. Ekim alanların fazla dağınıklık
gösterdiği asıl alanlar, dağ sıralarının fazla yer tuttuğu kenar bölgeler, başka bir deyişle yüzey
şekillerinin fazla dağınık olduğu yerlerdir ki, gerçekten buralarda tarım toprakları birbirinden
boş arazilerle ayrılmış, irili ufaklı parçalar halinde vadi tabanlarının elverişli yerleri, vadi
yamaçlarındaki taraçalar, plato satıhları, dağlar arasında çukur alanlar serpili vaziyettedir. İç
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş düzlüklerin bulunması yağış eksikliği gibi
nedenlerle tahıl ekimi yapılır.
Genel olarak yazların sıcak ve kurak geçtiği ülkemizde ziraatta su, problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sulama ile topraktan yılda 2 ve daha fazla ürün alınmaktadır. Bugün

49

gelişi güzel yapılan sulamanın ¼’ü pamuğa ayrılmakta, ikinci sırada ise sebze, buğday meyve
bahçeleri, şekerpancarı, mısır ve pirinç tarlaları gelmektedir.
Ayrıca sulamanın tahıldan ziyade ihracat elverişli ürünleri teşvik edecek ürünlere
yöneltilmesi gerekmektedir. Tahıl ürünleri, endüstri bitkileri ile nöbetleşmeye gidildiği için
sulanan tarlalara ekileceği gibi bazı yerlerde sulama imkânları sınırlı olduğundan tahılların
nöbetleşmeye girdiği görülür. Bu şartlarda iyi tohum ve uygun gübre kullanılması şartıyla
buğdaydan yüksek verim sağlanabilir. Ayrıca sulama işi, iyi tohum ve gübre kullanımı ile
birlikte yürütülmelidir. Suya en çok gereksinim duyan sektör tarımdır. Tarıma harcanan suyun
büyük bir bölümü sulama tekniğindeki aksaklıklardan dolayı boşa gitmektedir. Sulamada,
geleneksel yöntemler yerine modern yöntemler kullanılmalıdır. Günümüzde çiftçilerin büyük
bir bölümü tarlaya su basarak, ya da suyu paralel hendeklerden akıtarak sulamakta ve suya yön
vermek için yerçekiminden yaralanmaktadır. Bu durumda bitkiler suyun çok azını emmekte
geri kalanı ise toprağa karışmaktadır. Bu uygulama birçok yerde suyun boşa gitmesine ve
kirlenmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda toprağın aşınma, suyla dolma ve tuzlanması
sonucunda verimini yitirmesine de neden olmaktadır. Günümüzde su gereksinimini neredeyse
yarıya indiren çok daha verimli ve çevreye çok daha az zarar veren yöntemler bulunmaktadır.
Sulama tekniklerinden en verimli olanı yağmurlama ve damlatmalı sulama sistemidir.
Yağmurlama veya damlatmalı sulama sistemi, su kullanımını %70 azaltırken, ürün miktarını
ise % 90 artırmaktadır. Ancak bu sistemlerden ülkemizde çok az kullanılmaktadır.
Son yıllarda tarımsal tekniklerinde görülen gelişim, ilaç ve gübre kullanımının
yaygınlaşması sayesinde çeşitli ürünlerimizde eskiye oranla önemli artışlar olmuştur. Nitekim
buğdaydan 1 ton civarında hektardan alınan 1 ton ürün 1982’de 2 tona yaklaşmış, 1990’da 2
tonun üzerine çıkmıştır.
Ülkemizde tarım sektöründe çalışanlara bölgesel bazda ekim yaptıkları tarım
topraklarının özellikleri öğretilmeli ve bu topraklara uygun en ekonomik tarım bitkileri
seçilmeli, seçilmiş tohumlarla ekim yapılmalı ve özellikle sulamalı tarım yapılan bölgelerde
modern sulama yöntemleri hakkında sektör bilgilendirilerek bu yöntemleri uygulamaya teşvik
edilmelidir.
Günümüzün ekonomik koşulları, nüfus artışı ve iklim değişikliği binlerce yıldır
sürdürdüğümüz tarım tarzının uzun süre devam etmesine imkân tanımamaktadır. Dolayısıyla
acilen yeni tarım sistemlerini oluşturmalı ve tarımı bu kurak dünyaya göre düzenlenmelidir.
Ülkemizin içme suyu ihtiyacını planlamanın yanı sıra hidroelektrik enerji ihtiyacını azalan
yağışlara göre alternatif enerji üretim sistemlerine kaydırması ve tarımsal su kullanımını da
kuraklığın gereklerine uygun hale getirmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
1. Biyoçeşitlilik kapsamında “Çeşitlilik” türlerini ve ilişkilerini araştırınız.
2. Sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik çeşitlilik ilişkisini evrensel ölçekte araştırınız.
3. Ülkemizde nesli tükenen canlı türleriniz araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Tür çeşitliliği nedir? Etki eden faktörler nelerdir?

2.

Biyoçeşitliliğin korunmasına nasıl katkıda bulunabiliriz?

3.

Biyoçeşitliliğe etki eden doğal süreçler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekosistemler için oldukça önemli bir kavram olan Biyoçeşitlilik incelenmiş ve
tanımı yapılmıştır. Biyoçeşitliliğin olumsuz etkilenmesine neden olan unsurlar
tartışılmıştır. Nesil tükenmesi anlatılmış ve söz konusu olumsuzluklara engel olmak
adına alınabilecek önlemler değerlendirilmiştir.

53

Bölüm Soruları
1)

Biyolojik çeşitlilik aşağıdakilerden hangisi neticesinde azalmaktadır?

a)

Sürdürülebilir Kalkınma

b)

Kış aylarında soğuk hava etkisi

c)

Sürdürülebilir olmayan kalkınma

d)

Trafik kazaları

2)

Üretken canlılar aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a)

Ekosistem çeşitliliğine

b)

Habitat çeşitliliğine

c)

Genetik çeşitliliğe

d)

Tür çeşitliliğine

3)

Aşağıdakilerden hangisi politik uygulama aracı olarak kullanılmaktadır?

a)

Sürdürülebilir kalkınma

b)

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanım

c)

İnşaat faaliyetleri

d)

Siyaset

4)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından fakir bir ülkedir

b)

Türkiye’de beş ayrı “mikro-gen merkezi” bulunmaktadır

c)

Anadolu, dut asmasının gen merkezidir

d)

Bir ekosistemde tür çeşitliliği ile ilgili olarak üç önemli ekolojik kural vardır

5)
Her .......... başka canlı türleriyle doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli ilişkiler
ve etkileşimler içindedir.
Aşağıdakilerden hangisi boşluk için uygundur.
a)

Ekosistem
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b)

Habitat

c)

Tür

d)

Genetik şifre

6)
oluşturur?

Aşağıdakilerden hangisi değişen çevre koşullarına uyumun ana kaynağını

a)

Genetik çeşitlilik

b)

Ekosistem çeşitliliği

c)

Evrimsel potansiyel

d)

Sürü

7)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Sürdürülebilir kalkınma biyoçeşitlilik için önemli bir kavramdır

b)

Kaynakların kontrollü kullanılsa bile biyoçeşitlik zarar görür

c)

Ekosistem çeşitliliği biyo çeşitliliği olumsuz etkiler

d)

Sürdürülebilir ekosistem fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal süreçlerin denge

halidir.
8)
yeterldir?

Bir canlı türünün neslinin tükenmiş olması için aşağıdakilerden hangisi

a)

Bir ekosistemde popülasyonu %50’si kadar azalmış olmalı

b)

Bir ekosistemde popülasyonu %75’i kadar azalmış olmalı

c)

Neslini sürdürebilmek için insanın bakımına muhtaç hale gelmiş olmalı

d)

Bazı tür bireylerinin sağlıklı gelişme süreci zarar görmüş olmalı

9)

Bir canlı türünün neslinin tükenmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmaz?

a)

Bir canlı türünün temel yaşam ihtiyaçlarını karşıladığı habitatlar yok olursa

b)

Bu habitatta daha önce bulunmayan ve tehdit edici olan bir etken devreye

girerse
c)
Bu habitatta, söz konusu canlı için önemli görevi olan öğelerden biri veya
birkaçı habittattan çıkarılırsa
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d)

Aynı canlı türünü taşıyan "yedek" habitatların bulunması

10)

Biyoçeşitlilik kaybının anlaşılması için hangisi yeterli değildir?

a)

Ekosistemler bozulup parçalara ayrılıyorsa

b)

Habitatlar kayboluyorsa

c)

Canlı türlerinin sayısı azalıyorsa

d)

Tür çeşitliliği habitat başına 100 türün altına düşerse

11)

Tür çeşitliliği;

a.

Genetik çeşitlilik kaybını en aza düzeye indirir.

b.

Belli coğrafi sınırlar içindeki türlerin toplam sayısı kapsamında ölçülür.

c.

Küresel düzeyde iklimsel değişmeler.e neden olur

d.

Su, hava, mineraller gibi cansız varlıklardan oluşur.

12)

Ekosistem çeşitliliği için hangisi yanlıştır?

a.

Ana ekolojik süreçlerin de mekanizmasını oluşturur

b.

İçerideki fonksiyonel ilişkiler karmaşıktır.

c.

Evcil hayvanlar ve tarımsal ürünlerin üretilmesini sağlar.

d.

Bitkiler ve hayvanlardan oluşur

13)

Biyoçeşitliliği korumak amacıyla hangi şık uygulanabilir?

a.

Genetik çeşitlilik kaybını en aza düzeye indirmek.

b.

Tür çeşitliliği kaybını en üst düzeyde tutmak.

c.

Yabancı türlerin getirilmesi.

d.

Küresel düzeyde iklimsel değişmeler.

14)
yanlıştır?

Sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişki için hangisi

a.

Sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun parçasıdır.

b.

Sürdürülebilir kalkınma, ekosistemlerle uyumlu ve denge içinde olmalıdır.

c.

Türlerin çeşitliliği getirilmesi bu ilişkiyi bozar.
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d.

Sosyal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirliği kapsar.

15)

Biyoçeşitlilik hakkında hangisi yanlıştır?

a.

Genetik çeşitlilik önemli bir bileşendir.

b.

Biyoçeşitlilik sadece tür çeşitliliğini içerir.

c.

Habitat çeşitliliği de biyoçeşitlilik kavramının içindedir.

d.

Küresel düzeyde iklimsel değişmeler biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.

Cevaplar:
1)C
13)

2)D 3)B 4)B
14)D 15)D

5)C

6)A

7)B

8)C

9)B

10)B 11)B 12)C
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4. GENETİK UYARLAMALAR VE SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Genetik Uyarlamalar ve Sorunları
4.1. Gen Nedir?
4.2. Gen Terapisi Nedir?
4.3. Genetik Uyarlama Nedir?
4.4. Genetik Uyarlamanın Nedenleri Nelerdir?
4.5. Genetik Uyarlamanın Neden Olduğu Sorunlar Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Canlıların kalıtsal özellikleri nelerdir?
2) Canlılarda DNA ve RNA’nın işlevi nedir?
3) Genetik mühendisliği çalışma alanları nelerdir?
4) Genetik uyarlamanın olası faydalı ve zararlı sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği veya
geliştirileceği

Gen Terapisi

Genetik Uyarlama

Genetik Uyarlamanın
Etkileri

Gen ile ilgili çalışmaların
anlaşılması
Genetik uyarlama ve
nedenlerinin kavranması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Genetik uyarlamanın bugün

Ders notunu okuyarak, bu

be gelecekteki etkilerinin

konuda internet araştırması

kapsamlı olarak anlaşılması

yaparak
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Anahtar Kavramlar


Gen



DNA



Sağlık



Gıda



GDO



Tehdit
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Giriş
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4.1. Gen Nedir?
Hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp
ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleri. Genetik unsurun en küçük
parçasıdır. Gen terimi ilk olarak 1909’da Wilhelm Johannsen tarafından o zamana kadar farklı
isimlerle ifade edilen kalıtsal üniteler için kullanılmıştır (Şekil 4.1).

Şekil 4.1: Genin şematik gösterimi
Diğer bir tanımla, DNA zincirindeki belli bir uzunluktaki birimdir. Kromozom DNA'nın özel
bir şekilde paketlenmesi sonucu ortaya çıktığına göre her kromozomda çok sayıda gen var
demektir. Her bir gen diğerinden farklı bir şifre içerir ve farklı bir proteini kodlar. Eğer vücutta
bir genin kodladığı proteine gereksinim varsa o gen aktif hale geçerek üzerindeki şifre, haberci
RNA adı verilen bir yapı şeklinde kopyalanır. Bu yapı hücrenin sitoplazmasındaki ilgili
birimlere gelerek kalıp vazifesi görür ve o proteinin yapımı sağlanır.

4.1.1. Genlerin görevi nedir?
Genler içerdikleri şifreler dolayısıyla vücuttaki her türlü olayı uzaktan kumanda sistemi
sayılabilecek bir duyarlılıkla kontrol ederler. Bazı genler vücuda gerekli kimyasal yapıların
ortaya çıkmasını sağlarken bazı genler diğer genler üzerinde düzenleyici olarak şifrelenmiştir.
Bu genlerin çalışabilmesi için bir uyarana gereksinimleri vardır. Vücudun tiroit hormonuna
olan gereksinimi artar ya da herhangi bir nedenle kanda tiroit hormonlarının miktarı azalırsa
önce beyinde bulunan hipofizdeki ilgili gen, TSH hormonunun yapımını sağlar bu hormon kan
yoluyla tiroit hücresine ulaşır ve hücrenin zarına yapışarak çekirdekteki hormon yapımını
sağlayacak olan genlere mesaj iletir. Bu mesajı iletecek olan kimyasal yapılar da başka bir gen
tarafından yaptırılmakta ve hücre içindeki miktarı düzenlenmektedir. Çekirdekte bu mesajı alan
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gen tiroit hormonlarını yaptırmak üzere gerekli şifreyi RNA adı verilen bir haberci ile hücrenin
sitoplazmasına gönderir ve hormon yapımı başlar.

4.2. Gen Terapisi Nedir?
Genlerin tanımlanması ve genetik mühendisliğinde kaydedilen önemli gelişmeler
sonunda bilim adamları artık hastalıklarla savaşabilmek ve onlardan korunabilmek için bazı
örneklerde genetik materyali değiştirme aşamasına geldiler. Gen terapisinin temel amacı,
hücrelerin hastalığa yol açan eksik ya da kusurlu genleri yerine, sağlıklı kopyalarının hücreye
yerleştirilmesidir. Bu işlem, gerçek anlamda bir devrimdir. Hastaya, genetik bozukluktan
kaynaklanan semptomların kontrol edilmesi ve/veya tedavisi için ilaç verilmiyor. Bunun yerine,
sorunun kaynağına inilip hastanın bozuk genetik yapısı düzeltilmeye çalışılıyor. Çeşitli gen
terapisi stratejileri olmakla birlikte, başarılı bir gen terapisi için gereken ortak temel elemanlar
vardır. Bunların en önemlisi hastalığa neden olan genin belirlenmesi ve klonlanmasıdır.
Gen terapisi aynı zamanda bir ilaç taşıma sistemi olarak da kullanılabilir. Burada ilaç,
nakledilen genin kodladığı proteindir. Bunun için, istenilen proteini kodlayan bir gen, hastanın
DNA'sına yerleştirilebilir. Örneğin ameliyatlarda, pıhtılaşmayı önleyici bir proteini kodlayan
gen, ilgili hücrelerin DNA'sına yerleştirilerek, tehlikeli olabilecek kan pıhtılarının oluşumu
önlenebilir. Gen terapisinin ilaç taşınmasında kullanılması, aynı zamanda, hem harcanan güç
ve emeği hem de parasal giderleri azaltabilir. Böylece, genlerin ürettiği proteinleri çok miktarda
elde etmek, bu ürünleri saflaştırmak, ilaç formülasyonunu yapmak ve bunu hastalara vermek
gibi, çok zaman alan karmaşık işlemlere gerek kalmayabilir.

4.2.1. Gen Terapisinin Neden Olduğu Sorunlar
Bilim adamlarına göre gen terapisinin en temel sorunu gen naklidir. Bu alanda çalışan
tüm araştırmacılar, gen nakli için etkili bir yol bulmaya çalışmaktadırlar. Genleri istenilen
hücrelere taşıyabilmek için kullanılan yöntemler genel olarak iki kategoride toplanmaktadır:
Fiziksel yöntemler ve biyolojik vektörler. Fiziksel yöntemler, DNA'nın doğrudan doğruya
enjeksiyonu, lipozom formülasyonları ve balistik gen enjeksiyonu yöntemlerini içerir.
Doğrudan DNA enjeksiyonunda ilgili gen DNA'sını taşıyan plazmit, doğrudan doğruya,
örneğin kas içine, enjekte edilir.
DNA enjeksiyonu, ilk olarak bitkilere gen nakli yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ilk
uygulamalarından sonra, bazı değişiklikler yapılarak memeli hücrelerine gen nakli amacıyla
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde, genellikle altın ya da tungstenden oluşan 1-3 mikron
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boyutunda mikro parçacıklar, tedavi edici geni taşıyan plazmit DNA'sı ile kaplanır, sonra da bu
parçacıklara hız kazandırılarak, hücre zarını delip, içeri girmeleri sağlanır.

4.2.2. İlk Gen Terapisi
İnsanda ilk gen terapisi denemesini 1990'da Dr. French Anderson gerçekleştirdi. Ex
vivo gen terapisi stratejisinin kullanıldığı yöntemde, adenozin deaminaz enziminin (ADA)
eksikliğinden kaynaklanan hastalığın tedavisi amaçlanmıştı. ADA eksikliği, çok seyrek
rastlanan genetik bir hastalıktır. Normal ADA geninin ürettiği enzim, savunma sisteminin,
normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereklidir. ADA eksikliği olan hastalarda genin
yaban tipi kopyası yoktur ve sahip olunan yetersiz ya da mutant kopyalarsa, işlevsel ADA
enzimini üretememektedirler. ADA eksikliğiyle doğan çocuklarda, ciddi boyutlarda bir
savunma sistemi sorunu vardır ve sık sık ağır enfeksiyonlara yakalanırlar. En ufak bir virüs
enfeksiyonu bile yaşamsal tehlike yaratabilir. Eğer tedavi edilmezse, hastalık genellikle
çocuğun birkaç yıl içinde ölümüyle sonuçlanır.
ADA eksikliğinin ilk insan gen terapisi denemesi olarak seçilmesinin bazı nedenleri
vardır. Bu hastalık, tek bir gendeki bozukluktan kaynaklanır ve bu durum olası bir gen
terapisinin başarı ihtimalini arttırır. Ayrıca bu gen, çok daha karmaşık kontroller altındaki pek
çok başka genin aksine, basit bir sistemle kontrol edilmektedir: Sürekli ekspresyon. Enzimin
çok az miktarda üretilebilmesi bile klinik yararlar sağlamakta, yüksek miktarda üretilmesiyse
zarar vermemektedir. Sonuç olarak, üretilecek ADA proteininin miktarının çok doğru şekilde
kontrol edilmesi gerekmez.

4.2.3. Gen Terapisinin Riskleri
Virüsler normalde birden fazla hücre çeşidini enfekte edebilirler. Bu nedenle, vücuda
genleri taşıyan virüs kökenli vektörler de, sadece hedeflenen hücreleri değil, başka hücreleri de
enfekte edip, yeni geni bu istenmeyen hücrelere taşıyabilir. Ayrıca, ne zaman DNA'ya yeni bir
gen eklense, bu genin yanlış bir yere yerleşme tehlikesi de vardır. Bu durum, kansere ya da
başka bozukluklara yol açabilir. Bundan başka, DNA bir tümöre doğrudan doğruya enjekte
edildiğinde, ya da gen nakli için lipozom sistemi kullanıldığında, taşınan yabancı genlerin, çok
düşük de olsa istemeyerek eşey hücrelerine girmesi ihtimali vardır. Bu durumda yapılan
değişiklik kalıtsal olacak ve sonraki kuşaklara aktarılacaktır. Ancak böyle bir duruma hayvan
deneylerinde rastlanmamıştır. Başka bir sorun da, nakli yapılan genin ekspresyonunun çok
yüksek oranda olması ve sonucunda da eksikliği hastalığa yol açan proteinin yarardan çok zarar
getirecek kadar çok miktarda üretilmesi olasılığıdır.

66

Bilim adamları, bütün bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla hayvan deneyleri yapmaktadırlar.
Alınan önlemler başarılı olmuştur, şu ana değin insanlara uygulanan gen terapilerinde bu
potansiyel sorunlar görülmemiştir.

4.3. Genetik Uyarlama Nedir?
Genetik Uyarlama; Canlıların sahip olduğu gen ve kromozon yapısının farklı amaçlarla
değiştirilmesi veya eksiltilmesi işlemidir. Genetik Uyarlamayı bir örnek ile açıklamak
gerekirse; kümes hayvanları arasında hızla patlama yaşayan grip salgınlarının önüne geçme
potansiyeline sahip bir genetik uyarlama yapılarak, sahip oldukları kuş gribi virüsünü temas
halinde bulundukları diğer bireylere geçirmeyen tavuklar üretilmiştir. Bu genetik uyarlama, kuş
gribi virüsünü kontrol eden önemli bir bileşeni taklit edecek olan bir molekülü kodlayan yeni
bir genin, tavukların genomlarına entegre edilmesi şeklinde uygulanmıştır.
Benzer olarak bir genetik uyarlama denemesinde, sivrisineklerin “üremelerini
engelleyecek” bir gen çalışması ile uygulanmıştır. Genetik yoldan kısırlaştırılmış erkek
sivrisineklerle çiftleşen dişi sivrisineklerin yavrulama özelliği olmadığı için de yapılan ilk
kontrolde sivrisinek sayısında düşüş olduğu görülmüştür.
Dolayısıyla genetik uyarlama, canlıların genleri üzerinde farklı yöntemlerle yapılan
değişiklikler olarak ifade edilmektedir. Çoğunlukla sağlık sorunları nedeniyle geliştirilmekte
olan yöntemlerin ekonomik amaçlarla uygulandığı ve doğada farklı etkiler doğurabileceği
unutulmamalıdır.

4.4. Genetik Uyarlamanın Nedenleri Nelerdir?
Genetik Uyarlama oldukça farklı yöntem ve amaçlarla uygulanmaktadır. Canlıların yer
aldığı her faaliyet ve mekanizma içerisinde oluşabilecek sorunlara çözüm bulmak veya daha
verimli çalışmasını sağlamak amacıyla genetik uyarlama yapılmaktadır. Genellikle genetik
uyarlamanın en sık tercih edildiği haller şunlardır;


Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar



Bulaşıcı ve hızla yayılan hastalıklar



Nesli tükenmekte olan türlerin korunması



Canlıların çevre ve iklim koşullarına dayanıklılığının arttırılması



Global felaketlerin çözümü

Bunlara ilave olarak;
o Dünyayı beslemek ve açlığa çare bulmak.
o Tarımsal verimi artırmak ve zararlı böceklere ve otlara karşı dayanıklılık
kazandırmak.
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o Ekonomik yönden getiri sağlamak.
o Gıdaların raf ömrünü ve lezzetini artırmak.
Günümüze kadar genetik uyarlama uygulamaları kısaca şöyle özetlenebilir:


Genetik sayesinde bazı hastalıkların önceden teşhis edilerek önlenmesinde kişiye özel
ilaç ve tedavi yöntemleri geliştirilebilmesinde önemli gelişmeler sağlanmıştır.



1970’li yıllardan itibaren insülin hormonu büyüme hormonu gibi insana özgü gen
ürünleri diğer canlılarda sentezlenebilmektedir.



Koyuna bir insan geni aktarılarak koyun sütünde bir insan proteinin bulunması
sağlanmıştır.



Sazan balığı gibi bazı canlıların daha hızlı büyümesi sağlanabilmektedir.



Günümüzde genetik mühendisliği geni bir hücreden diğerine nakledebilmektedir gen
naklinin yapıldığı hücrelerden biri bitki diğeri bir insan veya hayvan hücresi ya da bir
mikroorganizma da olsa. Yani bir böceğin bir balığın genleri bir bitki ya da
mikroorganizmaya aktarılabilmektedir. Örneğin akrebin zehirini üreten gen bir virüse
nakledilebilmekte

böcek

nakledilebilmektedir.Böylece

öldüren
tarım

bir

bakterinin

ürünlerine

verimin

geni

de

bitkilere

arttırılması

ürünlerin

zararlılardan etkilenmemesi gibi çeşitli amaçlarla genetik müdahaleler yapılmaktadır.


Böylece doğada daha önce hiç bulunmayan gen bileşimleri de üretilebilmektedir. (Bir
genin farklı bir hücreye nakliyle o hücrenin işlevi artabilir değişebilir veya salgıladığı
kimyasal maddeler farklılaşabilir.) Böylece şimdiye dek fare, tavşan, koyun, domuz,
tavuk, balık gibi birçok hayvan üzerinde embriyonları tek hücre aşamasındayken
yüzlerce değişik gen denenmiş ve değişik türler elde edilmiştir. Bu yolla elde edilen
yalnızca fare türlerinin sayısı bini aşmıştır.

Kısaca günümüzde bir organizmadaki genler parçalanabilmekte kopyalanabilmekte
üretilebilmekte ve başka bir organizmaya nakledilebilmektedir. Genetik mühendisliği bugünkü
modern biyoteknolojinin temelini oluşturmuştur. İkisi arasındaki ilişki şöyle açıklanabilir:
Genetik mühendisliği bilgileri bir ürün elde etmek üzere kullanıldıklarında ürün ancak
biyoteknolojik işlemlerle günlük yaşamın bir parçası olur. İlk biyoteknoloji patenti 1980’de
ham petrolü parçalamak amacıyla genetik yapısı değiştirilmiş bir mikrop geliştiren yani yaratan
Dr. Ananda Chakrabarty’ye verilmiştir. Böylece tarihte ilk kez yaratılan bir canlı için patent
hakkı doğmuştur.
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4.5. Genetik Uyarlamanın Neden Olduğu Sorunlar Nelerdir?
Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal
değişikliğe uğrattığı organizmalar günümüzde, G.D.O. (genetiği değiştirilmiş organizmalar)
kısaltılmış adıyla ifade edilmektedir.
Bilim adamları genetikteki veri ve buluşların uygulanmasıyla ilgili bazı konularda huzursuz
olduklarını ifade ederek şu gelişmelere işaret etmektedirler:
1. Çeşitli devletlerin denetimindeki bilimciler gen aktarımı yoluyla şimdiye dek
yeryüzünde ilk kez meydana gelen yüzlerce yaratık meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla
istenmeden de olsa insan türünü yok edecek bir mikroorganizma ya da bir türün
yaratılmasına yol açılabilir.
2. Önceleri biyoteknolojinin özellikle tarım ürünleri konusunda büyük gelişmeler
sağlayarak dünyada açlığın giderilmesinde devrim yaratacağı müjdesi veriliyordu; fakat
günümüzde genetik mühendisliği özellikle biyoteknoloji üniversitelerden özel şirketlere
geçmiş ve bunlar büyük maddi kazanç getirecek başka çalışmalara yönelmiş durumda
bulunmaktadırlar.
3. 1987’de A.B.D. Patent Bürosu’nun genetik yapıları değiştirilmiş hayvanların da patent
altına alınabileceğini açıklamasıyla hayvanlar alemi çokuluslu şirketler ile eczacılık ve
biyoteknoloji şirketlerinin eline bırakılmıştır. Günümüzde biyoteknoloji alanında
binlerce şirket bulunmaktadır.
4. Atomu keşfetmiş ardından atom bombasını icat etmiş insanoğlu bilimsel buluşları her
zaman

insanlığın

yararına

kullanmadığına

göre

genetik

mühendisliği

ve

biyoteknolojideki buluşların daima insanlığın yararına kullanıldığını ve kullanılacağını
örneğin bir biyolojik savaşta asla insanlığın zararına kullanılmayacağını kim garanti
edebilir?
5. Bazı devletlerin diğerlerine hükmedebilmeleri için genetikteki çalışmaları gizlice
insanlar üzerinde uygulamayacağını örneğin sıcak bir savaşa bile gerek görmeden belirli
uluslara ya da toplumlara ait insanların gizlice bazı yeteneklerini köreltmek veya onlara
bazı davranış biçimlerini aşılamak gibi uygulamalarda bulunmayacağını kim garanti
edebilir?
6. Genetik çalışmaları başlangıçta açıklandığı gibi yalnızca kalıtsal hastalıkların teşhis ve
tedavisine olanak sağlamaya yönelik olarak mı devam etmektedir? Yoksa gizlice
sürdürülen araştırma ve uygulamalar var mıdır?
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7. Genetik yapısı değiştirilmiş yoldan çıkan bir bakteri hastalığa yol açarsa daha önce
doğada hiç karşılaşılmamış olduğundan muhtemelen insan vücudunun savunmasız
olacağı bu bakterinin yol açacağı hastalıktan insanlığı biyoteknoloji kurtarabilecek
midir?
8. Genetik yapısı değiştirilmiş bir hayvan ya da organizmanın kısa vadede insanlar için
yararlı bir potansiyel taşıyor görünse de ileride olumsuz sonuçlar yaratmayacağından
çevreyle etkileşime girmeyeceğinden veya çok hassas dengeler üzerine kurulmuş
doğada ekolojik dengeyi bozmayacağından nasıl emin olabiliriz?
9. Mutasyona uğratılmış virüs ve bakterilerin laboratuvar dışına salınmayacağını veya
kazara da olsa laboratuvar dışına hiç çıkmayacağını kim garanti edebilir?
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Uygulamalar
1. Genetik Uyarlama yöntemleri nelerdir? tartışalım
2. Genetik Uyarlamanın gelecekteki muhtemel sorunları neler olacaktır? tartışalım.

71

Uygulama Soruları
1. Genetik Uyarlama, bilimsel ve etik açıdan gerekli midir?
2. Genetik Uyarlamanın faydalı kullanımına bir örnek veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genler, canlıların şifreleridir ve her canlı için farklı özellik ve dizilimlere sahiptir.
Genlerin tanımlanması ile genler üzerinde yapılan çalışmaların, bu şifrelerin değiştirilmesi
anlamına geldiğini öğrendik.
Başlangıçta salgın hastalıklar, açlık ve nesli tükenmekte olan canlılar için araştırılan
genetik uyarlamaların, zamanla ticari ve ekonomik nedenlerle uygulanabildiğini öğrendik.
Bilim adamlarının farklı bakış açılarına sahip olduğu genetik uyarlamalar konusunda
ortaya çıkabilecek riskler ve alınabilecek önlemler ile ilgili bilgiler öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) “Gen” terimini ilk olarak ortaya koyan bilim adamı kimdir?
a)

Pasteur

b)

Paracelsus

c)

Johannsen

d)

Mendel

e)

Crick

2) Gen’lerin yapı taşı nedir?
a)

Protein

b)

Karbonhidrat

c)

Yağ

d)

Alkol

e)

Esterler

3)

Aşağıdakilerden hangisi bir genetik uyarlama örneği değildir?

a)

Sivri sineklerin üremesinin engellenmesi

b)

Antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların üremesi

c)

Kuş gribinin yayılmaması

d)

İnsülin hormonunun geliştirilmesi

e)

Sazan Balığı üretiminin arttırılması

4)
Aşağıdakilerden
alanlarından biri değildir?

hangisi,

Genetik

uyarlamanın

a)

Tedavisiz hastalıklar

b)

Bulaşıcı hastalıklar

c)

Nesli tükenen türler

d)

Canlıların zor koşullara dayanıklılığının arttırılması

faydalı

kullanım
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e)

Ticari kazanç artışı

5)

G.D.O. nedir?

a)

Genetiği Değiştirilmiş Organizma

b)

Genetik Düşünülmüş Organ

c)

Güncellenmiş Davranış Olumsuzlukları

d)

Güven Değişim Ortalaması

e)

Genetiğe Dayanan Olgular

Cevaplar
1c – 2a – 3b – 4e – 5a
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5.KAZALAR, YANGINLAR VE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen ve sık sık karşılaştığımız beşeri
kazalar üzerinde durulacaktır. Trafik kazaları, iş kazaları, nükleer kazalar, yangın kazaları ve
endüstriyel kazalar üzerinde durulacak ve bunlardan korunma yolları ayrıntılı olarak ele
alınarak değerlendirilecektir. Yanma ve yanık, günlük hayatta sık karşılaşılan, hemen hemen
her bireyin değişik düzeylerde yaşamış olduğu bir olaydır. Cildin maruz kaldığı bir travma
olarak tanımlanmaktadır. Cilt yani deri insan vücudunun en büyük organı olduğu için yanma
ve yanık olayları insan hayatında çeşitli olumsuzluklara ve hatta ölümlere yol açabilmektedir.
Bu derste kaza türleri, korunma yolları ve yanma ve yanık türlerinin neler olduğu ve yanma ve
yanık türlerinin sebep olduğu faktörler, yanma ve yanıklardan korunmanın yöntemlerinin neler
olduğu konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsan faktörüne bağlı trafik kazalarının nedenleri nelerdir?
2) Trafik kazalarından korunma yolları nelerdir?
3) İş kazalarının sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?
4) İş kazaları nasıl önlenebilir?
5) Nükleer kazaların etkileri nelerdir?
6) Yangın kazalarından korunmak için neler yapılabilir?
7) Endüstriyel kazaların önlenmesi ile ilgili düzenlemeler nelerdir?
8) Yanık nedenleri nelerdir?
9) Yanıklara acil müdahale neler yapılmalıdır?
10) Yanıklarda çocukların özellikleri nedir?
11) Kimyasal madde yanıklarının özellikleri nelerdir?
12) Radyasyon yanıklarının özellikleri nelerdir?
13) Sık Kullanılan antibiyotikli yanık kremleri
14) El, yüz ve eklem yanıkları
15) Yanık yaralarında iyileşme süreci
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Trafik Kazaları

İnsan faktörüne bağlı trafik
kazalarının nedenleri ve
Trafik kazalarından korunma
yolları hakkında görüş sahibi
olur.

Bu kazanımın elde
edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok
iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere
başvurulabilir.

İş Kazaları

İş kazalarının nedenleri ve
sınıflandırılmasının
yapılması ile İş kazalarının
önlenmesi konularında bilgi
sahibi olur.

Bu kazanımın elde
edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok
iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere
başvurulabilir.

Nükleer Kazalar

Nükleer kazaları, etkilerini
ve korunma yollarının neler
olduğunu öğrenir.

Bu kazanımın elde
edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok
iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere
başvurulabilir.

Yangın Kazaları

Yangın kazalarını, etkilerini
ve korunma yollarının neler
olduğunu öğrenir.

Bu kazanımın elde
edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok
iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere
başvurulabilir.

Endüstriyel Kazalar

Endüstriyel kazaları,
etkilerini ve korunma
yollarının neler olduğunu
öğrenir.

Bu kazanımın elde
edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok
iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar


Trafik kazaları



İş kazaları



Nükleer kazaları



Yangın kazaları



Endüstriyel kazalar
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Giriş
Bu bölümde günlük hayatta sık sık karşılaştığımız beşeri kazalar üzerinde duracağız. Bu
ders kapsamında farklı bölümlerde üzerinde durulmuş da olsa insan hayatında önemli olan,
ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri bulunan, Trafik kazaları, İş kazaları, Nükleer kazaları,
Yangın kazaları ve Endüstriyel kazalar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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5.1. Trafik Kazaları
Ülkemizde günde yaklaşık 600 trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalarda günde 5-20
kişi ölüyor, 200 kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi
de yaralanmaktadır. Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran
ortalama %94’lere kadar ulaşmaktadır. . Trafik kazalarının oluşmasının nedenlerinin oranları
şu şekildedir: İnsan Faktörü %66, Sürücü %27, Yolcu %1, Araç Faktörü %5, Yol Faktörleri
%1.

5.1.1. İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri
a) Acemilik,
b) Dikkatsizlik,
c) Uykusuzluk,
d) Hatalı sollama,
e) Aşırı hız,
f) Fazla yük taşımak,
g) Alkollü araç kullanmak,
h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,
i) Trafik kurallarını dikkate almamak,
j) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.

5.1.2. Trafik Kazalarından Korunma Yolları
a) Alkollü araç kullanılmaması,
b) Emniyet kemerinin takılması,
c) Araç kullanırken dikkatli olmak,
d) Hız sınırına uymak,
e) Far ayarlarının uygun olması,
f) Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınmak,
g) Bisiklet ve motosiklet kullanırken kask takmak,
h) Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara uymak,
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i) Kavşaklarda daha dikkatli olmak, tehlikeli yerlerde sollama yapmamak,
j) Aceleci olmamak,
k) Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olmak.

5.1.2.1.Emniyet Kemeri
Emniyet kemeri kullanılmaz ise, beden aracın hızıyla yol almaya devam eder.
Direksiyon, ön cam veya torpidoya çarpar. Bu çarpışmadan korunmak için en etkili yol emniyet
kemeri kullanmaktır.
Emniyet Kemeri ve Önlenen Riskler
Trafik literatüründe 30 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda oluşan hasar 1 birim
olarak tanımlanırken, 50 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda bu hasarın 9 kat arttığı
bilinmektedir.
Emniyet kemeri; araç içinde meydana gelen ölümleri %45, ağır yaralanmaları %50
oranında azaltmaktadır.
Ölümlü trafik kazaları incelendiğinde baş boyun yaralanmalarının %37, omurga, göğüs
yaralanmalarının %8 oranında olduğu görülmektedir.
Sürücü ile Yolcuların Ölüm ve Yaralanmalarında Hızın Etkisi: Araştırmalar 30
km/s hızla çarpmanın araç içerisinde bulunanların vücuduna etkisi 1. kattan düşmeye, 90 km/s
hızla çarpmanın ise 10. kattan düşmeye eşdeğer olduğunu göstermektedir.
Araştırmalar, 80 km/s hızla giden bir araçta yolculuk yapanların olası bir kazada ölme
ihtimallerinin, 30 km/s hızla giden araçtakilere oranla 20 kat daha fazla olduğunu
göstermektedir.
Sürücünün Görme Yeteneği ile Hız Arasındaki İlişki: Hız arttıkça sürücünün trafik
çevresini algılama düzeyi yavaşlar. Göz 190 ile 200 derecelik bir alanı algılar. Ancak araç
kullanırken görme açısı hız ile ters orantılıdır. Örneğin 35 km/s hızla görme açısı 104 derece
iken, hızı 130 km/s hızda ise bu açı 30 dereceye düşer.
Hız Körlüğü: Artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yönelik görsel verileri,
yani eşya ve olayları tam olarak algılayamamasıdır. Bunun en önemli ve riskli sonucu,
sürücünün aracın hızını olduğundan daha az hissetmesidir.
Tünel Görüşü: Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu ortaya çıkan bir
durumdur. Aracın hızı ne kadar artarsa sürücünün bakışları da o oranda uzağa odaklanır ve
sürücü çevresindeki olayları zamanında algılayamaz.
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Alkol ve Kaza İlişkisi: Kandaki alkol miktarı 0,5 promil üzerine çıktığında kaza
ihtimali yüksek bir eğilim göstermektedir. Bunun sonucunda kanında 1,00 promil alkol bulunan
sürücüler %70 kazalara sebep olmaktadır.
Alkolün Uyuşturucu Etkileri: Kandaki alkol miktarı arttıkça kişinin denge, görme ve
işitme gibi beyinsel fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrolü gibi çok önemli duyu
ve kontrol kabiliyetleri azalır.

5.1.2.2. Kurtarma Ekiplerinin Trafik Kazalarına Müdahalesi
Güvenlik Önlemleri
1. Olay yerine varıldığında, kurtarma aracı başka kazalara sebebiyet vermeyecek şekilde
uygun yere park edilir.
2. Olay yerine emniyet şeridi çekilir, olay yerinin ön ve arkasına 50-150 m reflektör
konulur.
3. Gereksiz kişiler şerit dışına çıkarılır.
4. Kaza yapan aracın kontak anahtarı kapatılır, mümkünse akü kutup başları sökülür.
5. Yangına karşı gerekli önlemler alınır.
6. Gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemler alınır.
7. Diğer tehlikelere karşı (toprak kayması, kaya düşmesi vb.) gerekli önlemler alınır.
1. Durum Değerlendirmesi
a) Yaralının bilinç durumu,
b) Solunum yolları,
c) Dolaşım yolları,
d) Baş,
e) Boyun,
f) Göğüs,
g) Karın,
h) Kollar ve bacaklar kontrol edilir.
2. İlk Müdahale
a) Yaralıya bilinç kontrolü yapılması,
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b) Solunumun sağlanması,
c) Dolaşımın sağlanması,
d) Kanamalara müdahale,
e) Kırıkların tespit edilmesi
f) Yaralar,
g) Yanıklar,
h) Şok,
i) Bayılma.
3. Kurtarma
a) Gereksiz malzemelerin (cam, parça vb.) temizlenmesi,
b) Sıkışma noktalarının belirlenmesi,
c) Kurtarma malzemelerini kullanarak yaralının kurtarılması,
d) Yaralıların araçtan nakli,
e) Yaralıların ambulansla sağlık kuruluşuna sevk edilmesi.

5.1.2.3.Kurtarma Teknikleri
Tam Flep
Aracın kapı ve direklerinin kesilmesi ve tavanın komple alınmasına tam flep denir. Tam
flep şu hâllerde uygulanır;
-Araç tavanının tamamen çöktüğü durumlarda,
-Kapıların açılmaması hâlinde,
-Yaralıların daha çabuk ve zedelenmeden çıkarılması için.
Yarım Flep
Aracın ön veya arka kapı ile orta direklerinin kesilmesi ve tavanın yarım açılmasına
yarım flep denir. Yarım flep şu hâllerde uygulanır;
- Yaralıların sadece önde bulunması hâlinde,
- Yaralıların sadece arkada bulunması hâlinde
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- Kapıların açılmaması hâlinde.
Kapıların Açılması
Kapılar menteşe aralarından ayırıcı ile koparılarak yapılır. Kapılar sökülür. Kapıların
açılması şu hâllerde uygulanır;
- Hafif yaralanma durumunda,
- Kapıların sıkışarak açılmaması durumunda kullanılır.
Direksiyon Simidi ve Pedalın Kesilmesi
Kaza sırasında genellikle direksiyon veya pedallar yaralıyı sıkıştırır.
Uygulaması: Direksiyon simidi veya pedallar pedal kesici veya kesme aparatı ile
kesilerek yaralı kurtarılır.
Araç İçinin Genişletilmesi
Kaza sırasında özellikle ön koltukta oturan yolcu ve sürücü, konsolun darbe sonucunda
eğilmesi ile koltuk ve konsol arasına sıkışır. Bu durumda araç içinin genişletilmesi gereklidir.
Araç içinin genişletilmesi iki yöntemle yapılabilir.
a) Kazazedenin olduğu taraftaki ön kapı; kapıların açılması yöntemi ile alınır. Daha
sonra aracın orta direğinin altından konsol hizasına çapraz olarak ayırma silindiri uygulanır
veya ayırma aparatını koltuk önünden konsolun alt tarafına uygulayarak genişleme sağlanır.
b) Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilememesi hâlinde; aracın ön camı kırılmamışsa
kırılır, ayırma aparatı gerdirme zincirinin kancası konsolun uygun bir yerine takılır. Ayırma
aparatının diğer gerdirme zinciri de aracın ön tampon bölgesinde sağlam uygun bir yere takılır
ve iki zincir arasına takılan ayırma aparatı ile gerdirme yapılarak araç içinin genişlemesi
sağlanır.
Araç Ters Dönmüş veya Yan Yatmış ise Kurtarma
a) Araç desteklenir.
b) Camlar yaralıya zarar vermeden kırılır.
c) Sıkışma yoksa yaralı uygun şekilde çıkarılır.
d) Sıkışma varsa, sıkışma noktaları gerekli aparatlarla açılır, yaralı serbestleştirilir.
e) Eğer emniyet kemeri takılı ise kurtarma personeli yaralı sırtına gelecek şekilde içeri
girer, emniyet kemeri çıkarılır veya kesilir, yaralı sırtında dışarıya çıkarılır.
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f) Araç yan yatmış ise ön camlar kırılır.
g) Ters yatmış pozisyonundaki kurtarma teknikleri uygulanır.
Araç Su İçinde ise Kurtarma
a) Araç su içine düşmüş ise kurtarma personelinden çok araç içindeki kişiler kendilerini
kurtarabilirler.
b) Panik ve heyecan yapılmamalıdır.
c) Motor ne tarafta ise araç o tarafından batmaya ve içeri su girmeye başlar, hafif tarafa
geçilir.
d) Kapılar ve camlar iç ve dış basınç eşitleninceye kadar açılamaz, beklenir veya varsa
tavan camından çıkılır.
e) Bekleme sırasında ağırlık yapan eşyalardan kurtulunur, gerekirse soyunulur.
f) Baygın olanların kendisine gelmesi sağlanır.
g) Emniyet kemeri varsa çıkarılır.
h) Basınç eşitlenince kapılar açılır ve araç terk edilir.
i) Araç terk edilirken düzenli bir çıkış sağlanır.
j) Yüzme konusunda tecrübeli olanlar yaralı veya baygın kişilere yardım etmelidir.

5.1.3.Trafik Kazalarının Sonuçları
5.1.3.1.Trafik Kazalarının Psikolojik Sonuçları
Trafik kazaları neticesinde mağdur ve ailelerinde meydana gelen psikolojik fiziki ve
maddi zararlar konusunda yapılan bir araştırma neticesinde; ölenlerin ailelerinin %90'ında sakat
kalanların ailelerinin %85'inde, yaşam kalitesinde kalıcı ve belirgin düşüş olmaktadır. Ayrıca
hayatını kaybedenlerin ailelerinin %60'ı uzun süreli olarak hayat şartlarında düşüş olduğunu
beyan etmişlerdir.
Trafik kazalarından dolayı meydana gelen fiziksel ve ruhsal sakatlıklar uzun sürelidir.
Bunun sonuçları tam olarak bilinmemektedir. Bu durumda olan mağdurların, yaşam
seviyelerinin kaza öncesine getirilmesi hususunda herhangi bir garantileri de yoktur. Kaza
neticesinde başından yaralananlarda aşağıdaki psikolojik elementlerden rahatsızlık daha
fazladır.


%57'si uykusuzluk



%61'i kâbus görme
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%55'i baş ağrısı



%57'si genel sağlık problemleri

Ölen ve sakat kalanların yakınları ile sakat kalanların bizzat kendilerinin büyük bir oranı
psikolojik rahatsızlıktan şikâyetçidirler. Bu konuda en fazla rahatsız olanlar ölenlerin
yakınlarıdır. Kazadan sonraki ilk 3 ayda;
%70'i araç sürmede güçlük çekme,
%49'u kendine güvenini kaybetme,
%46'sı kaygı (korku) krizleri,
%37'si intihar etme hissine kapılma,
%64'ü bedensel ve ruhsal olarak etkilenme,
%35'i yemek yemede sorunlar ( hazımsızlık )
%78'i çabuk sinirlenme,
%71'i hınç alma duygusuna kapılmaktadırlar.
Araştırma gösteriyor ki, kazadan 3 yıl sonra bu duygular yaklaşık %10 oranında azalma
gösteriyor. Bundan da anlaşılacağı üzere, trafik kazası sonucu zarar görenler ve yakınları
üzerindeki psikolojik rahatsızlıklar uzun süreli veya kalıcı olabiliyor. İnsanlarla ilişkilerde
problemler, konuşma güçlükleri, cinsel problemler konusunda da en fazla trafik kazalarında
ölenlerin yakınları mağdur olmaktadır. İnsani ilişkiler, konuşma güçlükleri ve cinsel problemler
konusunda ölenlerin yakınları %70 oranında mağdur olmaktadırlar. Söz konusu problemlerde
yaralıların yakınları %40 oranında ve sakat kalanların da %50 oranında mağdur olmaktadırlar.
Kazanın, Mağdurların Yaşamları Üzerindeki Etkisi: Trafik Kazası mağdurlarının
kendileri ve yakınların yaklaşık %50'si kaza olmadan önceki duruma göre daha fazla
sakinleştiriciler, uyku ilaçları, alkol, sigara ve uyuşturucu madde gibi psikotropik maddeleri
tükettiklerini ifade etmektedirler. Gerçek tehlike bir de bu aşamada başlıyor ki, şayet bu
maddeleri alarak otomobil kullanılırsa, felaketler yenilenecektir.

5.1.3.2.Trafik Kazalarının Sosyolojik Sonuçları
Trafik kazaları, sosyal sorunların oluşmasında da etkilidir. Maddi ve manevi sorunlara
neden olan kazalar, geride acısını ömür boyu yüreklerinde taşıyan yetim, öksüz ve sakat
insanlar bırakmaya devam etmektedir.
Sanat, siyaset, eğitim, kültür, bayındırlık gibi, trafik de bir ülkenin gelişmişlik
göstergesidir. Bu açıdan trafiğin ülkemiz hakkında sağlıklı bir gösterge sunamadığı açıktır.
Hızla gelişen ülkemizde bir yandan köyden kente göç ve hızlı nüfus artışından kaynaklanan
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sorunlar, öte yandan karayollarının yapım ve onarımının getirdiği sorunlar bulunmaktadır. Bu
durum işin kültürel boyutunu oluşturmaktadır. Bir başka deyişle düzenli ve güvenli bir trafik
ortamının sağlanması bir toplumun uygarlık düzeyini belirler. Uygarlığın en önemli göstergesi,
trafiği ve toplumsal yaşamı uyum içinde olan kentlerdir.
Bütün bunlar karşısında trafik yalnızca devletin bir sorunu olamaz, sürücü, yaya, görevli
ve tüm vatandaşların ortaklaşa sorumluluk ve duyarlılık içinde olmaları beklenir. Trafiği, bir
ölüm zinciri olmaktan çıkararak, güvenli bir ulaşım hâline getirebilmek için vatandaş, toplum
ve devletin işbirliği kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
Her şeyden önce trafik, yerleşik kültürün önemli göstergelerinden kabul edilir. Bu
durumda yerleşik kültüre diğer toplumlara göre geç intikal eden toplumlarla; Köyden kente göç
eden insanların böyle bir kültüre uyumlarında ortaya çıkan sorunların başında trafik olgusu yer
alır. İnsanların önceki alışkanlıklarından hızla sıyrılarak, kısa sürede kentli alışkanlıklar
edinmeleri mümkün değildir. Böyle bir intibak belli bir süreç sonunda gerçekleşir. Bu süreç
içinde sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bunların başında insanların köydeki ve
kırsal yaşamdaki alışkanlıklarını kente ve kent ortamına taşımaktan kaynaklanan sorunlar yer
alır.


Küçük bir dikkatsizlik bir kazaya sebep olabilir



Bir kaza bir veya birçok kişinin ölümüne neden olabilir



Bir ölüm bir ailenin yıkımına, kaybolmasına sebep olabilir.


Bir ailenin yok olması ve dağılması sağlıklı bir toplumun bozulmasına
sebep olabilir.


Sağlıksız bir toplum sağlıksız bir millet, bir devlet demektir.

Trafik kazaları, hem can hem de mal kaybı demektir. Kuşkusuz can kaybının para ile
ölçülemez bir kayıp olduğu bir gerçektir. Mal kaybı ise kullanılamaz hâle gelen araçların yanı
sıra, kaybolan iş gücü ve zaman kayıplarını da beraberinde getirir. Bu arada ortaya çıkan önemli
kayıplar ülke ekonomisinin kaybı olarak düşünülmelidir.

5.2. İş Kazaları
İş kazasının tanımı bu konuda uzman değişik kurum ve kuruluşlar tarafından
tanımlanmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış
bir olaydır.(Uluslar Arası Çalışma Örgütü ILO Ansiklopedisi)
Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin
zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. (Dünya Sağlık Örgütü
WHO)
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Aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya
sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olaydır.
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13)

5.2.1. İş Kazalarının Sınıflandırılması
İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza
olayının sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.
Yaralanmanın Ağırlığına Göre:
Yaralanma ile sonuçlanan kazalar,
Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar,
Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,
Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar,
Ölüm ile sonuçlanan kazalar.
Yaralanmanın Cinsine Göre:
Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),
Boyun omurga yaralanmaları,
Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları,
Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları,
Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,
Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,
Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,
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İç organ yaralanmaları,
Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar.
Kazanın Cinsine Göre:
Düşme, incinme,
Parça, malzeme düşmesi,
Göze yabancı cisim kaçması,
Yanma,
Makinalardan olan kazalar,
El aletlerinden olan kazalar,
Elektrik kazaları
Ezilme, sıkışma,
Patlamalar,
Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar.

5.2.2. İş Kazalarının Nedenleri
İnsanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması için gerekli olan maddi servetlerin
yaratılması, üretim etkinliği ile sağlanabilmiştir. Üretimi gerçekleştirebilmek için ise; işyeri,
üretim araçları, enerji kaynakları, hammadde ve yardımcı maddeler ile çalışan insana
gereksinim bulunmaktadır. Çalışan insanın işyerinde üretim araçlarını kullanarak bir görev
yapması, bir üretimi gerçekleştirmesi sırasında çeşitli etmenlerle karşı karşıya bulunması,
meslek hastalıklarına yakalanmasına veya iş kazalarına maruz kalmasına neden olmaktadır.
Üretimin ana unsurlarını oluşturan işyeri ortamı, üretim araçları ve çalışan insan üretim
süreci boyunca sürekli olarak iletişim ve etkileşim içinde bulunmaktadır. Bunun sonucunda ise
çalışan insan, açısından çeşitli sorunlar gündeme gelmektedir. İşyerindeki çeşitli fiziksel ve
kimyasal etmenler ile mekanik ve ergonomik etmenler çalışan insan üzerinde doğrudan ve
dolaylı etkilere yol açmaktadır. Doğrudan etkiler sonucunda kısa sürede zehirlenme, uzun
sürede ise meslek hastalığı gibi olaylar ortaya çıkmaktadır. İşyerindeki olumsuz çalışma
koşullarının dolaylı etkileri ise iş kazaları şeklinde kendini göstermektedir.
İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının
yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır. Ancak, iş kazalarının
oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işyerlerindeki
güvensiz durumlar ile çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır.
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İş Kazalarının Nedenleri


Güvensiz davranış



İşi bilinçsiz yapmak,



Dalgınlık ve dikkatsizlik



Makina koruyucularını çıkarmak



Tehlikeli hızla çalışmak



Görevi dışında iş yapmak



İş disiplinine uymamak



İşe uygun makina kullanmamak



Yetkisiz ve izinsiz tehlikeli bölgede bulunmak



Kişisel koruyucuları kullanmamak



Tehlikeli hızda araç kullanmak



Güvensiz Çalışma Yöntemi



Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları



Topraklanmamış elektrik makinaları



İşe uygun olmayan el aletleri



Kontrol ve testleri yapılmamış basınçlı kaplar



Tehlikeli yükseklikte istifleme



İşyeri düzensizliği



Koruyucusuz makina



Kapatılmamış boşluklar

5.2.2.1.Güvensiz Davranışlar
İnsanın çalışma eylemine katılması ve üretim araçlarını kullanarak üretimi
gerçekleştirmesi; solunum, dolaşım, kas metabolizması, sindirim, salgı ve merkezi sinir
sistemine ait fonksiyonlarının işleme düzeyi ile orantılı olarak sürmektedir. Algılama
organlarının iyi ve yeterli düzeyde işlemesi ise insanın bu fizyolojik fonksiyonlarının düzenli
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ve yeterli ölçülerde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Doğal yapısı gereği insan
organizmasının tümü günlük çalışma süresince belli bir düzeyde enerji harcayarak, belirli
ölçülerde iş yapabilme yeteneğine sahiptir. İnsan organizmasına iş gücü ve fiziksel iş
becerisinin üstünde yüklenmek yorgunluğa ve yorgunluğun sonucu hareketlerinin
ağırlaşmasına neden olmaktadır.
Üretim sürecinde çeşitli alet ve araçlar kullanan, ölçme, kontrol, düzenleme işlevlerini
yerine getiren insan, sürekli algılama ve tepki gösterme durumundadır. Bu nedenle çalışan
insanın merkezi sinir sisteminin ve duyu organlarının uyanık olması, söz konusu işlevleri yerine
getirebilecek yetenekte olması gereklidir. İnsanın doğal yapısı gereği bu yeteneklerin belli
ölçülerin ve sınırların ötesine geçmesi olanaklı değildir. İnsanın bedensel ve zihinsel gücünü
dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının saptanması sonucunda insanın
makina ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranışlar
ortaya çıkmaktadır.
Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından
kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik
düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz davranışların nedenlerini
oluşturmaktadır. Denge duygusunun az olması, kas gücünün ve bazı beden kısımlarının iyi
gelişmemiş olması veya bazı uzuvların dengesiz gelişmesi ya da çeşitli hastalıklar sonucu
çalışma yaşamına gelinceye kadar insanın yıpranmış olmasından dolayı yetenek azlığı, el
becerisi yetersizliği, sinir sistemi ile yönetilen bütün beden hareketlerinin akıcı çalışmasını
engelleyen hatalar ve eksiklikler güvensiz davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Üretim sürecine katılan insanın yapmakla görevli olduğu işi, onun fiziksel güç ve
zihinsel kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, iş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine
neden olacak şekilde tekdüze özellikler gösteriyorsa ya da yapılan işin gerektirdiği ölçüde besin
enerjisi sağlanamadığından organik bir zorlanma söz konusu ise, güvensiz davranışların ortaya
çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.
İnsanın yapmakla yükümlü olduğu iş için gerekli ve yeterli eğitim görmemiş ya da
yeterli beceri ve deneyim kazanmamış olması, yaptığı işin kendisine pis, zor ya da sevimsiz
görünmesi ve çalışanın kişilik özellikleri dikkate alınmadan iş verilmesi nedeniyle işe uygun
işçi ya da işçiye uygun iş düzeni kurulmamış olması güvensiz davranışlara kaynaklık etmekte
ve iş kazası nedenlerini ortaya çıkarmaktadır.
Çalışan insanın kişiliği, fizyolojik ve psikolojik yapısı, iş yükü, işin niteliği ve çalışma
yöntemleri yanında işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etmenlerde güvensiz davranışların
oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı ve yapılan işin türüne göre değişik nitelikler
kazanan çevre koşulları çalışan insanın sağlığını geçici ya da sürekli olarak etkilemektedir.
Çalışan insanı etkileyen çevre koşulları geniş anlamda düşünüldüğünde; işçinin aile
yapısı ve sorunlarından oturduğu eve ve beslenmesine, işe gelip gidişinde kullandığı taşıt
araçlarından, yolun uzunluğuna kadar birçok etkeni içermektedir. Ayrıca, işyerindeki ücret
ödeme biçimi, ücret düzeyi, vardiya sistemi, işletme büyüklüğü ve yönetim şekli çalışan insanın
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davranışlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında bulunmaktadır. Çalışan
insan, çoğu kendi dışında oluşan etmenlerden olumsuz yönde etkilenerek güvensiz
davranışlarda bulunabilmektedir.
İşyerinde çalışanın etkilendiği çalışma koşulları genel olarak sıcaklık, nem, buhar, toz,
ışık, gürültü, titreşim, toksik sıvı ve katılar, atmosferik basınç, iyonizan radyasyon gibi
etkenlerden oluşmaktadır. Genel olarak çevrenin normal yaşama uygun fiziksel bileşimini
değiştiren özellikler taşıyan kimyasal etmenler; çalışma ortamına havayla, gıdayla veya işçinin
dış ortamla ilişkide bulunan beden kısımları ile karışmaktadır. Çalışma ortamının kimyasal
yapısının değişimi, işyerinde kullanılan veya bulunan solvent, boya, çeşitli tozlar gibi kimyasal
maddelerden oluştuğu gibi, mor ötesi ışınlardan ileri gelen ozon ve radyoaktif parçacıklardan
ayrılan radon gibi bir kısım fiziksel olayların sonucunda da oluşabilmektedir. Çalışma
ortamındaki sıcaklık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, gürültü, kirli hava gibi olumsuz
fiziksel ve kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin
ağırlaşmasına, duyu organlarının yetersiz kalmasına neden olmakta ve bunun sunucunda da
güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ortamı sadece makinaların bulunduğu bir
ortam değil, makinaları çalıştıran, onaran, sürekli olarak bakım ve kontrollerini yapan insanın
da bulunduğu bir ortamdır. Bu nedenle çalışma ortamındaki yukarıda belirtilen fiziksel ve
kimyasal etmenler, çalışan insanın sağlığına zarar verdiği gibi uzun dönemde organik
yeteneklerini kaybetmesine de neden olmaktadır. Böyle bir ortamda ise iş kazalarının oluşması
her an olasıdır. Bu koşullar düzeltilmeden iş kazalarının düzeltilmesi olanaklı değildir.

5.2.2.2. Güvensiz Durumlar
Güvensiz davranışların yanı sıra iş kazalarının birinci dereceden genel nedenlerini
oluşturan temel etkenlerden birisi de işyerlerindeki güvensiz koşullardır. İşyerindeki güvensiz
durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş
düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama
ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden dolayı ortaya
çıkmaktadır.
Üretim sürecinde kullanılan her türlü alet, araç ve makina çalışan insanın yeteneklerine
uygun nitelikte değilse, makina ve tezgâhların koruyucuları bulunmuyorsa, göstergeleri kolay
okunur ve anlaşılır özellikler taşımıyorsa, kumanda mekanizmaları güvenli ve kolay
kullanılamıyorsa, bakım ve kontrolleri zamanında ve gereği gibi yapılmıyorsa, amacı dışında
ve kapasiteleri üzerinde kullanılıyorsa güvensiz koşulların ortaya çıkması ve iş kazalarının
oluşması kaçınılmaz olmaktadır.

5.2.3. İş Kazalarının Sonuçları
Ülkemizde iş kazaları çalışma hayatında ki en önemli sorunlardandır. Çünkü her gün
birçok çalışan iş kazalarıyla karşılaşmaktadır. Meydana gelen iş kazasının büyük çoğunluğu ya
mesleki tecrübe eksikliğinden ya da dikkat eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün çalışmalarına bakıldığında, Dünya’da her yıl 270.000.000 iş kazası

94

meydana gelmekte, her 15 saniyede bir işçi ve her gün yaklaşık 6.300 çalışan iş kazası ve
meslek hastalıklarıyla yaşamını yitirmektedir.
2011 yılı SGK istatistiklerine göre; ülkemizde toplam iş kazası sayısı 69.227’dir. Bu
kazalardan daha çok erkekler etkilenmektedir. İş kazası sonucu sürekli iş görmezlik sayısı
yaklaşık olarak 2.000 kişidir. Bu iş kazalarında toplam hayatını kaybeden 1.700 kişidir. 2011
SGK verileri gösteriyor ki, yaralanmalı iş kazalarının büyük çoğunluğu üst ekstremite
bölgelerinde meydana gelmektedir. Ve yine kazaların büyük çoğunluğu çalışmanın 3. saati yani
saat 10:00 - 11:00 arasında meydana gelmektedir. İş kazaları veya meslek hastalığı sonucu
ölenlerin yaş aralığı da 35-39 arasındadır. 2011 yıl sonu itibarıyla geçici iş görmezlik süresi
1.757.422 gündür. SGK verilerinde de görüldüğü gibi çalışanlarda en başta gelen ölüm nedeni
iş kazalarıdır. Ülkemiz iş kazaları sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır.
Bunun engellenmesi için işverenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. İşverenler çalışanlarına
belli aralıklarla iş güvenliği eğitimi vermeli, verilen bu eğitimlerin çalışanların çalışmalarına
etkileri gözlemlenmeli ve doğru iş için doğru çalışanı seçmelidir. İşveren alınması gereken
önlemleri mali külfet olarak görmemelidir. Meydana gelen iş kazalarını önlenmesi için
işverenlerin ve çalışanların belli sorumlulukları vardır. İş kazaları hiçbir şekilde tamamen sıfıra
indirilemez. İşyeri ile ilgili gerekli önlemlerin tümü alınmış dahi olsa birde kişisel faktörler söz
konusudur. Bu kişisel faktörleri sıfıra indirmek nerdeyse imkânsızdır. Çünkü dalgınlık gibi
çalışanın dikkatini dağıtmasına neden olabilecek faktörler söz konusudur.

5.3. Nükleer Kazalar
Nükleer kazalarda, radyoaktif maddelerin ve füzyon ürünlerinin kontrolsüz olarak
doğrudan veya dolaylı yollardan çevreye dağılımı, çevreyi ve insan sağlığını tehlikeye sokan
etkileri oluşturmaktadır.
Nükleer kazaların çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana gelen etkilerinde iki önemli
tehlike söz konusudur. Birincisi; radyoaktif maddelerin, kazanın meydana geldiği nükleer
merkez bölgesinde etkisini göstermesidir. Bu durum diğer kaynaklara oranla daha tehlikeli bir
etki göstermektedir. İkincisi; gaz ve parçacık şeklinde radyoaktif maddelerin nükleer merkez
bölgesi dışına taşarak çok geniş bir alana dağılması durumudur. Bu durumda geniş alanlara
yayılabilen radyoaktif maddelerin etkilerinin yıllarca sürmesi önemli bir tehlike arz etmektedir.
Kazada açığa çıkan radyoaktif maddeler çeşitli yollarla dağılarak yerleşim yerlerini, havayı,
suyu ve toprağı radyoaktif maddelerle kirletir. Ekili arazi üzerinde oluşan atmosferik
depolanma toprak yüzeyini, bitki köklerini, bitkilerin toprak üstü kısımlarını olumsuz yönde
etkiler, diğer yandan yer altı ve yüzeysel sular radyoaktif maddelerle kirlenmekte ve doğanın
ekolojik dengesi bozulabilmektedir. Bu kirlenmenin etkilerinin uzun sürebilen bir tehlike
oluşturması önem arz etmektedir. Çernobil kazasından 15 yıl sonra yapılan araştırmalarda
çocuklarda tiroit kanserlerinin arttığı saptanmıştır Kazanın olduğu yerin 150 km çevresinde,
kazadan önce ve sonra doğanlarda yapılan araştırma sonuçlarına göre; 1987-89 yılarında doğan
9472 çocukta tiroit kanseri saptanmaz iken, 1986 Çernobil kazasından sonra doğan 12129
çocukta 31 tiroit kanseri saptanmıştır. Radyasyondan kaynaklanan bazı kanser türlerinin
öldürücü etkileri 20-30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir.
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Çernobil kazasından hemen sonra yapılan soruşturmalar sonucuna göre, kazanın insan
hatası kaynaklı olduğu tespit edilmiş ve kaza anı etkisiyle 31 kişinin ölümüne neden olmuştur.
Kaza sırasında meydana gelen patlamaların da etkisiyle radyoaktif gazlar ve radyoaktif
maddeler karışımı 1200 metreyi asan yüksekliklere ulaşmış ve radyoaktif bulutlar oluşmuştur.
Atmosfere radyoaktif maddelerin salınması, yaklaşık 10 günlük bir süre boyunca devam etmiş,
birinci kazadan dokuz gün sonra meydana gelen ikinci kazada da atmosfere büyük oranda
radyoaktif madde salınması olmuştur. Böylece kaza sırasında önemli miktarlarda radyoaktif
maddeler özellikle füzyon ürünleri yayınlanmıştır. Radyoaktif bulutlar meteorolojik koşullara
bağlı hareket ederek Avrupa üzerinde yayılmaya başlamış ve hemen hemen tüm kuzey yarım
küreyi etkilemiştir. Çernobil kazasından sonra yapılan bir çalışmada Batı Berlin’de kazadan 9
ay sonra trisomi 21 vakalarında artış tespit edilmiştir. Ayrıca Çernobil kazası sonrasında yarık
damak-dudak sıklığı belirgin oranda artmıştır. Yine Çernobil kazasından etkilenen İngiltere’nin
Batı Cumbria bölgesinde, kuzu etlerinde radyoaktif maddelerin beklenen düzeyin üzerinde
tespit edilmiştir. Kuzulara bu maddelerin toprak ve besinlerden geçmiş olabileceği
düşünülmektedir. Türkiye’nin, Yunanistan ve Bulgaristan sınırına yakın Trakya Bölgesi ve
Doğu Karadeniz kıyıları kazadan en çok etkilenen bölgeleridir. Türkiye’de Çernobil kazası
sonrası çaylardan da radyasyona maruz kalmıştır.
Uluslararası Radyasyon Güvenliği Komitesi’nin (ICRP) 1990 yılında yayınladığı
ölümcül kanser riski göz önüne alınarak yapılan bir hesaplamayla ülkemizde 1300 kişinin
Çernobil kazası nedeniyle kansere yakalanma olasılığı olduğu sonucuna varılmaktadır.
Nükleer kazalarda çevre kirlenmesi, iç ve dış radyasyonlara maruz kalarak olmaktadır.
Bir kazada çevre kirlenmesinden etkilenen toplumların zarar görmesi; bulutlardan ışınlama ile,
atmosferi kirleten radyoaktif maddeleri soluyarak, zemine depo edilen radyoaktif maddelerden
iç ve dış ışınlama ile, radyoaktif maddelerin gıda zinciriyle insana ulaşmasıyla mümkündür.
Ayrıca, radyoaktif maddelerle yüzeylerin kirlenmesi dış ışınlamalar oluşturmasının yanında,
ağız ve nefes yollarıyla doğrudan ve dolaylı olarak vücut içerisine alınmasıyla iç ışınlamalar da
meydana getirebilmektedir. Radyoaktif ürünlerle kirlenmiş atmosferin solunum yoluyla vücut
içerisine alınmasının etkileri uzun sürelidir ve bu nedenle de zararları büyüktür. Radyasyonun
en düşük düzeyi bile vücutta, koşullar uygun ise, olumsuz etki yaratabilmektedir.
Yayılan radyasyonun dolaylı olarak çevreden veya doğrudan insan vücuduna
alınmasıyla ani ölümlerin dışında basta kanser çeşitleri olmak üzere, bağışıklık sistemine ve
genetik yapılarına etkileri yanında doğuştan özürlere ve üriner sistem bozukluklarına neden
olduğu belirtilmiştir.

5.4. Yangın Kazaları
Yangının Nedenleri ve Alınacak Önlemler:
Yangının Başlıca Nedenleri:


Yanan soba kapağının açık bırakılması,
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Sigaranın söndürülmeden atılması,



Gaz lambası veya mumun yanık bırakılması,



Çıplak elektrik tellerinin birbirine değmesi,


Orman ve korularda,
söndürülmeden bırakılması,

piknik

yerlerinde

yakılan

ateşin



Kibrit ve ateşle oynanması,



Yanıcı, patlayıcı maddelerin bulundukları yerde sigara içilmesi,



Evde kullanılan ocağın açık unutulması,



Ev tüplerinin bağlanması sırasında yapılan hatalı bağlamalar,



Yanan kibritin yere atılması gibi nedenlerdir.

iyice

Bu kurallara yeterince uyulmadığından sadece 1995 yılı içinde 4790 hektar orman yanıp
kül olmuştur.
Yangın dikkatsizlik sonucu ortaya çıkar. Çocukların ateş ve kibritle oynamaları,
insanların ormanların içinde gelişigüzel ateş yakmaları büyük yangınlara sebep olur. Küçücük
bir kıvılcımın başlattığı yangın bir mahalleyi yakar, kül eder. Orada yaşayanların ölmesi,
yaralanması, evsiz kalması sonucunu doğurur. Ormanda çıkan yangın kısa sürede büyük orman
alanlarını yok eder. Geriye verimsiz ve çorak topraklar kalır. İşyerlerinde, fabrikalarda,
atölyelerde çıkan yangınlar binaların, makinelerin, tezgâhların, fabrika depolarında bulunan
malların yok olmasına ve çalışanların işsiz kalmasına neden olur. Yangının meydana gelmesi
ile evsiz, evlatsız, ormansız, ağaçsız, işsiz, parasız ve malsız kalınır. Yangına neden olan kişi
ömür boyu vicdan azabı duyar. Bütün bu zararları kendimize olduğu gibi çevremize de vermiş
oluruz. Çevrenin ağaçsız, çorak kalmasına, oksijen deposu yeşilin yok olmasına neden oluruz.
Dışarılarda başıboş yanan ateşi toprak, kum örterek, su dökerek söndürmeliyiz. Her binada
yangına karşı tedbir almalıyız. Binalarda kum ve su kapları, yangın baltaları, kazma ve kürek
bulundurmalıyız. Yangın çıkınca, durumu hemen itfaiyeye bildirmeli, itfaiye gelene kadar
yangının büyümesini, yayılmasını engellemeliyiz. Yangına karşı işyerleri, evler, eşyalar,
ürünler sigorta ettirilmelidir. Bu durumda yangından zarar görenlerin zararları sigorta
şirketlerince ödenir. Yangınların çoğu dikkatsizlik sonucunda çıkmaktadır. Kendisinden ve
çevresinden sorumlu insanlar olarak daha tedbirli olalım. Önlem almada gecikmeyelim.
Sonunda üzen ve üzülen olmayalım.
Orman Yangınlarının Sonuçları:
1- Erozyon ve sel en çarpıcı şekilde kendini gösterir.
2- Gelecek kuşakların ormanları azalır.
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3- Karbon, oksijen dengesi oksijen aleyhine bozulduğundan atmosferde biriken fazla
miktardaki karbondioksit iklim değişikliklerine sebep olur.
4- Ekolojik denge bozulur.
5- Turizm olumsuz yönde etkilenir.
6- Rekreasyon alanı azalır
7- Odun ürünlerinde ve tıbbi bitkilerde yüksek oranda ekonomik kayıplar oluşur.
Orman yangınlarının %94′ü insanlardan kaynaklanırken sadece %6’sı doğal afetlerden
kaynaklanmaktadır. İnsan kaynaklı bu yangınların önemli iki ana sebebi dikkatsizlik ve kasıttır:


Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.



Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak.



Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.


yakmak.


yakması.


Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını
Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları
Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları:


Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.

 Birilerinden intikam almak için, bir düğünü veya siyasi mitingi sabote etmek için
yangın çıkarıp adam toplanmasını engellemek.


Yabani hayvanları uzaklaştırmak.



İş ve çıkar elde etmek.

Orman yangını, yaşama birliğine katılan canlı ve cansız bütün yanabilir varlıkları yakıp
yok edebilir. Sıcaklık, yağış, nisbi nem, atmosfer basıncı, rüzgâr hızı ve rüzgâr ile orman
yangınları arasında etkileşim bulunuyor.
Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir:


Ormanlarda cam ve cam kırıkları atılmamalı,

98



Mangal külleri soğutmadan dökülmemeli,



Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı.

Bir yerde görülen orman yangınının yarattığı olumsuzlukları o ülke ya da bölgeyle
sınırlamak mümkün değildir. Çünkü ormanlar, Dünya'nın ortak malıdır ve dünya ekosistemi ve
iklim sistemi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle orman yangınının dünya
boyutunda olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Şüphesiz, görüldüğü yerde çok daha büyük
can ve mal kayıpları ile ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.
Orman yangınlarının yarattığı olumsuzluklar sayısız denecek kadar fazla olmakla
beraber, bunları aşağıdaki ana başlıklar altında gruplandırmak mümkündür.


Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.



Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.

 Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla aşağıdaki doğal afetlerin sayısında ve
hızında artma görülür.


Erozyon



Sel-taşkın



Hava Kirliliği

İklim sisteminde bozulmalar görülebilir.


Sıcaklık



Rüzgâr



Nem ve yağış

Orman ve orman ürünlerine dayalı aşağıdaki ekonomik ve sosyal faaliyetler olumsuz
yönde etkilenir:


Turizm



Sağlık



Spor.
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5.5. Endüstriyel Kazalar
5.5.1. Büyük Endüstriyel Kazalar ve Risk Değerlendirme
Uluslararası kuruluşlarca yapılan araştırmalar iş güvenliği ile iş gücü verimliliği
arasında karşılıklı etkileşim olduğunu, sağlıklı ve güvenli işyerlerinde verimliliğin arttığını
ortaya koymuştur. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi sonucu iş güvenliğinin
sağlanması; yan etki olarak işyerinde verimlilik ve üretim artışına da yol açmaktadır. Özellikle
iş kazaları işin akışını durdurarak üretimi kesintiye uğramakta ve maddi kayba neden
olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan makine ve
tezgâhlarda koruma sistemlerinin geliştirilmesi ile iş güvenliğinin sağlanması sonucunda
önemli ölçüde üretim artışının sağlandığını saptamıştır.
Risk değerlendirmesi kavramı mevzuatımıza yeni girmiş olmakla birlikte içeriği ve
kullanılan yöntemler yeni değildir. Risk Değerlendirmesi kavramı 20. yüzyılın başlarında
güvenilirlik teoreminin oluşturulması ve kullanılmaya başlanması sonrasında telaffuz edilmeye
başlanmıştır. İlk defa NASA tarafından geliştirilen MIL-STD-882 nolu standart bu alandaki
gelişmelerin önünü açan ilk sistemli belge olmuştur. Ünlü analist Peter F. Drucker yöneticilere
vermiş olduğu bir konferansta 18, 19 ve 20. yüzyıllarında Batı ekonomisinin ilerlemesinde
teşebbüs, girişim ve çabuk ve doğru karar verme yeteneği kadar risk değerlendirme yönetiminin
de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamıştır. Drucker’a göre riskleri yönetme ve önlem
alma çalışmaları gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki en önemli
farktır. (Özkılıç, 2005: 60)
Özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren tehlikeli maddelerin artan üretimi, kullanımı
ve depolanması yüzünden büyük endüstriyel kaza olasılığı büyük oranlarda artmıştır (Tablo
5.1) Dolayısıyla da tüm halkın, çalışan kesimin ve çevrenin korunması gereği doğmuş, büyük
endüstriyel kazaların önlenmesi için sistematik yaklaşım ihtiyacı belirmiştir. Üç Mil
Adası’ndaki ve Çernobil’ deki nükleer kazalardan sonra otoriteler nükleer tesislerin güvenli
işletilmesi için birçok çalışmalar yürütmüştür. Ancak klasik endüstriye ilişkin risk
değerlendirme çalışmalarının hızla başlamasında İtalya Sevesso’daki büyük endüstriyel kaza
dönüm noktası olmuştur.
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Tablo 5.1: 1959-2004 Yılları Arasında Meydana Gelen Kaza ve Felaketler (Özkılıç, 2007:
34)
Yıl

Yer

Olay

Hasar

Suyollarına cıva deşarj edilmesi
Demiryolu kazası ile vinil klorür
dökülmesi
1974 Flixborough,
Patlamada
siklohekzan
açığa
İngiltere
çıkması
1976 Seveso, İtalya
Dioksin sızıntısı
1978 Los
Alfaquez, Ulaşım
kazasında
propilen
İspanya
dökülmesi
Xilatopec, Meksika Karayolu kazasında gaz tankeri
patlaması
Manfredonia, İtalya Fabrikadan amonyak sızıntısı

400 ölü, 2,000 yaralı
4500 tahliye

1979 Threemile Adası, Nükleer reaktör kazası
ABD
Novosbirsk, Rusya Kimya fabrikasında patlama

200000 tahliye

Demiryolu kazası ile klor ve bütanın
çevreye yayılması.
Demiryolu kazası ile fosfortriklorür
dökülmesi
Tacoa, Venezüella Petrol yangını ve patlaması
1982 Taft, ABD
Patlamada kimyasallardan akrolein
açığa çıkması
1984 Sao Poulo, Brezilya Petrol boru hattında patlama
St. J. Ixhuatepec, Gaz tankı patlaması
Meksika
Bhopal, Hindistan
Pestisit fabrikasından sızıntı siyan
gazı
1986 Çernobil, Rusya
Nükleer reaktör kazası

200000 tahliye

1959 Minamata, Japonya
1973 Fort Wayne, ABD

Mississagua,
Kanada
1980 Summerville, ABD

1987
1991
1992
2000

23 ölü, 104 yaralı, 3,000
tahliye
193 yaralı, 730 tahliye
216 ölü, 200 yaralı
100 ölü, 150 yaralı
10,000 tahliye

300 ölü

300 yaralı, pek çok tahliye
145 ölü, 1,000 tahliye
17,000 tahliye

508 ölü
452 ölü, 4,248 yaralı, 300,000
tahliye
72,500 ölü, binlerce yaralı,
200,000 tahliye
725 ölü, 300 yaralı, 90,000
tahliye, Avrupa ülkelerine
yayılma
Basel, İsviçre
Pestisit fabrikasında yangın
Ren nehrinde kirlilik
Kotka, Finlandiya
Limanda
monoklorobenzen Deniz tabanı kirliliği
dökülmesi
Körfez
Savaşı, Petrol dökülmesi
Deniz kirliliği
Basra Körfezi
Alaska
Petrol dökülmesi
Deniz kirliliği
Enschede, Hollanda Havai fişek fabrikasında patlamada 21 kişi hayatını kaybetti. 800
kişi yaralandı ve1 km2 çaplı
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alanda 5300 kişi patlamadan ve
sonuçlarından etkilendi.
2000 Baia
Mare, Yüksek konsantrasyonda siyanür Nehir kirliliği
Romanya
içeren atık havuzunun aşırı yağışlarla
yıkılması sonucu arıtılmamış siyanür
atık Tuna Nehri’ne karıştı.
2001 Toulouse
Gübre tesisi patlaması sonucu Geniş alanda etkilenme
standart dışı amonyum nitrat
yayılımı
Kasım, 1989’da ILO Yönetim Kurulu’nun 244. toplantısında alınan karar uyarınca,
Cenevre’de 8-17 Ekim 1990 tarihlerinde büyük endüstriyel tehlikelerin önlenmesine ilişkin
uygulama kodu hazırlanması maksadıyla bir uzmanlar toplantısı düzenlenmiştir. Bu uzmanlar
toplantısında Büro tarafından hazırlanan taslağa dayalı uygulama kodu gözden geçirilmiş ve
son şeklini almıştır. Toplantıda bu koda “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi” adı
verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak hazırlanan bu kod büyük endüstriyel kazaların önlenmesi
için tüm ilgililere sadece pratik tavsiyeler niteliğinde kalmıştır.
İtalya’nın Seveso kasabasında 1976’da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben,
endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine bir Direktif olan Seveso Direktifi (82/501/EEC)
kabul edilmiştir. Daha sonra Hindistan, Bhopal’de 1984 yılında ve İsviçre, Basel’de 1986
yılında gerçekleşen iki büyük kaza ve Mexico City’de doğal gaz patlaması sonucunun 500 ölü,
4.000 yaralı ile sonuçlanması bu direktifin tekrar gözden geçirilmesi gereğini doğurmuştur.
Son olarak yeni ve gözden geçirilmiş II. Direktif (96/82/EEC), 1996 yılında kabul
edilmiştir ve 82/501/EEC sayılı Direktif’in yerini almıştır. Enschede ve Toulouse kazalarına
tepki olarak AB, amonyum nitratla birlikte, patlayıcı ve yanıcı maddelerle ilgili Seveso II
yönetmeliğindeki kuralları tekrar gözden geçirmiş ve daha da sertleştirmiştir. AB, Enschede,
Baia Mare ve Toulouse’daki kazalardan sonra SEVESO II’nin kapsamını genişletmiş ve
SEVESO II’de görülen bazı aksaklıkların da çözümü için bazı ek çalışmalar yaparak direktifin
son hâli olan 2003/105/EEC sayılı direktifi 16 Aralık 2003 tarihinde yayınlamıştır. Seveso II
Direktifi adını alan veya diğer bir adıyla COMAH Direktifi; tehlikeli maddeler içeren büyük
endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik çeşitli kontrol yükümlülükleri getirmiştir. (Özkılıç,
2007: 46)

5.5.2. Kritik Sistemler ve Güvenilirlik Kavramı
İş ortamında “hata”, genelde uygun görülen, tasarlanan ve beklenen davranış
standardından sapma olarak tanımlanmaktadır.(Özgüven, 2003:22) Hatalı davranışlar sistem
güvenliği ve sistem performansını azaltan ya da azaltma potansiyeli olan, istenmeyen veya
uygun bulunmayan davranış biçimleridir. Hatalı davranışların hem insan faktörü hem de iş
sistemi üzerinde neden olduğu sonuçlar iki açıdan önemlidir. Birincisi can kaybı, yaralanmalar,
çalışanlar üzerindeki psikolojik etkiler gibi insan öğesine yönelik istenmeyen sonuçlardır.
İkincisi ise üretim kaybı, üretim kesintisi, verimlilik azalması gibi iş sisteminde maliyet boyutu
taşıyan durumlardır. (Sabancı,1999:36)
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Bir tesis veya proses de meydana gelebilecek hatanın önem derecesini belirlemek ve bu
önem derecesine göre önlemleri planlamak gerekmektedir, ancak bu hataları belirleyebilmek
için öncelikle sistem kavramı ve tanımına göz atmamız ve “Kritik Sistem” tanımını yapmamız
gerekmektedir.
Uluslararası Sistem Mühendisliği Konseyi INCOSE (International Council on Systems
Engineering), sistemi ortak bir hedefe doğru çalışan birbirleri ile ilişkili parçalar bütünü olarak
tanımlamıştır. Sistemin özelliklerini ise aşağıdaki gibi vermiştir;


Karmaşık bir bütün oluşturan, birbirlerini etkileyen, birbirine bağlı ve/veya
birbirleriyle ilişkili parçalar (öğeler) grubudur,



Parçaların her biri aynı süreç, işlem ve/veya yapı ile ilişkilidir,



Parçalar birbirlerinden farklı biçim ve/veya işleve sahiptir,



Parçaların kendilerine özgü nitelikleri(özellik ve işlevi) vardır,



Sistem sınırlandırılabilir/sınırı çizilebilir bir yapıdadır,



Parçalar birbirlerini ilişkiler ile etkiler,



Parçalar da birer sistem olabilir. (Rostamzadeh ve diğ., 2004: 16)

Sistem bilimci olan Ian Sommerville (2004), sistemleri açıklarken aşağıdaki gibi bir
ayrım vermiştir;
Emniyet -Kritik Sistemleri (Safety-critical systems); hatası yaralanma, ölüm veya büyük
çevresel hasarlara yol açabilen sistemler olarak tanımlamıştır. Örneğin tren rotaları ve
saatlerini düzenleyen sistemler.
Amacı Kritik Olan Sistemler (Mission-critical systems); hatası sistemin amacını
gerçekleştirememesine neden olan sistemler. Örneğin uzaya fırlatılan bir aracın rotasını
belirleyen sistemler gibi.
İşi (Kullanıcısı) Kritik Olan Sistemler (Business-critical systems); hatası kullanan
şirketin hata yapmasına yol açan sistemler. Örneğin bir bankanın müşteri hesap sistemi gibi.
MIL-HDBK-189 Military Handbook’da ise sistemler çökme tabanlı ele alınarak
tanımlama yapılmıştır;
Güvenliği-Kritik Sistemler (Safety-critical systems); çökmesi hayat kaybına, sakatlığa
veya çevrenin zara görmesine neden sistemlerdir.
Görevi-Kritik Sistemler (Mission-critical systems); sistemin çökmesi belirlenmiş
hedeflerin başarısızlığa uğramasına neden olur.
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İşi-Kritik Sistemler (Business-critical systems); sistem çökmesi büyük ekonomik kayba
neden olur. (Sommerville, 2004: 36)
Sistem tanımlarının genellikle aynı yaklaşımda verildiği görülmektedir. İki ayrı
kaynaktaki en önemli fark; bir bakış açısının kritik hata tabanlı bakarken, diğer bakış açısının
sistemin çökmesi üzerine bakmasıdır. Ancak her iki tanımda da sonuç değişmemekte ve
sistemin hata yapması veya çökmesi aynı sonucu doğurmaktadır.
Tüm sistemler, prosesler ve ekipmanlar için ise bir yaşam döngüsü söz konusudur.
Yaşam döngüsü içerisinde güvenilirliği ne kadar yüksek bir sistem tasarlamaya çalışırsanız bu
seferde karşınıza maliyet kavramı gelmektedir. %100 güvenilirlik sağlanmış bir sistemin
maliyetinin çok yüksek olacağı aşikârdır, işte bu aşamada gündeme yaşam döngüsü maliyeti
(life-cycle cost concept of management) boyutlarından birkaçı olan dependability, reliability,
avaliability ve security fonksiyonlarının analitik olarak tanımlanması gelmektedir. Literatürde
güvenilirlik analizi konusunda yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Bunlardan, bir kısmı
güvenilirlik analiz yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar olup, diğerleri ise farklı
sistemlerin güvenilirliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalardır. Yine literatür taraması
yapıldığında güvenilirlik analizinde geçen terimlerin tanımlarında da bazı farklılıklar olmasına
rağmen birbirine yakın ifadeler içerdikleri görülmektedir. Bu terimlerden bazılarını inceleyecek
olursak;
Dependability ve reliability kelimeleri İngilizcede eş anlamlıdır ve Türkçe karşılıkları
güvenilirlik olarak verilmektedir, bu nedenle de bu iki İngilizce kelimenin anlamı büyük kafa
karışıklıklarına neden olabilmektedir. Özellikle de yeni sistemlerin veya makinelerin
güvenilirlik hesaplamaları yapılırken eskiden reliability hesaplanmasının önemi vurgulanırken
artık dependability’in bilinmesinin daha önemli olduğu otoritelerce kabul edilmektedir.
Bu nedenle de özellikle bu iki kelimenin arasındaki farkı iyi ayırt etmek gerekmektedir.
ASHRAE Aplications Handbook’ta verilen tanımlara göz attığımızda; Dependability
için bir sistemin durumunun ölçüsü olarak tanım yapıldığı görülmektedir. Sistemin, hizmet
ömrünün başlangıcında çalışır durumda olduğunu kabul ederek, dependability hizmet ömrünün
içindeki herhangi bir anda çalışabilir durumda olma olasılığıdır. Tüm bu tanımlar ışığında
Dependability’i, Türkçede teknik terim olarak dayanaklılık olarak karşılık vermek daha doğru
olacaktır.
ASHRAE Aplications Handbook’ta Reliability; tanımlanmış bir zaman periyodunun
öngörülen bir dilimi içerisinde sistemin çalışacağının göstergesi olarak verilmiştir. Yine
Reliability için makine emniyeti ile ilgili EN standartlarına bakıldığında EN ISO 292’de, bir
makine veya elemanın veya donanımın belirli şartlar altında ve verilen bir zaman süresi
içerisinde arızalanmaksızın istenen bir fonksiyonu yerine getirebilme kabiliyeti şeklinde
tanımlandığını görürüz. ISO/IEC 27001-27002’de ise sistemin herhangi bir zaman dilimi içinde
gerekli hizmetleri doğru bir biçimde verebilmesi olasılığı olarak verilmiştir. Söz konusu bu
tanımlar ışığında Reliability’in Türkçede teknik terim olarak güvenilirlik olarak karşılık
bulduğunu söylemek doğru olacaktır.
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Yine özellikle sistem, proses, makine ve ekipmanların güvenilirlik çalışmalarında
sıklıkla duyduğumuz avaliability, safety ve security kelimelerini de inceleyecek olursak;
EN ISO 292 ‘de avaliability için, amaçlanan kullanma şartları altında fonksiyonunu
yerine getirebilmeye muktedir tutulabilme veya belirli uygulamalara göre ve belirli vasıtalar
kullanarak yürütülen gerekli işlemlerle yeniden eski durumuna getirilebilme kabiliyeti şeklinde
tanım verilmiştir. EN ISO 12100’de ise; bir makinenin diğerleri ile birlikte
fonksiyonunun/fonksiyonlarının kolayca anlaşılabilir olmasını sağlayan özellikleri veya
karakteristiği sayesinde kolayca kullanılabilme özelliği olarak verildiği görülmektedir. Yine
sistem güvenilirliği ile ilgili bir standart olan ISO/IEC 27001-27002’de avaliability için,
herhangi bir zamanda sistemin çalışır durumda olması ve istenilen hizmetleri verebilmesi
olasılığı şeklinde tanım yapılmaktadır. Standartlardaki tanımlamalar incelendiğinde avaliability
için Türkçede teknik terim olarak kullanılabilirlik şeklinde karşılık vermek yerinde olacaktır.
Yine aynı Dependability ve reliability kelimeleri gibi safety ve security kelimeleri de
İngilizcede eş anlamlıdır ve Türkçe karşılıkları güvenlik olarak verilmektedir. Ancak yine
standartlar araştırıldığında bu iki kelimenin anlamlarının birbirinden tamamen farklı anlamlar
içerdiği görülür. EN ISO 12100- EN ISO 13849 –EN ISO 13850 standartlarında safety için
makine dâhilinde veya çevresinde bulunan herhangi bir alan çerçevesinde bulunanlara zarar
verebilme ölçüsü şeklinde tanımlama yapıldığı, ISO/IEC 27001-27002 standardında ise
sistemin insanlara veya çevresine zarar verme ölçüsü olarak verildiği görülmektedir. Bu
tanımlamalar çerçevesinde safety için Türkçe teknik terim olarak hatasızlık olarak karşılık
vermek daha doğru olacaktır.
EN ISO 12100- EN ISO 13849 –EN ISO 13850 standartlarında security için makine
dâhilinde veya çevresinde bulunan fonksiyonların kasti ya da kazara yapılan etkilere
dayanabilme ölçüsü olarak verilmişken, ISO/IEC 27001-27002 standardında otomasyon
sisteminin kötü niyetli müdahalelere karşı kendini koruyabilme kabiliyeti şeklinde tanımlanma
yapılmıştır. Bu tanımlar çerçevesinde security için Türkçe teknik terim olarak güvenlik
kelimesini kullanmak yerinde olacaktır.
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Tablo 5.2: Sistem Çalışma ve Arıza Çevrimi (Özkılıç, 2007: 98)

Sistemin
Test
Edilmesi

Çalışma
Süresi
(MTTF)

Arıza Süresi (MTTR)

Sistemin
Normal
Çalışması

Arıza
ve Arıza
Bakımcının Araştırması
Çağrılması

Yedek
Arızanın
Parçanın Giderilmesi
Temini

Sistemin
Test
Edilmesi

İki Arıza Arasında Geçen Süre (MTBF)

Bir başka deyişle günümüzde bu değerler niteliksel değil sayısal olarak ifade edilmekte,
sistemlerin, makinelerin ve ekipmanların değerlendirmeleri de bu sayısal değerlere bakılarak
yapılmaktadır. Ekonomik sistemlerin kurulması, maliyetleri minimize eden optimum işletme
koşullarının (doğru yapılmış tasarım değerlerinde) sağlanması veya işletme sürecinde
yaratılması, etkin ve sürekli hizmet verebilmek için bu değerlerin bilinmesi gerekmektedir.
Modern işletme ve bakım mühendisliği sistemlerinin önemli unsurlarından biri olmakla
birlikte, söz konusu uygulamaların yapılabilmesi için gerekli olan, sistem ve ekipmanların
durumlarının gözlenmesini gerektirmektedir. Gözlem (monitoring), hem ilgili sistem şartlarının
(sıcaklık, debi, basınç vs.) ve ekipmanlarının şartlarının (titreşim, yük, ses vs.) gözlenmesini ve
kayıt edilmesini (test raporları) hem de değerlendirilmesi süreçlerini içermektedir. Bu
süreçlerin sonunda, işletme ve bakım planları gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda yine
aynı sistemlerin veya makine ekipmanlarının risk değerlendirmelerini veya makine emniyeti ile
ilgili mevzuat hükümleri ile standartlarına uygunluğunun sağlanabilmesi için de yine aynı
değerlerin sayısal olarak ifade edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

5.5.3. Kritik Sistemler ve Risk Değerlendirme
İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olayları afet veya
felaket olarak tanımlayabiliriz.
Endüstriyel devrim öncesi meydana gelen felaketler, büyük ölçüde seller, taşkınlar,
fırtınalar ve depremler gibi önlenemez doğa olayları ile sınırlı idi. Günümüzde hâlen doğal
felaketler yaşanıyor ise de, endüstri devriminden sonra dünya çok farklı felaketlerle karşı
karşıya gelmiş ve yeni bir felaket tanımının yapılmasına neden olmuştur, bu da “Endüstriyel
Felaketler”dir. Seveso II Direktifine göre, “Önemli Kaza” terimi Direktif kapsamındaki
herhangi bir yerde çalışmanın sürdüğü anda kontrol dışında meydana gelen gelişmeler
sonucunda oluşan ve insan hayatı ve/veya çevre üzerinde ani veya sonradan ortaya çıkan
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etkilere sahip, tesisin içinde veya dışında ve bir veya birkaç tehlikeli maddeyi içeren önemli bir
sızıntı, yangın veya patlamayı belirtmektedir.
Tüm dünyadaki risk değerlendirme metodolojilerine yani yöntem bilimlerine ve
standartlara baktığımızda ise 150’den fazla yöntem bulunduğunu görürüz. Bu yöntemlerin
birçoğu ihtiyaçtan doğmuştur, özellikle de sigorta şirketleri, üniversiteler, enstitüler ile
NASA’nın bu yöntem bilimlerin çeşitlenmesinde büyük rolleri olmuştur. Endüstriyel
fabrikaları sigortalayan şirketler bu fabrikalardaki iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren
tehlikeler, yangın, patlama, deprem, sel, çevre felaketi vb. konulardaki risklerinin net olarak
tayin edilmesini istemiş ve birçok yöntemin geliştirilmesinde öncülük yapmışlardır. Örneğin
Zürih Sigortanın geliştirdiği Zürih Tehlike Analizi, DOW Chemical Co.’nun geliştirdiği DOW
F&EI indeksi gibi. Risk değerlendirme yöntem bilimlerini sınıflandırmaya çalışırken öncelikle
hangi amaca hizmet ettikleri ve kullanıldıkları alanların dikkate alınması gereklidir.

5.6. Yangının Yapısı ve Gelişimi
Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında O2 (oksijen) ile meydana getirdiği ekzotermik
(ortama ısı veren) kimyasal zincirleme reaksiyona yanma denir.

5.7. Yanma
3 etkenin (lsı, 02 ve yanıcı madde) bir arada bulunması ve reaksiyona girmesi sonucu
oluşur.
Yanıcı Maddeler:
Çoğu organik bileşikli maddelerdir.
Karbon, Hidrojen, Kükürt ve Fosfor içerirler.
Yanıcı maddeler:
Katı: Odun, Kömür, Cam, Plastik, Kauçuk, Deri, Tekstil
Sıvı: Petrol Ürünleri, Boya, Alkol, Yağ, Solvent
Gaz: Metan, Etan, Propan, Bütan, Hidrojen.

5.7.1. Oksijen


Yanıcı değil, yakıcı bir gazdır.

 Yanıcı maddelerle belirli oranda birleştiğinde ve tutuşma ısısı ile birlikte yanmayı
başlatan renksiz ve kokusuz gazdır.


Atmosferde %21 oranında bulunmaktadır.
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 Yanma için ortamda gaz yangınlarında %12, katı ve sıvı yangınlarında ise %16
oranında olması gerekir.
 Hayatta yanıcı madde ve oksijen sürekli temas hâlindedir. Ancak yanmayı
başlatacak en önemli etken ısıdır. Yanmanın başlayabilmesi için ortamdaki sıcaklığın, yanıcı
maddelerin tutuşma sıcaklığına ulaşması gerekir.
Yangın: Kontrol dışına çıkmış yanmadır.
Yangın nedenleri = Bilgisizlik, Dikkatsizlik ve ihmal, Tedbirsizlik, Sıçrama, Sabotaj,
Tabiat olayları, Kazalar
Yanık:
 Dokularımızın absorbe edebileceğinin üzerinde enerji ile karşılaşması olarak tarif
edilebilir.
 Genellikle sistemik bazen de lokal bir hastalıktır. (Deri, akciğer, böbrek, immün
sistem vb. olaydan olumsuz etkilenebilir)


Fizik-psişik-ekonomik travma olarak da tanımlanabilir.



Bazen çok ağrılıdır.



Dünyanın en eski travmalarından biridir.

 Tanı ve tedavi tıbbın birçok branşını ilgilendirmektedir. (örneğin cerrahi, plastik,
mikrobiyoloji, psikiyatri, hemşirelik hizmetleri...)
 En akıllı çözüm hastalıktan eğitimle korunmaktır, (Özetle yanığın en akıllı ve en
ucuz tedavisi yanmamaktır.)
Yanık Nedenleri: Alev, Haşlanma, Elektrik, Kimyasal, İnhalasyon, Radyasyon…

5.8. Yanıklara Acil Müdahale
Yanıklara acil müdahalede yapılması gerekenler şunlardır:
 Yanık sürecinin hızla sonlandırılması (su, örterek, yangın söndürücü, elektrik
akımından uzaklaştırarak gibi)


Havayolu, Solunum ve Dolaşımın kontrolü



Ağrı kesici ilaçlar veriniz



Yanan bölgedeki giysileri çıkartınız
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Yanan bölgedeki yüzük, bilezik gibi takıları hemen çıkartınız



Yanıklı bölgeyi bol çeşme suyu ile yıkayınız



Buz kullanmayınız



Ağrı kesici veriniz

5.9. Yanıklarda Çocukların Özellikleri
Çocuklar, birçok konuda olduğu gibi yanıklar konusunda da dezavantajlı kesimi
oluşturmaktadırlar. Bu durum onların vücut yapısının özelliklerinden ortaya çıkmaktadır.


Vücut ağırlığına oranla daha geniş vücut yüzeyine sahiptirler



Yandıklarında erişkinlere göre daha yüksek sıvı kaybederler



Ciddi yanıklarda erişkinlere göre genel durumları daha çabuk bozulur

5.10. Yanık Dereceleri
Yanığın derinliği önemlidir. Yanık derinleştikçe olayın ciddiyeti artar.
1. derece yanık: Derimizin sadece en üst tabakası yanmıştır. Hafif kızarıklık, hafif
şişlik, hafif ağrı söz konusudur. Hasta hastaneye yatırılmadan ayaktan tedavi edilir. Tedavide
ağrı kesici, ağızdan bol sıvı gıda alınması, istirahat ve yanık kremleri önerilir. Ağrı 48-72 saatte
geçer ve yara 5-10 gün içinde iz bırakmadan iyileşir. Güneş yanıkları birinci derece yanığa tipik
bir örnektir.
Güneş:
 D Vitamini oluşması ve kemiklerin sağlıklı büyümesi için güneş ışınları her yaştaki
kişi için gereklidir.


Uzun süre güneş ışınına maruz kalmak her yaş grubu için zararlıdır.



Güneş ışınlarından UVA güzellik salonlarında bronzlaşma için kullanılmaktadır.



UVB ise yanıklara ve deri kanserine neden olabilmektedir.

 Özellikle duyarlı deriler (örneğin açık tenliler ) uzun süre güneş ışığına maruz
bırakılmamalıdır.
2. derece yanık: Derimizin en üst tabakasına ilaveten orta tabakası da yanmıştır.
Genellikle sıcak su ile haşlanmalarda görülür. Bül adı verilen küçücük su toplarına benzer yanık
modeli tipik görüntüdür. Bazen hastaneye yatırılarak tedavi gerekebilir. Hastanın yanık
bölgesindeki su topçuklarını enfeksiyon kapmaması için patlatılmaması gerekmektedir. En
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doğru uygulama hastaneye müracaattır. Gereken takip ve tedavi yanıkla uğraşan hekimlerce
yapılacaktır. Genellikle ile su ile yıkamalar, yanık kremleri ile yapılan pansumanlarla hasta
düzelir. İyileşme bir ay sürebilir.
3. derece yanık: Derimizin tüm katları yanmıştır. Bazen şiddetli ağrı olabilir. En doğru
yaklaşım hastanın acile hızla müracaatıdır. Hastanın mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi
edilmesi şarttır. Çünkü yanmış (ölmüş) deri bölgesinin ameliyatla çıkarılması ve bazen de
yerinin greftlenmesi (deri ile yama yapılması şarttır) gerekmektedir. Bazen iyileşme birkaç ayı
bulabilir. İyileşen vakalarda yara yerinde mutlaka iz bırakarak iyileşme görülmektedir.
 Yangınlarda dumana maruz kalma sonucu inhalasyon (sıcak duman soluma) yanığı
adı verilen ciddi tablo oluşabilir.


Bu tip yanıklarda ölüm riski yüksektir.

 Çünkü bu tabloda duman içerisindeki KARBONMONOKSİT (CO) ve benzeri
zararlı gazlar oksijene bağlanarak kişinin oksijeninin dokulara erişimini engeller. Bu tablo
ölümle sonuçlanabilir.
 Dumanlı olan yerde acilen ortamdan uzaklaşma ya da uzaklaştırmak gerekmektedir.
Çünkü insan sağlığında birincil nokta havayolu açıklığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır.
 Hemen peşinden ikincil
desteklenmesidir.

hayati

nokta solunumun

değerlendirilmesi

ve



Bunun devamında da kanama varsa durdurularak kan dolaşımının sağlanmasıdır.



Hastaya hemen %100 oksijen solutulması gerekmektedir.

 Ciddi yanıklı çocuk ve erişkin hastalar hastaneye yatırılarak serum verilerek gerekli
tıbbi tedavileri yapılır.
 İyi bakım yapılmayan, pansumanlarını düzenli ve titiz yapılmayan tüm yanık
hastalarda yanık yarası mikrop kaparak kolaylıkla enfekte olur. Bu açıdan hastaların yanık olur
olmaz acile, doktora müracaatı müteakiben de yara bakımlarını özenli yaptırmaları önem taşır.
Sık kullanılan antibiyotikli yanık kremleri


Silverdin veya benzeri gümüşlü antibiyotik kremleri



Bactroban krem veya benzerleri olabilir.



Eczanelerdeki herhangi bir yanık kremi de kullanılabilir.

Yanık yaralarında iyileşme sürecinde kaşıntı sık görülebilir. Bu durumlarda kaşıntı
giderici ilaçlar kullanılabilir.
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5.11. Kimyasal Madde Yanıkları
Kimyasal madde yanıkları genellikle işyerlerinde rastlanılabilir. Alkaliler ve asitler
kimyasal yanıkların nedenidir. En doğru yaklaşım iş yerlerinde çalışırken kurallara uyulması
ve iş kazalarını önlemek için tedbir alınmasıdır. Alkali yanıklarında bir saat kadar, asit
yanıklarında 30 dk. yanık yeri çeşme suyu ile yıkanmalıdır. Hastanın hastaneye müracaatı
önemlidir.
 Kimyasal tozlarla olan yanıklarda önce toz saç kurutma makinası ile yaradan
uzaklaştırılmalı sonra yara yıkanmalıdır.


Alkali, asit ve kostik maddeyle ıslanan elbiseler derhal çıkarılmalıdır.

 Göz yanıklarında uzun süre gözler hemen yıkanmalıdır, mutlaka göz temiz bir
pansumanla kapatılarak göz hekimine müracaat etmelidir.

5.12. El, Yüz ve Eklem Yanıkları
El, yüz ve eklem yanıkları çok önemlidir. Mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi
edilmelidir. El yanıklarında el, destekleyici atele alınarak kalp seviyesinden hafif yüksekte
tutulmalıdır. Parmak araları bol yanık kremi ile desteklenerek parmakların birbirine
yapışmaması sağlanmalıdır. Hastanın kısa vadede ki tedavisi özellikle el cerrahisi deneyimi
olan plastik cerrahın olduğu yanık merkezince yapılmalı, daha sonraki tedavi ve takipleri fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezlerince devam ettirilmelidir.

5.13. Radyasyon Yanıkları
Radyasyon yanıkları savaş durumlarında ve radyasyon kullanılan teknik iş yerlerinde
olabilmektedir.
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Uygulamalar
1)

Günlük hayatınızda kazaların yerini değerlendirin.

2)

Afet yönetimi kapsamında kazaların önemini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Günlük hayatınızda hangi kazalarla karşılaşıyorsunuz?
2) Nükleer enerjinin taşıyabileceği riskler nelerdir?
3) Endüstriyel kazaların izlenmesi nasıl gerçekleşmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ağırlıklı olarak trafik kazaları ve iş kazaları üzerinde durmaya çalıştık.
İnsan faktörüne bağlı trafik kazalarının nedenleri, trafik kazalarından korunma yolları ve trafik
kazalarında kurtarma çalışmalarına değindik. İş kazalarının sınıflandırılması, nedenleri, iş
kazaların önlenmesi konularını ayrıntılı olarak gördük. Bu hafta üzerinde durduğumuz diğer
konular, nükleer kazaların etkileri ve korunma yolları, Yangın kazaları ve yangın kazalarından
korunmak için neler yapılabileceği, Endüstriyel kazalar ve endüstriyel kazaların önlenmesi ile
ilgili alınan ve alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Ülkemizde günde yaklaşık ne kadar trafik kazası meydana geliyor?
a) 5
b) 50
c) 600
d) 5000
e) 50000
2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında her yıl ortalama kaş kişi ölmektedir?
a) 100-300
b) 1100-2000
c) 3300-4000
d) 5000-6000
e) 10.000-15.000
3) Aşağıdakilerden hangisi, insan faktörüne bağlı trafik kazalarının nedenleri arasında
yer almaz?
a) Acemilik.
b) Dikkatsizlik.
c) Uykusuzluk.
d) Hatalı sollama.
e) Normal hız.
4) “Artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yönelik görsel verileri,
yani eşya ve olayları tam olarak algılayamamasıdır. Bunun en önemli ve riskli sonucu,
sürücünün aracın hızını olduğundan daha az hissetmesidir. Yukarıda tanımlanan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hız Körlüğü
b) Alkol Etkisi
c) Lokal Körlük
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d) Tünel Etkisi
e) Emniyet Kemeri Takmama
5) Aşağıdakilerden hangisi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa göre iş kazası kapsamında değerlendirilemez?
a) Sigortalının işyerinde bulunmadığı sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya
sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olay
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya
sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olay
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen ve
sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olay
d) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olay
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olay
6) Çernobil kazasından Türkiye’nin en çok hangi bölgesi/bölgeleri etkilenmiştir?
a) Doğu Anadolu
b) Güneydoğu Anadolu
c) Trakya Bölgesi ve Doğu Karadeniz kıyıları
d) İç Anadolu Bölgesi
e) Akdeniz
7) Aşağıdakilerden hangisi, orman yangınlarının yarattığı olumsuzluklar arasında yer
almaz?
a) Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür
b) Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur
c) Trafik kazaları artar
d) Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla aşağıdaki doğal afetlerin sayısında ve
hızında artma görülür
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e) Erozyon
8) Risk değerlendirmesi kavramı 20. yüzyılın başlarında güvenilirlik teoreminin
oluşturulması ve kullanılmaya başlanması sonrasında telaffuz edilmeye başlanmıştır. İlk defa
geliştirilen MIL-STD-882 nolu standart bu alandaki gelişmelerin önünü açan ilk sistemli belge
olmuştur. Bu standart hangi kuruluş tarafından geliştirilmiştir?
a) TSEK tarafından
b) TÜİK tarafından
c) ISO tarafından
d) AB tarafından
e) NASA tarafından
9) Klasik endüstriye ilişkin risk değerlendirme çalışmalarının hızla başlamasında
hangi büyük endüstriyel kaza dönüm noktası olmuştur?
a) Seveso, İtalya
b) Minamata, Japonya
c) Fort Wayne, A.B.D
d) Flixborough, İngiltere
e) Los Alfaquez, İspanya
10) Aşağıdakilerden hangisi İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi sonucu iş
güvenliğinin sağlanması; yan etki olarak işyerinde verimlilik ve üretim artışına da yol
açmaktadır. Özellikle iş kazaları işin akışını durdurarak üretimi kesintiye uğramakta ve maddi
kayba neden olmaktadır. Bu konularla ilgili uluslararası çalışmalar hangi kuruluş tarafından
yapılmaktadır?
a) Uluslararası Çalışma Örgütü
b) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
c) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
d) BM Sınai Kalkınma Örgütü
e) Uluslararası Para Fonu
Cevaplar
1)

c, 2) d, 3) e, 4) a, 5) a, 6) c, 7) c, 8) e, 9) a, 10) c
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6. ASKERİ AFETLER: SAVAŞLAR, KİTLE İMHA SİLAHLARI,
TERÖRİZM
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Anahtar Kavramlar
 Kimyasal silah: Kimyasal harp ajanları, Birleşmiş Milletlerin 1969 yılında
yayınlamış olduğu bir raporda "insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri
nedeni ile kullanılan her türlü katı, sıvı, gaz hâlindeki kimyasal maddeler" şeklinde
tanımlanmıştır


Kimyasal savaş: Kimyasal silahların kullanıldığı saldırılara verilen isimdir.

 Biyolojik silah: Yöneldiği hedefte bıraktıkları etkiler açısından, hastalığa neden
olan mikroorganizmaların ve virüslerin enfekte etkisine sahip, nükleik asitler gibi kendilerini
kopyalayarak çoğalabilen biyolojik yapıların, bulaşıcılık ve hastalık yapma yeteneklerine bağlı
olan silahlar şeklinde tanımlanabilir.


Radyoaktif madde: Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere denir.

 Sığınak: Klasik ve Nükleer Silahlarla Kimyasal ve Biyolojik harp maddelerinin
tesirlerinden insanlar ile ülkenin harp gücünün devamı için gerekli olan canlı ve cansız
kıymetleri korumak amacıyla kullanılan ve bu maksatla yapılan yerlere sığınak denir.

120

6.1. Genel Olarak Askerî Afetler
Ülkeler arasında çeşitli çıkarlara yönelik olarak bir takım çıkar ilişkilerinin kurulduğu
tarih boyunca görülen bir durumdur. Örneğin; Türkiye – İsrail ilişkileri geçmişte olduğu gibi
bugün de reel politik üzerine kurulu, denge/çıkar ilişkisi gözeten ve Filistin sorununa göre
şekillenen bir yapıya sahiptir. Bu çıkar ilişkilerinin sekteye uğraması veya ilişkilerin bir şekilde
kopması veya kopma noktasına gelmesi, ülkeler arasında ciddi krizlerin oluşmasına (diplomatik
ilişkilerin kesilmesi, dondurulması, savaş vb.) sebep olabilmektedir. Dolayısıyla ülkeler bir
savaş durumunda kendilerini savunabilmek ve çıkarlarını koruyabilmek için savaşa
girebilmekte ve bunun içinde kitle imha silahlarının kullanımı ve terörist faaliyetler dâhil her
yola başvurabilmektedirler. Bu tür kitle imha silahlarının ( Kimyasal silahlar, Nükleer silahlar,
Biyolojik silahlar vs.) kullanılması da beraberinde insan eliyle oluşturulmuş askeri afet
dediğimiz olayların meydana gelmesine sebep olmaktadır.

6.2. Kitle İmha Silahları ve Konvansiyonel Silahlar
2009 yılının ikinci yarısında hayatımıza giren önemli konulardan birisi de influenza A
virüsünün alt türlerinden biri olan H1N1 virüsü ya da halk arasındaki adıyla “Domuz Gribi
Virüsü” oldu. Hepimizi bir telaş aldı. Panikledik. Her öksürdüğümüzde ya da çocuğumuzun her
ateşi çıktığında doktora gittik. Acaba domuz gribi miyiz diye. Aşı yaptırıp yaptırmama
konusunda bile kararsız kaldık. Vücudumuza bilmediğimiz bir mikrobun enjekte edilmesinin
endişesini yaşadık. Korktuk.
Telaş, panik, endişe ve korku; terör ve terörizm ile ne kadar da yakından ilgili kavramlar,
değil mi?
Öte yandan, içimizde hiç kimse yoktur ki, tanıdığı bir doktora, hemşire bir arkadaşına
ya da bir sağlık çalışanına konu ile ilgili fikir sormamış olsun. Çünkü bahse konu aşının
biyolojik silah olduğu yönündeki iddialar artmıştı. Düşünün bir kere, bir mikrop bu kadar büyük
bir güvensizlik ortamı yaratabiliyorsa, insanlar bunun gibi 43 adet daha ajanın [şimdilik],
bundan daha fazla terör etkisi yaratabileceğini bilseler ne yaparlardı? Nasıl bir etki altında
kalırlardı?
“Uzun süren savaşları kısaltmak için” gibi kullananların bahanesi olan farklı bir
söylemin arkasına saklansa da Kitle İmha Silahları (KİS), günümüzde en önemli caydırıcılık
unsurudur. Bu da doğal olarak güç demektir. Nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik adı
altında dört değişik formatı olan bu silahlardan biyolojik silahlar, henüz ilk ikisi kadar sık
telaffuz edilmese ve dünya üzerinde bilindik olayları çok fazla olmasa da ileride olmayacağı ve
tehdidinin göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Zira nükleer, kimyasal ve radyolojik
silahlar gibi geniş kitlelere her türlü zararı verebilme kapasitesine sahip olan bu silahlar; kolay
ve ucuza elde edilmeleri, etkilerinin artıcı ve kalıcı olması, kullanım kolaylıkları ve
kullanıldıklarının geç farkına varılması gibi özellikleri nedeniyle diğer üçünden çok daha etkili
özgünlükler sergilemektedir (Özgür, 2006).
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Kitle İmha Silahları, konvansiyonel silahların defalarca kullanılması sonucunda ortaya
çıkabilen insan zayiatını sadece bir kez kullanılmaları sonucunda meydana getirebilen, bununla
beraber konvansiyonel silahların oluşturamadığı saldırı sonrası olumsuz etkileri de içeren
silahlar olarak tanımlanabilirler. Tarih sahnesine girişi çok daha eskilere dayanan, inanılmaz
gelişmesini II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde gerçekleştiren, beklenen
sonuç bölümü ise belki de hiç gelmeyecekmiş gibi gözüken KİS; Kimyasal, Biyolojik,
Radyolojik ve Nükleer (KBRN) adı altında dört değişik formatı olan - ama konvansiyonel
olmayan - silahlar veya onları taşımak ve fırlatmak için kullanılan her türlü ekipman (balistik
füzeler, uçaklar, uzun menzilli toplar, mektup zarfları, vs.) için kullanılan ortak bir terimdir.
Gerek tahribat potansiyelleri, gerekse de bu özelliğinden kaynaklanan caydırıcılık niteliğiyle
konvansiyonel silahlardan kesin bir şekilde ayrılan KİS, her ne kadar aynı üst başlık altında
toplansalar da birbirlerinden oldukça farklıdır. Daha çok muhteviyatlarında, yapım
teçhizatlarında ve kullanım metotlarında kendini gösteren bu farklılığın, söz konusu silahların
etkileri yönünden de benzer nitelikte olduğu görülmektedir (Tablo 6.1).
II. Dünya Savaşında müttefiklerin iki gün süren 1400 bombardıman uçağı sortisi
sonunda 130.000 ila 200.000 kişiye zayiat verdirilmiştir (1) Buna karşılık, Hiroşima'ya atılan
tek bir atom bombası 68.000 kişiyi öldürmüş, 76.000 kişiyi ise yaralamıştır (2).
Örneğin; İstanbul üzerinde patlatılacak 1 megatonluk bir hidrojen bombasının yaklaşık
470.000 kişiyi öldürebileceği ve 630.000’den fazla kişiyi de yaralayabileceği söylenebilir (3).
Yukarıdaki referanslar birbiri ile mukayese edildiğinde, bir tek kitle imha silahının
yüzlerce, hatta binlerce, yüksek patlama gücüne sahip konvansiyonel mühimmattan daha fazla
tahrip gücüne sahip olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır (4) Bu hâliyle Kitle imha silahları,
konvansiyonel mühimmatla mukayese edildiğinde muazzam tahrip ve zayiat verdirme gücüne
sahip nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Aralık
1997’de yapılan "Transforming Defense, National Security in the 21th Century" konulu panele
ait raporun sözlük kısmında ise kitle imha silahları şu şekilde tarif edilmektedir ; "Kitle imha
Silahları, genellikle kimyasal, biyolojik, nükleer silahlar ve bunları taşıma kabiliyeti olan
füzeleri ifade eder. Bazı durumlarda radyolojik silahlar da dâhil edilir”(5).
ABD eski Başkanı William B. Clinton tarafından kitle imha silahlarının imhasına ilişkin
1994 yılında vermiş olduğu 12938 sayılı direktifle ilgili yayımlanan bir basın bildirisinde " ....
Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların (kitle imha silahları) ve bu silahları atma vasıtalarının
yayılması... " şeklindeki ifade yer almış ve kitle imha silahlarının hangi tür silahları kapsadığı
açıkça belirtilmiştir.
ABD Silahlı Kuvvetleri Kimya Okulu tarafından yayımlanan, ‘FM 3-100 Kimya
Birliklerine Ait Talimname’’ de, "Kitle imha silahları kullanımı veya kullanma tehdidi sonunda
büyük ölçüde zayiata, kirlenmeye sebep olabilecek, harekâtın hedeflerini, safhasını ve harekat
istikametini değiştirmeye neden olacak silahlardır“ şeklinde tanımlanmaktadır(6). Bu tanımlar
ışığında kitle imha silahlarını 3 gruba ayırabiliriz; (i) Nükleer Silahlar, (ii) Biyolojik Silahlar,
(iii) Kimyasal Silahlar.
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Dünya devletlerinin aynı anda, kitle imha silahlarının üç türüne de sahip olması oldukça
zordur. Ancak Soğuk Savaşın bir getirisi olarak, bazı devletler bu imkâna kavuşmuşlardır. Hâl
böyle olunca uluslararası alanda iki rakip kutup kendiliğinden belirmektedir: Kitle imha
silahlarına sahip olanlar ve olmayanlar. Sahip olmayanlar da kendi içlerinde ikiye ayrılabilir:
Sahip olmaya çalışanlar ve bu tür bir girişimde bulunmayanlar. Devletlerin bu öldürücü gücü
yüksek silahlara sahip olma nedeni genelde güvenlik endişelerine dayandırılmaktadır. Ancak
bu derece önemli bir güç, güvenlik endişelerini gidermek bir yana, var olanlara yenilerini
eklemektedir. Kullanıldıklarında etkilerinin ne olabileceğini anlayabilmek açısından, BM’nin
yaptığı bir çalışmanın sonuçlarına değinmek önem arz etmektedir. Stratejik bir bombardıman
uçağı ile atılan nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların nispi etkileri şöyle değerlendirmiştir :
"Bir megatonluk bir nükleer bomba 300 kilometrelik bir alan içinde korunmasız halkın yüzde
doksanını öldürür.15 tonluk bir kimyasal silah 60 km'lik bir alandaki halkın yüzde ellisini
öldürebilir. 10 tonluk bir biyolojik silah 100.000 km'lik bir alandaki halkın yüzde yirmi beşini
öldürür ve yüzde ellisini hastalandırır.“ (7)
Tablo 6.1: Kitle İmha Silahlarının Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması (Kitle İmha Silahları
Raporu, 2006).
ÖZELLİK

NÜKLEER SLH

KİMYASAL SLH

BİYOLOJİK SLH

Ağırlık

1 Megaton

15 ton

10 ton

Etki alanı

300km2

60 km2

100 bin km2

Tahribat

%90 ölüm

%50 ölüm

%75 ölüm ya da %50 hasta

Maliyet

800 $ /km2

600 $ /km2

11 $ /km2

6.3. Kitle İmhasına Yönelen Terörizm
Uluslararası terörizmin evrimi incelendiğinde çok önemli bir kırılma noktası göze
çarpmaktadır ki bu da küreselleşmenin hızla yayılması ile yakından ilgilidir. 1990’lara kadar
uluslararası terörizme damgalarını vuran kişilerin cani bir topluluğun temsilcileri olduğu
söylenebilir(8). Ancak uzmanlar, küreselleşme etkeninin bu canilerin elini de güçlendirdiği
gerçeğine dayanarak söz konusu kitlenin önümüzdeki yıllarda binaları havaya uçurmakla
yetinmeyeceklerini, kitle imha silahlarını kullanarak bütün bir kenti, hatta bütün bir ülkeyi
tehdit etmek girişiminde bulunabilecekleri uyarısında bulunmaya başlamışlardır. Ulaşım ve
iletişim teknolojilerindeki gelişme ile mal, hizmet, insan, bilgi ve finansın serbestçe ve hızlı bir
şekilde yer değiştirmeye başlaması, ulusal sınırların birer engel olmaktan çıkması sadece kar
amaçlı şirketlerin değil, terör örgütlerinin de yapısını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çok uluslu
şirketlerin ortaya çıktığı gibi çok uluslu terör örgütleri de ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak
terörizm de küreselleşmiştir (9). Bu gelişmeler ışığında güvenlik stratejilerinde de büyük
değişimler kaçınılmaz olmuştur. Gelinen noktada uluslararası terörizmin değişen yapısı, sadece
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coğrafi sınırlara dayalı olmayan güvenlik stratejilerinin gündeme gelmesini zorunlu
kılmaktadır. Terör mantığında bulunan “zayıflık” olgusu geçerliliğini yitirmemiş olmasına
rağmen, küreselleşmenin nimetleri sayesinde terör örgütleri sahip oldukları “zayıflıklarla” bile
büyük yıkımlar gerçekleştirme olanağına sahip olmuşlardır ki, 11 Eylül saldırıları bu gerçeğe
işaret eden önemli bir örneği teşkil etmektedir. Bu durumun adı da uluslararası alanda
“asimetrik tehdit” olarak belirlenmiştir (10). 1990’lı yıllar devletlerin güvenlik sorunlarını,
tehdit algılamalarını ve savunma doktrinlerini, elbette saldırı doktrinlerini göz ardı etmeden,
yeniden analiz ettikleri bir dönem olma özelliği taşımıştır. Bu analizler yapılırken de
küreselleşmenin etkileri göz önünde bulundurulmuş ancak genelde sadece olumlu olanlarına
vurgu yapılabilmiştir. Asimetrik tehdidin hızlı şekilde gelişmesiyle küreselleşme yanlılarının
bile bazı tezleri gözden geçirmek zorunda kaldıklarını söyleyebiliriz.
Uluslararası terörü besleyen ve dolayısıyla asimetrik tehdidin de büyümesini sağlayan
unsurları, bir yandan terör örgütlerinin mali gücünün artması bir yandan da devlet destekli
terörizmin küçük ve sistem muhalifi devletler açısından tercih edilen bir mücadele stratejisi
hâline gelmesi ve kimi merkezi devlet otoritelerinin siyasal ve sosyal krizler nedeniyle kendi
kontrollerinde olması gereken stratejik silahlar üzerindeki denetimlerini kaybetmesi olarak
sayabiliriz(11). Özellikle eski SSCB yeni Rusya toprakları üzerinde bulunan ve stratejik değere
sahip silah ve maddelerin günümüz itibari ile kontrolsüz kaldığını ve bu durumun da Rus
organize suç örgütleri ve terör örgütlerini ortak bir paydada buluşturabileceğini
değerlendiriyoruz. Bunun yanında ekonomik sıkıntıları nedeniyle, kitle imha silahları üretim
sektöründeki tecrübeli bilim adamlarını artık istihdam edemeyen farklı bir Rusya gerçeğini göz
ardı etmeden diyebiliriz ki, sözü edilen bilim adamları bu teknoloji peşinde koşan devletlerin
davetlerine icabet etmiş veya mutlaka edeceklerdir. Politikacıların ve güvenlik görevlilerinin
klasik argümanı olan, “terörü kontrol altında tutabiliyoruz” cümlesi artık üzerinde
düşünülmeden telaffuz edilemez hâle gelmiştir. Bugün üst düzey politikacılar bile, elinde
tehlikeli kimyasal silahlar, bulaşıcı hastalık taşıyan bakteriler veya on binlerce insanın ölümüne
yol açabilecek etkiye sahip nükleer bomba bulunan çılgınlarla ilgili senaryoların hiç de uzak
bir ihtimal olmadığını kabul etmektedir (12). “Gelişmiş bir teknoloji ve eskisine oranla sınırları
kolayca aşılabilen küçük bir dünya sayesinde, kitlesel hastalık, ölüm ve yıkım kabiliyeti bugün
büyük boyutlara ulaşmış durumdadır” diyen Cohen, sorunun günden güne ciddi bir hâl aldığını
ve de büyüdüğünü değerlendirmektedir. Ona göre de, silah yapımında kullanılabilen
plütonyumla uranyum, muhtemelen Rus nükleer tesislerinden “dağıtılmakta” ve kısa bir zaman
içinde teröristlerin eline geçme ihtimali söz konusudur. Yani, artık kitle imha silahlarına
ulaşılabilirlik durumunun gerçekleşme ihtimali vardır demek, Cohen’in düşüncesinin bir başka
ifade biçimi olmaktadır ve de doğruluğu tartışılmayacak kadar da ortadadır. Ancak kitle
imhasına yönelik terörün sadece, kitle imha silahları ile olmayacağını da vurgulamakta yarar
görüyoruz. Etkili şekilde ve doğru yerde kullanılan konvansiyonel patlayıcılar da aynı işlevi
görebilir(13). Örneğin Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıdaki patlayıcılar, binanın daha
kritik yerlerine yerleştirilmiş olsaydı, ölü sayısı yüzlerle yaralı sayısı da binlerle ifade
edilebilirdi.11 Eylül sürecinin terörizmin yapısını kökten değiştirdiği bir gerçektir ancak bunu
kitle imha silahları ile değil, sadece alışılagelmedik bir yöntemle yaptığını söyleyebiliriz. Bu
noktadan hareketle, neden kitle imha silahları terör konusuyla birlikte gündeme gelmektedir
sorusu sorulabilir.
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Cevabın, eldeki somut verilerden ziyade, dünyaya hâkim olan gelecekle ilgili kötümser
anlayışın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Kitle imha silahlarına ulaşma zorluğu, teröristler
açısından bakıldığında, özellikle kimyasal ve biyolojik silahlar konusunda, artık aşılmaz bir
engel teşkil etmemektedir. Kimyasal ve biyolojik silahların dışında, nükleer maddelerin
kullanımının da terörist örgütlerin gelecekteki eylem stratejilerinin içerisinde yer alması
ihtimali, uygar yaşam için gelecekteki en ciddi tehditlerden birisi olarak gözükmektedir.
Uluslararası terörizm yerel bir düzensizlik ve anarşi problemi olmaktan çıkarak uluslararası bir
güvenlik sorunu olarak gündemdeki yerini almış ve buna bağlı olarak farklı içeriğe sahip
terörizm tipleri türemiştir. Bunlar, narkoterörizm, medyatik terörizm, etno-dinsel terörizm,
örgütsüz terörizm ve kitle imhasına yönelik terörizm olarak sayılabilir (14).
KİS’in yayılması sorunu sadece devletlerle ilgili değil, ele geçirmeleri ve/veya
kullanmaları durumunda terör örgütleri tarafından çok ciddi ve içeriği bilinenden farklı bir
terörizm tehdidi yaratabilecek ortamın hâlihazırda oluşması nedeniyle de önemlidir. Çünkü
tahmin edilen senaryoların gerçekleşmesi durumunda, bugüne kadar yaşanan acılar ve
karşılaşılan zararlardan çok daha korkunçlarının yaşanması olasıdır. Bu hususun ciddiye
alınmamasının, olasılığının çok düşük görülmesinin ve ihmal edilmesinin de tehdidin
boyutlarını artırdığı kesindir.
1970-2011 yılları arasında yaklaşık 245 KBRN olayı rapor edilmiştir. Nükleer terör
olayının hiç kaydedilmediği bu dönemde; 200 olayla kimyasal silahlarla gerçekleştirilen
eylemler, 32 biyolojik ve 12 olayla da radyolojik silahlarla yapılan terör hareketleri yer
almaktadır. Azımsanamayacak miktarda olan bu saldırılar, en çok 2001 yılında görülmüş olup
1000’nin üzerinde ölüme ve çok daha fazla insanın da yaralanmasına sebep olmuştur (Global
Terrorism Database, 2013). Şekil 6.1’te KİS ile gerçekleştirilen eylemlerin yıllara göre dağılımı
sunulmuştur.
Bununla birlikte, 2013 yılının başına kadar ‘Ulaşım ve Kalkınma Politikası Enstitüsü’ne
kayıtlı 120 ülke, nükleer ve diğer radyoaktif maddelerle ilgili 2331 olayı rapor etmiştir. Bu
sayıdan 419’u izinsiz bulundurma ve ilgili suç faaliyetleri, 615’i çalıntı veya kayıp, 1244’ü
diğer yetkisiz faaliyetler ve olaylar, 69’u ise kategorisi belli olmayan vaka olarak bildirilmiştir
(IAEA Incident and Trafficking Database, 2013). Kontrol dışı gerçekleşen bu olayların sayısı
gerçekten ürkütücüdür. Altı adet nükleer silahın ise hâlen bulunamamış olması bu vahameti
daha da artırmaktadır (Broken Arrows: Nuclear Weapons Accidents).
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Şekil 6.1: Yıllara Göre KİS Eylemleri (Global Terrorism Database, 2013)
Sonuç olarak; endişe duyulması gereken konu, devlet destekli terörizm kavramı içinde
KİS’in kullanılması değil, terör örgütlerinin bu silahları bir şekilde elde etmeleri, hatta
üretmeleri ve en nihayetinde de kullanmalarına dayanan ürkütücü terör senaryolarıdır. Sonunda
hangi güdü (dinsel, ideolojik, psikolojik) ya da çıkar unsuruyla hareket ederlerse etsinler, terör
örgütlerinin KİS ile gerçekleştirecekleri her eylemin – fırsatın bir kere ele geçmesiyle bile –
masum pek çok insanın ölümüne yol açacağı kesindir. Şekil 6.2’te çatışma ortamının
geleceğinde, terörizmin kullanılması ve KİS’e sahip olma eğilimleri ifade edilmeye
çalışılmıştır. Görüldüğü gibi yakın gelecekte KİS’in terör amaçlı kullanılması öngörülmektedir.
Bu amaçtaki beklentiler ise; toplu ölüm ve yaralanmalar, acil yardım sistemlerine (hastane ve
benzeri sağlık kuruluşları) aşırı yüklenmeler, normal yaşamın alt üst olması, panik ve şaşkınlık,
önemli tesislerin kapatılması, hükümete ve devlete güvenin kaybolması olarak özetlenebilir.

Şekil 6.2: Çatışma ve Terörizm Ortamında KİS’e Sahip Olma (Chandler, 1998)
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6.4. Kitle İmha Silahları, Etkileri ve Korunma Yöntemleri
20 yüzyıl, içerisinde yaşanan iki dünya savaşı ve bu savaşların yıkıcılığı nedeni ile tarih
sahnesinin insanlık adına yaşanan en acımasız yüzyılı olma özelliğini taşımaktadır. İnsanları
öldürmenin maliyeti, silah teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu yüzyıl içerisinde
sürekli bir artış eğilimi göstermiştir. Bireylere yönelen basit çalışma prensipli silahlardan,
kitleleri imha etmeyi amaçlayan ileri teknoloji ürünü ve yüksek maliyetli silahlara doğru kısa
zamanda uzun sayılabilecek bir yol kat edilmiş ve günümüz itibarıyla de geri dönülemez bir
noktaya gelinmiştir.
Saf Sinir Ajanları renksiz ve hareketli sıvılardır. Oda sıcaklığında kısmi uçucu
özellikleri vardır. Sürekliliklerini ve etkilerini artırmak amacıyla bazı maddelerle
yoğunlaştırılmaları durumlarında ise sarımtırak kahverengi sıvılar olarak karşımıza çıkarlar.
Bazılarının ise hafif meyve kokuları olabilir. Maruz kalma yoluna göre belirtiler değişiklik
gösterir. Buhar alınımı sonrası solunum sistemi belirtileri ortaya çıkarken, bulaşmış bir gıdanın
ağız yoluyla alınımı sonrası sindirim sistemi belirtileri önce görülür. Solunum yolu ile alımı
sonrası göğüste sıkışma hissi ilk belirtidir. Akciğerler tarafından hızlı bir biçimde emilen
kimyasal ajan 1 dakikadan kısa bir zaman süresi içerisinde yaygın sistemik bulgular
görülmesine yol açabilir. Maruz kalınan doz ile ilişkili olarak gözde yanma, ağrı, burun akıntısı,
anksiyete, huzursuzluk, emosyonel labilite, tremor, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, bellek
bozukluğu, apati, depresyon, kas seğirmeleri, kramplar görülebilir. Daha yüksek dozlarda ise
kardiyovasküler sistem belirtileri hâkimdir, generalize kas seğirmeleri, zorlu, yüzeysel
solunum, bronşial sekresyonlarda artma, generalize konvulsiyon, konuşma bozukluğu,
reflekslerin kaybı, koma ve ölüm görülebilir. Pinpoint pupil (iğne ucu göz bebeği),
açıklanamayan nazal sekresyon, göğüste sıkışma hissi, hızlı gelişen nikotinik, muskarinik ve
santral sistemi belirtileri kimyasal ajana maruz kalınmış olma olasılığını akla getirmelidir.
Mustardlar fiziksel özelliklerinden dolayı soğuğa ve ısı değişiklerine dirençlidirler.
Yakıcı ajanlara maruz kalınması ile belirtilerin ortaya çıkması arasında 2-24 saat arasında
değişen bir latent dönem vardır ki dekontaminasyon ve tedavi için geç kalınmış olabilir. Alınan
doz çok yüksek ise kurban genellikle 48 saat içerisinde akciğer ödemi, bronş sekresyonlarının
oluşturduğu tıkaçlara bağlı mekanik asfiksi ya da bozulmuş immun yanıtın kolaylaştırdığı
fırsatçı enfeksiyonlarla ölür. Yakıcı ajanlara karşı korunma tam koruyucu giysiler ile
başarılabilir. Akciğer irritanları içerisindeki en tehlikeli ajan fosgendir. Normal hava ve iklim
koşullarında 8,2 °C‘ de kaynar. Buharının dansitesi havadan 3, 4 kat daha fazla olduğundan
özellikle çukurlarda ve düşük seviyeli bölgelerde uzun zaman etkisini kaybetmeden kalabilir.
Düşük konsantrasyonlarda yeni biçilmiş saman kokusuna benzer bir kokusu vardır. Kimyasal
silahlar içerisindeki üstün özelliği yüksek dozlarda masif akciğer ödemine neden olarak birkaç
saat içerisinde ölüme yol açmasıdır. Diğer kimyasal ajanların oluşturduğu solunum yolu
belirtilerine benzer etkiler göstermekle birlikte bu belirtilerin tanı koydurucu bir değeri yoktur.
Çünkü olgu belirtilerin görülmediği latent dönem sonrası ani gelişen masif akciğer tablosu ile
karşımıza çıkabilir.
Yakıcı ajanlar sıklıkla askeri kayıp oluşturmak, karşı birlikleri koruyucu ekipmanlar
kullanmak zorunda bırakarak hareket yeteneklerini azaltmak amacıyla kullanılırlar.
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Klasik kimyasal ajanlar, yasal ticari kullanımı var olan kimyasal maddeler kullanılarak
kolayca imal edilebilir; Örneğin yakıcı gazların üretimi basit kimyasal işlemlerle
başarılabilirken sinir gazlarının üretimi pek çok komplike işlemi gerektirmektedir. Hatta bu
üretim aşamalarının bir bölümünde katı ısı denetim kurallarının uygulanma zorunluluğu vardır.
Toksik maddelerin saklanması da bir takım sorunlar doğurabilir, bu nedenle ürünlerin
bozulmasını engellemek için özel ekipmanlara gereksinim duyulur.
Kimyasal silahlara karşı korunma, dört ana köşe taşı üzerine kuruludur;
Fiziksel Korunma: Vücut korunması, solunum sistemi korunması,
Medikal Tedavi: Pre-medikasyon, tedavi,
Algılama: Alarm, monitörizasyon, doğrulama, tanımlama,
Temizleme: Bireysel ve araçlar ile temizlenme.
Sivil savunma birimlerinde ve çevrede çalışan sivil savunma personellerinin askeri
personel için hazırlanmış önlemleri alması gerekmektedir. Sivil halkın barınaklara ya da
barınaklardan taşınması sırasında alınması gereken önlemler acil çözülmesi gereken
sorunlardır. Bu da, sivil halkın kullanımına uygun dizayn edilmiş basit koruyucu maskelerin
üretilmesi zorunluluğunun bir göstergesidir. Bir kimyasal saldırı sırasında solunum yolları
aerosol ve gazlara karşı, vücut ise sıvı ve katı partiküllere karşı korunmalıdır. Çocuklarda maske
yerine hem solunum organlarını hem de vücudu koruyan özel ceketler kullanılması sıvı
kimyasal ajanlar için daha uygundur. 12 aylıktan küçük bebekler koruyucu örtüler kullanılarak
korunabilir. Sivil halkın kimyasal silahların etkinliğinin sınırlandırıldığı sığınaklara
yönlendirilmesi alınabilecek en önemli ortak önlemdir. Büyük yerleşim merkezlerinde erken
uyarı sistemleri geliştirilmeli, kimyasal saldırı sırasında halk sirenlerle ve radyolar aracılığı ile
uyarılmalı, alınması gereken kişisel önlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Sivil savunma
uzmanları tüm aşamalarda koordinasyonu sağlamalıdır. 15 tonluk bir kimyasal silahın 60
km²’lik bir alandaki halkın %50’ sini öldürebileceği belirtilmektedir.
Kimyasal Silahlar için potansiyel hedefler; askeri hedefler, hava alanları ve limanlar,
kritik altyapı tesisleri (akaryakıt, enerji merkezleri, su arıtma tesisleri gibi), büyük nüfus
yoğunluğunun bulunduğu merkezler olarak sıralanabilir.
Uluslararası Yasal Düzenlemelere bakıldığında; Kimyasal silahların tarihsel gelişim
süreci içerisinde kimyasal silahları üreten, zaman zaman kullanan devletler bir taraftan da Kitle
İmha Silahlarını (KİS) sınırlamaya yönelik çok taraflı silah kontrol rejimlerini yürürlüğe
sokmuştur. Bunlar;
•

1925 tarihli Cenova Protokolü,

•

1968 Nükleer Silahsızlanma Anlaşması (Nuclear Non- Proliferation Treaty),

•

1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu (Biological Weapons Convention),
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•

1987 Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi (Missle Technology Control Regime),

•

1993 Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (Chemical Weapon Convention)'dur.

Cenova Protokolü ile savaşta kimyasal harp maddelerinin kullanılması yasaklanmıştır.
Gerçi ABD’de dâhil olmak üzere pek çok ülke yalnızca ilk kullanan ülke olmayacakları, ancak
kendilerine karışı kimyasal silah kullanıldığında aynı cinsten misilleme yapma hakkını saklı
tuttuklarını belirterek çekince koymuşlardır. ABD 1975 yılına kadar bu protokolü
onaylamamıştır.
Dünya Tabipler Birliği 1990 yılında, 42. Oturumu’nda Kimyasal ve Biyolojik Silahlar
Konulu Bildirgeyi kabul etmiş, Tokyo Bildirgesi ile de sağlık hizmeti vermesi beklenen
hekimlerin, kimyasal ve biyolojik silahların araştırılmasına katılmasını, kişisel ve bilimsel
bilgilerini bu silahların keşfi ve üretiminde kullanmalarının etik olmadığını bildirmiştir.

6.4.1. Kimyasal Savaş
Kimyasal savaş, kimyasal silahların kullanıldığı saldırılara verilen isimdir. Kimyasal
silahlar, insan üzerinde fiziksel ya da psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin
zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir. Bakteri veya virüslere
göre daha tehlikelidir. Sinir gazı denen, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanlar tarafından
keşfedilen G tipi (sarın, soman, tabun) ve İngilizler tarafından yeni böcek türleri araştırırken
bulunan VX gibi organik fosfat bileşenleridir. Sinir hücreleri ve kas hücreleri arasında iletiyi
sağlayan bir maddeyi etkisiz kılarak yaygın kas felcine, dolayısıyla solunum güçlüğü ve
yetmezliğine neden olur. Uçucu, renksiz ve kokusuzdur. Havadan ağırdır. Yere çökebilir.
Buharlaştığında solunum yoluyla alınır. Dakikalar içinde öldürebilir. Panzehiri vardır. Deri
temasıyla bulaşır.
Hardal gazı, chlorine, phosgene, hydrogen cyanid diğer kimyasal ajanlardır. Hardal gazı
ve chlorid dışında kokusuzdurlar. Hepsi solunum yoluyla alınır ve öldürücü olabilir. Korunmak
için gaz maskeleri kullanılabilir. Çoğu ajan renksiz ve kokusuz olduğu için saldırının ne zaman
başlayıp bittiğini bilemeyiz. Bu nedenle kullanımı efektif değildir. Bu konuda yüksek
teknolojik nitelikte sensörler üzerinde araştırmalar yürütülmektedir.

6.4.2. Kimyasal Silahların Tanımı
Kimyasal harp ajanları, Birleşmiş Milletlerin 1969 yılında yayınlamış olduğu bir
raporda "insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri nedeni ile kullanılan
her türlü katı, sıvı, gaz hâlindeki kimyasal maddeler" şeklinde tanımlanmıştır. 1993 yılında
imzalanan kimyasal silahlar konvansiyonu ise; kimyasal silah olarak tipleri ve miktarları uygun
olan ve bunları elde etmek için kullanılan kimyasallar, bu kimyasalları kullanmak için gerekli
cihaz ve mühimmatlar ve bunların kullanımına yönelik özel olarak tasarlanmış her türlü
teçhizatı kimyasal silah olarak tanımlamıştır.
Kimyasal silahlar 1. Dünya Savaşı’nda kimyasal maddelerin toksik özelliklerini
kullanarak düşman üzerinde fiziki ve fizyolojik etkiler oluşturmak amacıyla gaz (aerosol ya da
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buhar) hâlinde etkin bir biçimde kullanılmış ve kayda değer kayıplar verilmesine neden
olmuştur. Savaş sırasında Almanlar klorin dolu kutuları esen rüzgâra doğru atmak suretiyle
yayılmasını sağlayarak basit bir yol uygulamıştır. Bundan kısa bir süre sonra Fransızlar fosgeni
top mermileri içerisinde kullanmışlardır. 1917 Temmuz'da Almanlar ilk kez hardal mühimmatı
ile birlikte koruyucu maskeleri de etkisiz hâle getirerek kusmaya neden olan katı partiküllü
difenil klorasil kullanmaya çalışmıştır. Sinir gazları ise 1930'larda Almanlar tarafından
bulunup 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirilmiştir. 1936'da Alman kimyacı Gerhard Schrader
var olan haşere öldürücüleri inceleyerek tabunu iki yıl sonra da daha toksik olan sarini
bulmuştur. 2. Dünya Savaşı boyunca İtalyanlar, Macarlar, Japonlar, Fransızlar, İngilizler,
Ruslar, Amerikalılar, Almanlar hardal, fosgen ve benzer ajanları geliştirmeyi sürdürmüşler
ancak kullanmamışlardır.
Sarin buharlaşabilme ve genleşme özelliği nedeniyle kolay solunabilen bir ajan olarak
dikkati çekmiştir. ABD, sarin'in özelliklerinden yararlanmak için özel bombalar, roketler, sprey
tankları ve füzeler dizayn etmiştir. Bu silahların tasarımında yüksek patlayıcı silahlar tekniği
kullanılmasına karşın, bu teknik sarin'in yüklenmesine olanak verecek biçimde modifiye
edilmiştir. Fransızlar, İngilizler, Kanadalılar GB sarin testleri için üretim maksatlı küçük çaplı
tesisler kurmuşlardır. ABD ve Sovyetler tam kapasiteli somanı (GD) da üretmişlerdir.
1950'lerin sonlarına doğru İngiliz bilim adamları farklı bir kategoride değerlendirilen V
ajanlarını keşfetmişlerdir. Bu ajana karşı gaz maskelerinin yeterli koruma sağlayamaması
dikkat çekicidir. İngiliz ve ABD farklı üretim yöntemleri ile VX ajanlarını üretmişlerdir.
1960'lar, öldürücü olmayan toplumsal olay kontrol ajanlarının gelişmesine sahne
olmuştur. Bu maddelerden özellikle CS ölüme neden olmadan mukus membranlarında yüksek
tahriş yaratan bir ajandır. CS ve benzeri maddelerin kullanımında amaç, kalıcı bir zarar
vermeden geçici olarak insanların yaşam standartlarını düşürmektir. CS ilk olarak İngiltere'de
geliştirilmiş ve kullanılmış daha sonra kısa zamanda ABD'de ve birçok ülkede benimsenmiş,
üretilmiş ve kullanılmıştır. 1 ve 2. Dünya Savaşları arasında ise; İtalya tarafından Etiopya'da,
Japonya tarafından Mançurya ve Çin'de kullanılmıştır. Japon Aum Shinrikyo tarafından yapılan
terörist eyleme kadar bütün kimyasal silahlar esas olarak ülkeler tarafından taktik silahlar olarak
kullanılmıştır. Bu konu 1. Dünya Savaşı'ndaki kilitlenmeyi çözmek için olduğu kadar, 19791988 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda Irak’ın İran’ın insan dalgalarından oluşan taarruzlarını
durdurmak için kullanımında da açıkça görülmektedir. Tipik olarak, ülkeler kimyasal silahlarını
korumasız, güçsüz hedeflere yönlendirmişler, kendileriyle eşit biçimde silahlanmış güçlere
karşın kullanmamışlardır. Bu nedenle misilleme korkusundan dolayı kimyasal silahların
karşılıklı caydırıcı etkisi olduğu konusunda bir görüş birliği vardır. Buna karşın, geçen on
yıllarda, hemen hemen her çatışmada kimyasal silahların kullanıldığına ve bunların çoğunun
klinik olarak ya da fiziki kanıtlarla somut olarak belirlenemediğine ilişkin savlar vardır.
Yakıcı ajanlar sıklıkla askeri kayıp oluşturmak, karşı birlikleri koruyucu ekipmanlar
kullanmak zorunda bırakarak hareket yeteneklerini azaltmak amacıyla kullanılırlar.
Klasik kimyasal ajanlar, yasal ticari kullanımı var olan kimyasal maddeler kullanılarak
kolayca imal edilebilir; Örneğin yakıcı gazların üretimi basit kimyasal işlemlerle
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başarılabilirken sinir gazlarının üretimi pek çok komplike işlemi gerektirmektedir. Hatta bu
üretim aşamalarının bir bölümünde katı ısı denetim kurallarının uygulanma zorunluluğu vardır.
Toksik maddelerin saklanması da bir takım sorunlar doğurabilir, bu nedenle ürünlerin
bozulmasını engellemek için özel ekipmanlara gereksinim duyulur.
Kimyasal silahların sınıflandırılması:
1) Sinir Gazları: a- Sarin (GB), b- Tabun (GA), c- Soman (GD), d- Metilfosfafonotioik
asit (VX)
2) Yakıcı Gazlar: a- Sülfür Mustard (HD), b- Nitrojen Mustard (HN) (hardal gazları),
c- Levisit (L), d- Fosgen oksim(CX)
3) Akciğer İrritanları: a- Fosgen (CG), b- Difosgen (DP), c- Klorin (CL), d- Klorpikrin
(PS)
4) Kan Zehirleri: a- Siyanoejen Klorür, b- Hidrojen siyanür
5) Kapasite Bozucular: a- Psikomimetikler (3-Quinuclidinil benzilat, LSD), bToksinler, c- Göz Yaşartıcı Gazlar i) kloroasetofenon (CN), ii) orto-klorobenilidin-malononitril
(CS), iii) dibenz (b,f)-1,4- oxazepine (CR)
6) Bitki Öldürücü Ajanlar.

6.4.3. Biyolojik Savaş
Biyolojik silahlar, yöneldiği hedefte bıraktıkları etkiler açısından, hastalığa neden olan
mikroorganizmaların ve virüslerin enfekte etkisine sahip, nükleik asitler gibi kendilerini
kopyalayarak çoğalabilen biyolojik yapıların, bulaşıcılık ve hastalık yapma yeteneklerine bağlı
olan silahlar şeklinde tanımlanabilir ( Tablo 4.2)
Günümüz itibarıyla BM, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), NATO gibi bazı uluslararası
kuruluşlar ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonunun belirlemelerine göre 43 mikroorganizma (15
bakteri, 24 virüs, 2 mantar ve 2 parazit) insanlara karşı biyolojik silah hâline getirilebilme
özelliğine sahiptir (33). Bu tür silahlarla yürütülebilecek olan biyolojik savaş ise, ‘’insan, evcil
hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm veya zarar meydana getirmek, malzemeyi hasara
uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten
kullanılması olarak’’ (34) tanımlanmıştır. Bakteriler, riketsialar, virüsler, funguslar,
protozoalar gibi mikroorganizmalar biyolojik savaş maddesi (ajanı) olarak kullanılabilmektedir
(35) Nükleer ve kimyasal silahlar gibi biyolojik silahlar da kitle imha silahları sınıfında yer
alırlar, ancak biyolojik silahların, kolay ve ucuza elde edilmeleri, etkilerinin kalıcı olması,
kullanım kolaylıkları ve kullanıldıklarının geç farkına varılması gibi özellikleri nedeniyle, diğer
kitle imha silahlarından kesin bir şekilde ayrılmaktadırlar.
Biyolojik maddeler kokusuz, tatsız ve aerosol bulutu hâlinde atıldığı zaman 1 ila 5
mikrometre veya mikron boyutunda son derece küçük partiküllerden oluştuğundan insan
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gözüyle görülemez (36) Askeri harekâtta ciddi bir etki yaratmak adına yüz binlerce ton
kimyasal ajanın kullanılması gerekirken, aynı derecedeki olumsuz etkiyi yaratabilmek için
birkaç kilogram biyolojik madde yeterli olabilmektedir. Biyolojik silahlar için gerekli
maddeler, uluslararası kurallara uygun olarak biyomedikal araştırmalarla, enfekte olmuş
hayvan, insan veya topraktan elde edilerek üretilebilmektedirler. Bunun da ötesinde, biyolojik
savaş ile ilişkili birçok enfekte hastalık, biyolojik savaş yeteneğini geliştirdiğinden endişe
edilen ülkelere özgü, yalnız o çevrede görülen niteliktedir (37).
Biyolojik silahları, diğer kitle imha silahlarından ayıran en önemli özellik, kolay elde
edilebilir ve ucuz olmasıdır. Temel ilaç endüstrisinde kullanılan laboratuvarların tamamı aynı
zamanda birer biyolojik silah üretim tesisi olarak da kullanılabilme özelliğine sahiptir.
Dolayısıyla nükleer veya kimyasal silahları üretmek için gereken uzun ve masraflı süreç,
biyolojik silahların üretimi için gerekli olmamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Amerikalı bir
subay olan Tery Mayer, bu silahlar için ‘’ fakir ülkelerin kitle imha silahı’’ (38) olduklarına
dair bir nitelendirmede bulunmuştur.
Ayrıca biyolojik silahla yapılan bir saldırının tanımlanabilmesi çok güçtür ve
yaratabileceği etkiler de oldukça zararlıdır. 1940’lı yıllarda İskoçya yakınlarındaki Gruniard
adası, birçok biyolojik silah denemesine sahne olmuştur. Araştırmacılar, bu denemelerin
gerçekleştirilmesinden kırk yıl sonra bile adanın Anthrax sporlarıyla kirlenmiş olduğunu ortaya
çıkarmışlardır (39).
Uluslararası alanda biyolojik silahların tercih edilme nedenleri aşağıda açıklanmaya
çalışılmıştır (40);
(i)
Biyolojik silahları oluşturan maddeler çok az miktarda
mikroorganizmalardan üretilebilirler. Bir veya iki gramlık mikroorganizma
miktarından istifade ile bir hafta gibi kısa bir sürede tonlarca biyolojik silah maddesi
üretilebilir.
(ii) Biyolojik silahlar diğer kitle imha silahlarına göre daha geniş alanlara nüfuz
edebilmektedirler. Devletler veya artık terör örgütleri için bunun anlamı ise; az maliyetle daha
fazla zararlı ve yıkıcı etki demektir.
(iii)

Saklanmaları, küçük hacimleri sayesinde çok kolaydır.

(iv)
İstenen yıkıcı etkiyi sağlamak adına, eldeki olanaklara göre biyolojik
silah maddelerinin birbirilerinin yerine kullanılma imkânı mevcuttur. 50
kilometrekarelik bir alanda %50 oranında öldürücülük sağlamak için yaklaşık 4 ton
Risin toksini gerekirken, aynı etki için 0,5 kg. Antrax toksini yeterli olmaktadır.
Biyolojik silahların çok etkili olmalarının diğer bir sebebi de aşırı toksik olmalarıyla
beraber hızlı çoğalan ve hedef noktalara ulaşabilen canlı organizmalardan oluşmalarıdır.
(v) Biyolojik silah yapımında kullanılan maddelerin rüzgâr altı tehlike mesafeleri,
üretimi ve elde tutulması pahalı olan kimyasal maddelere oranla çok daha fazladır. Sabit bir
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noktadan havaya serbestçe bırakılan bir biyolojik silah maddesinin uygun rüzgâr eşliğinde 500
kilometreye kadar etkili olabileceği bilinmektedir.
(vi) Biyolojik silah maddelerinin kullanıldıkları bölgelerde, istenen yıkıcı veya zararlı
etkinin zamanlamasını ayarlama imkânı mevcuttur. Mikroorganizmalar öncelikle canlı vücuda
yerleşir ve sonra çoğalır. Kuluçka dönemi olarak adlandırılan bu zaman diliminin kısa veya
uzun olması üreticilerin elinde olan bir olgudur.
(vii) Biyolojik silah maddeleri sadece canlı varlıklarda hastalık ve ölüm meydana
getirmektedirler. Diğer kitle imha silahları gibi tahribat yapma etkileri yoktur. İlk bakışta, bu
bir zafiyet olarak algılansa da kullanana açığa çıkmama imkânı sağlamaktadır ki devletlerin ve
gelecekte terör örgütlerinin en gözde
tercih sebebi de aslında budur.
(viii) Biyolojik silah maddeleri, insanların sahip olduğu beş duyu ile farkına
varılamazlar. Diğer kitle imha silahlarına yönelik tespit sensörleri mevcut olmasına rağmen
biyosensörler hâlen geliştirilme aşamasındadır. Örneğin aerosol patojen biyolojik ajanlar,
canlılarca, solunum yoluyla vücuda alınırlar ve bu süreçte ‘’canlı’’ acı bile çekmez. Ancak belli
bir süre sonra hastalık ve buna bağlı olarak ölüm meydana gelir. İnsanların en savunmasız
oldukları silahlar bu sebepten dolayı biyolojik olanlardır.
(ıx) Üretimi en ucuz ve kolay kitle imha silahları biyolojik silahlardır. Genel olarak
denebilir ki, ilaç ve aşı sanayisine sahip her ülke arzu ederse biyolojik silah üretebilir.
(x) Biyolojik silah maddeleri vücuda, solunum, sindirim, deri ve üreme organları
vasıtası ile girebildikleri için, kullanıcısına, karşı taraf üzerinde, geniş bir yelpaze içerisinde
zararlı etki yaratma şansı sağlamaktadır
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Tablo 3.2: Literatürde Yer Alan Biyolojik Savaş Ajanları
Bacillus Anthraksis (Þarbon Etkeni)
Botulinum Toksinleri (Konserve Zehiri)
Brucella Species (Brucelloz "Malta Hummasý" Etkeni)
Vibrio Cholera (Kolera Etkeni)
Clostridium Perfirenges (Gazlý Gangren Etkeni)
Salmonella Typhi (Tifo Etkeni)
Psoudomanas Psoudomallei (Melioidozis hastalýðý Etkeni)
Psoudomanas Mallei (Ruam hastalýðý Etkeni)
Yersinia Pestis (Veba Etkeni)
Francisella tularensis (Tularemi Etkeni)
Coxiella Burnetti (Q Ateþi Etkeni)
Smallpox Virüs (Çiçek Hastalýðý Etkeni)
Congo-Crimean Hemorajik Ateþi Virüsü
Ebola Virüsü
Stafilokoksik Enterotoksin B
Rift Valley Ateþi Virüsü
Trichothecene Mycotoxins
Venezüella At Ensefaliti
Kriptokokoz
Kokoidomikozlar
Plazmodium vivax (Sýtma Etkeni)
Risin (Keneotundan elde edilir)
Saxitoksin (predominant olarak doðada deniz dinoflajellilerince üretilir).
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6.4.4. Radyasyon Nedir?
Kendiliğinden ışıma yapabilen maddeler radyoaktif maddelerdir. Radyoaktiflik
çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği
radyoaktif yapar. Radyoaktif maddeler kuvvetli birer enerji kaynağıdır. Radyoaktif elementler
bu enerjiyi kendiliklerinden yayar ve bu olayı hiçbir şekilde durdurmak mümkün değildir.
Atomun çekirdeğinde bulunan temel tanecikler proton ve nötron olup bunlara nükleon adı
verilir.
Nükleon = proton veya nötron
Radyoaktiflik özelliği elementlerin katı, sıvı gaz ya da bileşik hâlinde olması etkilemez.
Atomun kütlesi çekirdekteki proton ve nötronların kütleleri toplamına eşit olması gerekirken
daha küçüktür. Bu aradaki kütle farkı E=m.c şeklinde enerjiye dönüşür. Bu enerjiye bağlanma
enerjisi denir. Bir atomda nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyükse atom o
kadar kararlı yapıda olur. Bu enerji çekirdekteki nükleonları bir arada tutan enerjidir. Atom
çekirdeğinde kararlılık ya da kararsızlık, proton- nötron sayıları arasındaki ilişki şöyle
genellenebilir:
Atom numarası 1-20 arasındaki atomların çekirdeklerinde proton sayısı = nötron
sayısıdır.
Atom numarası 20-83 arasındaki çekirdeklerde nötron sayısı proton sayısından fazladır.
Atom numarası 83’ten büyük olan elementlerin çekirdekleri kararsız olup radyoaktiftir.
Atom numarası ve nötron sayısı çift olan atomların, atom numarası ve nötron sayısı tek
olan atomlara göre daha çok sayıda kararlı izotopu vardır.
En kararlı çekirdekler hem nötron hem de proton sayıları çift olanlardır. 0-8-20-28-5082 proton veya nötron sayısına sahip çekirdekler özellikle kararlıdır. Bu sayılara sihirli sayılar
denir.

6.4.5. Nükleer Silahlar
I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler, Almanya’nın uzun süre kendisini
toparlayamayacağını ve uluslararası politika alanında bir “taraf” olarak boy göstermesinin
mümkün olmadığı konusunda hemfikir olmuşlardır. Ancak Almanya, bir ulusun güçlü olma
adına ihtiyacı olan her türlü hazırlığı, 1938 yılı itibarı ile tamamlamış bulunmaktaydı.
Almanya’nın ve doğal olarak da bütün dünyanın savaşa hazırlandığı bu zaman diliminde, fizik
ve kimya Profesörü Otto Hahn, Kayzer Wilhelm Enstitüsü’nde yaptığı deneyler esnasında
uranyum atomunu, nötronlarla bombalayarak parçalamayı başarmıştır.
Günümüzde “atomun babası” olarak da bilinen Hahn, elde ettiği buluşun savaş
alanlarında bir silah olarak kullanılabileceğini değerlendirerek, çalışmalarını gizli tutmaya
çalıştığı bilinmektedir (46). Ancak mesai arkadaşlarının sayesinde, bu buluşun gizli tutulması
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gerçekleşmemiştir. Albert Einstein’a kadar uzanan buluşun sırları, Amerikan Başkanı
Roosevelt’e, yine Einstein tarafından yazılan bir mektupla bildirilmiş ve bu konuda ilgili bilim
adamlarının çalışmaları için mali yardım istenmiştir. Mektupta yazılan bazı cümleler şunlardır
(47):
“Sayın Başkan, Enrico Fermi ve Leo Szilard’ın çalışmaları uranyumun yakın gelecekte
önemli bir enerji kaynağı olabileceğine beni inandırmıştır. Bu buluş çok kudretli bombaların
yapımına yol açabilir. Nazilerin bu konuda çalışmaları olduğu hakkında elimde bilgiler var.
Amerika onlardan önce davranmak zorundadır. Aksi hâlde medeniyet yok olacaktır.”
Mektupta belirtildiği gibi Nazilerin böyle bir çalışmadan asla haberdar olmadığı
bilinmektedir. Bu girişimi, ihtiyaç duyulan mali desteği sağlamak adına atılmış bir adım olarak
değerlendiriyoruz. Çünkü bu yöndeki çabalar sonuçsuz kalmamış ve Başkan Roosevelt, talepte
bulunulan mali yardım konusunda özel bir fon oluşturulması emrini vermiştir. Ancak üretilen
silahların ilk ikisinin kullanım onayı, kendisinin ölümünden sonra başkan seçilen Truman
tarafından verilmiştir.
Nükleer silahlar ilk defa, II. Dünya Savaşı sırasında, yukarıda anlatılan gelişmelerin
akabinde, Amerika Birleşik Devletlerinde Manhattan Projesi adı ile bilinen bir program
çerçevesinde, iki türde üretilmiştir (48) ;
(i) Bunların birincisi plütonyumlu atom bombasıdır ve ilk kez 16 Temmuz 1945 yılında
Alamogordo/Amerika’da denenmiştir.
(ii) İkincisi uranyumlu atom bombasıdır ve denemesi bile yapılmadan 6 Ağustos 1945
yılında Hiroşima/Japonya’ya karşı kullanılmıştır. Atılan uranyumlu atom bombası şehrin büyük
bir bölümünü yerle bir ederken ilk anda yaklaşık 68.000, kısa bir süre sonrasında da 200.000
civarında insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu tarihten üç gün sonra yani 9 Ağustos 1945’te,
denemesi yapılmış olan plütonyumlu atom bombası Nagazaki/Japonya’ya karşı kullanılmış ve
Hiroşima’dakine benzer bir yıkım daha gerçekleşmiştir.
Amerikan nükleer teknolojisi, bu tecrübelerinin ardından tereddüt etmeden, daha
karmaşık ancak daha hafif, daha güçlü ve daha etkili silahların dizaynına başlamıştır. Başkan
Truman’ın onayı ile, “ilkel” Fat Man ve Little Boy 13, geliştirilmeye başlanmış ve sonuç itibari
ile termonükleer silahlar icat edilmiştir. Bir fizyon aletinin, termonükleer reaksiyon
oluşturabilmek adına tüm koşulları sağlayabildiği tespit edilmişti (49) ( Yine başkan onaylı, Ivy
Operasyonu ile ‘’Myke’’ yani hidrojen bombasının ilk ve iki basamaklı çalışma prensibine
sahip versiyonu 1 Kasım 1952’de denenmiştir (50) Daha sonra hidrojen bombası olarak
isimlendirilecek olan bu silahın tek basamaklı çalışma prensibine sahip versiyonu 31 Ekim
1952’de Amerika tarafından denenmiştir (51).
Beklenenden daha da erken olarak, 1949 yılında Sovyetler Birliği ilk nükleer
denemesini gerçekleştirmiştir. Üç yıl sonra, 1952’de İngiltere nükleer testlere başlamış, 1960
yılında Fransa, 1964 yılında Çin nükleer silaha sahip olmuştur(52). Böylece, tüm dünyaya etki
edecek olan nükleer silahlar, belki de bir daha yok olmamak üzere, uluslararası ilişkiler
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sahnesindeki yerini almıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin de daimi üyeleri olan bu 5 ülke, ‘Yasal
Olarak Nükleer Silaha Sahip Ülkeler’’ (53) olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında nükleer
silah programı yürüten tüm ülkelerin çalışmaları uluslararası alanda yasal olarak kabul
edilmemektedir. Ancak bu durum, söz konusu silahlara olan ilgiyi diğer devletler için
beklenenin aksine azaltmamış daha da arttırmıştır.
Bir nükleer patlamada, ilk önce silahın gücüyle orantılı olarak yarıçapı değişen bir ateş
topu oluşmaktadır. Ateş topunun merkezindeki ısı, güneşteki ısıdan 2-3 kat daha fazladır.
Nükleer bir patlamadan sonra ortaya çıkan bütün etkiler bu ateş topundan yayılmaktadır.
Nükleer silahların etkilerini uzmanlar genellikle “Ani Etkiler” ve “Kalıntı Etkiler” olmak
üzere 2 başlık altında incelemektedirler (54).
Ani Etkiler: Nükleer patlamadan sonraki ilk 1 dakika içerisinde meydana gelen
etkilerdir. Bunlardan birincisi “ışıktır”; nükleer şimşek olarak da isimlendirilen bu ışık
güneşten birkaç defa daha parlak olduğu için açık ve güneşli bir günde bile bir nükleer
patlamayı rahatça haber verebilecek niteliktedir. Ani etkilerin ikincisi “ısıdır”; nükleer ısı
radyasyonları, nükleer şimşeğin beraberinde gelmektedir. Bu sebeple belirli bir uzaklıkta ve
açıkta bulunan şahıslar için çok tehlikeli olabilmektedirler. Isı radyasyonlarının en önemli
özellikleri şunlardır: devamlı bir etkiye sahiptirler, çok süratlidirler, çevre ısısını ani olarak
yükseltebildiklerinden geniş çapta yangınlara sebep olmaktadırlar ve patlama noktasından
uzaklaştıkça azalmaktadırlar yani mesafe ile ters orantılı etkileri mevcuttur (55).
Üçüncü ani etki türü “nükleer radyasyondur”; öldürme kudretinde olan bir etkidir. Bu
etkiden söz edilince hemen akla gelen en önemli tehlikeler; alfa ve beta partikülleri ile nötronlar
ve gama ışınlarıdır (56).
Ani etkilerin dördüncüsü “basınçtır”; ateş topundan yayılan yoğun ısının genişleyerek
havayı itmesi sureti ile meydana gelen basınç etkisi, infilak yerindeki boşluğu dışarıdan soğuk
havanın hücum etmesi yüzünden iki yönlü olarak görülür. İlk tesir sırasında tamamen
yıkılmayan binaların, emme safhası da denilen ikinci safhada yıkılmaları bu sebeptendir. Ani
etkilerin beşinci ve aynı zamanda sonuncusu “elektromanyetik palstır”; bu etki, elektronik
devreler kullanan modern cihazları bozmak ve istenmeyen sinyal çıkarmasına neden olmak
suretiyle malzeme hasarına neden olur.
Kalıntı Etkiler (Radyoaktif serpinti): Gelecekteki savaşların tehlikelerinden belki en
büyüğü olan nükleer silahların, kesinlikle önlem alınması gereken etkisi patlamadan sonra
meydana gelen tehlikedir. Bu tehlike "Kalıntı Etkileri" veya "Radyoaktif Serpinti" diye de
adlandırılmaktadır. Bu tehlikenin meydana gelebilmesi için nükleer bombanın yerde veya yere
yakın bir irtifada patlaması şarttır.
Örneğin; İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirleri
üzerine atılan 20'şer kilotonluk atom bombaları 305 metre (1000 feet) yükseklikte patladıkları
için havada patlamış oldukları varsayılır. Zira 20 kilotonluk bomba için serpinti hasıl edebilecek
en fazla yükseklik 180 metredir (57).
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Radyoaktif serpintinin özelliklerini kısaca açıklamak gerekirse bunlardan ilki “kalıcı”
olmasıdır. Ani tesirlerde "devamlıdır" anlatımı kullanıldığı ve süre verilebildiği hâlde serpinti
tehlikesi için uzmanlar "kalıcıdır" terimini kullanmaktadır. Bunun sebebi radyoaktif serpinti
tozlarının düştükleri yerden uzaklaştırılmaları bazı şartlarda mümkün olabildiği hâlde, yok
edilmeleri ya da çürüme hızını artırma olanağının bulunmamasıdır. Serpinti tozlarını yakmak
dahi yok etmek için yeterli olamamaktadır. Serpintinin ikinci özelliği “gidiş yönünün belirsiz”
olmasıdır. Üçüncü özelliği “geniş sahaları kapsamasıdır”. Dördüncü özelliği “duyu
organları ile varlığının hissedilememesidir”. Beşinci özelliği “öldürücü” olmasıdır. Altıncı
özelliği “serpintinin patlamadan 30 – 60 dakika sonra başlamasıdır.”

6.4.6. Nükleer Silahların Etkilerinden Korunmak
Dışarıda iseniz patlama ışığını görür görmez şunlar yapılmalıdır:


Hemen çukur bir yere, duvar dibine veya kuytu bir yere yatın.


Kollarınızı başınızın üstünde kavuşturun (gözler kapalı olacak veya ışığı
görmeyecek).


Dizlerinizi karnınıza doğru çekip kapanın.



Çıplak yerlerinizi (giysilerinizle) örtün.


Bu durumunuzu ışık, yakıcı hava hareketi ve yıkılmalar sona erene kadar
koruyun (1 dk.).


Bombanın patladığını kuvvetli ışıktan hemen anlayın.



Sonra da kalkıp telaş etmeden en yakın sığınağa yönelin,



Ağzınızı ve burnunuzu tozlara karşı bir bezle, elbise parçasıyla vb. koruyun.



Sığınağa girmeden önce giysinizdeki tozu mutlaka çırpın, süpürün.



El, yüz, saçlar ve diğer çıplak kalmış yerlerinizi mutlaka yıkayın.



Sığınakta kullanacağınız gerekli malzemeleri alın ve sığınağa girin.

Evde veya iş yerinde iseniz;


Yatın.



Kapanın.



Örtünün.
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Cam kırıklarından ve düşen eşyalardan korunmak için sırtınızı pencereye dönük
masa, ranza, koltuk altlarına arkalarına yatın.


Tehlike geçince doğruca sığınağa gitmek üzere yukarıda belirtilen hazırlıkları

yapın.
Araçta iseniz parlak ışığı görür görmez;


Aracı ve motorunu durdurun.



Hemen açık yerlerinizi kapatın.



Ellerinizi başınızın üzerine koyun ( Başınızı koruyun.).



Sırtınız camlara dönük olarak dizlerinizin üzerine kapanın.



Yatın.



Kapanın.



Örtünün.



Tehlike geçince sığınağa giriş hazırlıklarına başlayın.

Okulda iseniz parlak ışığı görür görmez;


Yatın.



Kapanın.



Örtünün.



Derhal sıraların altına girin.



Sırtınız camlara dönük olarak kapanın.



Sonra telaş etmeden öğretmeninizin talimatıyla sığınağa girin.

6.4.7. Sığınaklar
Klasik ve Nükleer Silahlarla Kimyasal ve Biyolojik harp maddelerinin tesirlerinden
insanlar ile ülkenin harp gücünün devamı için gerekli olan canlı ve cansız kıymetleri korumak
amacıyla kullanılan ve bu maksatla yapılan yerlere sığınak denir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve
yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar
bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük
tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak
139

yapımına önem verilerek kurtulabilinir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı
kaçınılmazdır. Ancak sığınıklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından
evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir:


Sığınak yapılacak yerin iyi tespit edilmesi.



Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.



Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

Sığınak yapımındaki amaç;
1. Can ve mal kaybını en aza indirmek,
2. Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak,
3. Az masrafla toplu koruma imkânı yaratmak.
Sığınak çeşitleri;
Çok yakın bir geçmişe kadar sığınaklar sadece klasik ve nükleer silahlardan koruyucu
yerler olarak görülmüşlerdir. Ancak son yıllardaki gelişmeler kimyasal harp maddelerinin de
en az diğer silahlar kadar hatta daha fazla tehdit unsuru olduğunu göstermiştir. Bu açıdan
düşünüldüğünde:
1. Basınç sığınakları
2. Radyoaktif serpinti sığınakları
3. Kimyasal harp maddeleri sığınakları olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.
Basınç ve radyoaktif serpinti sığınaklarının yer altında bodrum katlarında yapılması
koruma olanağını artırmaktadır. Ancak kimyasal harp maddelerine karşı sığınak ya da sığınma
yerlerinin mümkün olduğu kadar üst katlarda az pencereli bölümlerin seçilmesi uygun
olacaktır. Zira kimyasal gazlar havadan daha ağır olduğundan aşağılara doğru inildikçe
yoğunluk artacaktır.
Sığınakların özellikleri;
1. Sığınakların büyüklükleri barındıracakları insan sayısına ve yapı inşaat alanın
büyüklüğüne göre hesaplanmalıdır. Bu alan; insan başına en az 1 metrekare olmalıdır.
Yüksekliği ise 2.20 m’den az olmamalıdır. Ancak sığınaklarda çok sayıda insan barındırmanın
da bazı sakıncaları vardır. Zira sayı arttıkça kısa sürede sığınağa girme, beslenme, havalandırma
hatta temizlik konularında problem çıkabileceği gibi tam bir isabet hâlinde zayiat da fazla
olacaktır.
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2. Radyasyon şiddetini azaltmak amacıyla sığınak duvarlarının mümkün olabildiğince
kalın ve sağlam yapılmasına özen gösterilmelidir. İdeal bir sığınakta duvar kalınlıkları en az 60
cm beton, 75 cm tuğla veya taş ya da 90 cm sıkıştırılmış toprak olmalıdır.
3. Sığınak girişleri mümkünse merdivensiz veya az merdivenli olmalı, girişler zikzaklı
yapılmalı ve mümkün olmadığı takdirde kapı önüne emniyet duvarı yapılmalıdır.
4. Sığınağın tipi ne olursa olsun yeterli havalandırma tertibatına sahip olmalıdır. Bu
konuda en iyi çözüm havalandırma cihazlarından yararlanmaktır. Özellikle kimyasal gazların
etkilerinden korunmak üzere giriş borusuna bu özellikte bir filtre takılması mutlaka zorunludur.
Sığınakta alınması gereken önlemler;
1. Sığınaklardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı önceden tespit edilmelidir.
2. Sığınağın havasını bozmadan çalışabilen bir aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.
3. Sığınaklar sıvanmamalı ve gereksiz eşya konulmamalıdır.
4. Dışarı ile haberleşme tertibatı sağlanmalıdır.
5. Yangınlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
6. Yemeklerin pişirilmesinde gaz ocağı tercih edilmeli ve oksijeni azaltmamak için
zorunlu hâllerde kullanılmalıdır.
7. Her 25 kişiye 1 tuvalet her 50 kişiye göre bir pisuar bulunmalı, atıkların dışarı
atılmasında ağzı kapalı kapları ve plastik torbalar kullanılmalıdır.
8. Yatmak için ikili hatta üçlü ranzalar konulmalı, bu ranzalardan oturmak için de
yaralanılmalıdır.
9. Sığınağa girerken yeteri miktarda gıda ve sağlık malzemesi ile gerekli araç ve gereç
unutulmamalıdır.
10. Kirlenmiş araziden gelindiğinde, sığınağa girmeden evvel gerekli temizlik
yapılmalıdır.

6.4.8. Sığınma Yerleri
Sığınma yerlerinin özellikleri;
Buraya kadar anlatılanlar nizami ölçülerde yapılan sığınaklar hakkında gerekli bilgileri
içermektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre düzenlenmiş imar yönetmeliklerinde sığınak
yapımı yasal zorunluluk olmasına rağmen sığınak yapımının çok pahalı olması ülkemizin geniş
bir alana yayılmış bulunması ve topraklarımız üzerinde 65 milyon kişinin yaşadığını
düşünürsek herhangi bir tehlike karşısında daha pratik önlemler almak zorunluluğu ortaya
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çıkmaktadır. Sığınak bulunmayan ev veya iş yerlerimizin bazı bölümlerini sığınma yeri olarak
kullanabiliriz.
Sığınma Yerinde Aşağıdaki Özellikler Aranır;
1.
Kimyasal harp malzemelerine karşı kullanılacak sığınma yerleri üst
katlarda ve penceresi az olan yerlerden seçilmeli, gaz girişini önlemek amacıyla pencere
ve kapı aralıkları macun, bant veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatılmalıdır.
2.
Klasik ve Nükleer silahlara karşı kullanılacak sığınma yerleri mümkünse
bordum katlarında, dışarıya penceresi az tavan ve duvarları sağlam yerlerden seçilmeli,
kapı ve pencereleri kum torbaları ile takviye edilmelidir.
3.
Sığınma
bulunmalıdır.

yerlerinde

sığınakta

bulunması

gereken

malzemeler

4.
Sığınma yeri olarak seçilecek mahallin sığınak kadar koruyucu
olmayacağı tabiidir. Ancak seçilecek bu yerin mümkün olduğu kadar sığınaktaki
özellikleri taşımasına gayret gösterilmelidir.
Sığınakta bulunması gereken malzemeler;
Dışarıdaki radyoaktif serpinti veya kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre
sığınakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir. Bu nedenle bütün ihtiyaçlar düşünülerek sığınak
içerisindeki hayat buna göre organize edilmelidir.
Halkın oturduğu bina veya işyerinde donatacağı sığınak veya sığınma yerlerinde birkaç
günlük yiyecek, içecek ve sağlık, yangın söndürme araç, gereçleri bulundurulmasına dikkat
edilmelidir.
İçeceklerin kapalı kaplarda, yiyeceklerin konserve şeklinde, sağlık malzemelerinin de
orijinal kap veya kutularında bulundurulmalarına dikkat edilmelidir.

6.5. Görev ve Sorumluluklar
6.5.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Başlıca Görev ve
Sorumlulukları
a) KBRN tehlikelerine karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaları ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordineli olarak belirler.
b) Tehdit veya tehlikenin ülke genelini veya birden fazla ilin bulunduğu bölgeyi
etkilemesi durumunda, ilgili afet ve acil durum yönetimi merkezleri ile Genelkurmay
Başkanlığı, bakanlıklar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, valilikler, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar, gerekli hâllerde bölgeye ilgili kurumlardan
veya Başkanlıktan bölge koordinatörü görevlendirir.
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c) Genelkurmay Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Orman ve Su İşleri, Sağlık
bakanlıkları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve valilikler ile koordineli olarak,
“Ulusal KBRN Risk Analizi”nin yapılmasını takip ve koordine eder.
ç) KBRN ekipman ve diğer malzemelerinin teknik özelliklerini, ilgili kuruluşların
görüşleri doğrultusunda belirler; teknolojik gelişmeleri takip eder ve talepte bulunan kurumlara
bilgi desteği sağlar.
d) Tehlike haberlerinin ilgili valiliklere ve halka duyurulması için gerekli olan Haber
Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi ile KBRN İkaz ve Rapor Verme sistemlerini kurar ve
faal hâlde bulundurur.
e) Sanayi ve nüfusun yoğun olduğu yerler ile stratejik önemi bulunan bölge ve
şehirlerde, belirlenecek alanlarda radyasyon doz ve şiddetini ölçen, kimyasal kirlenmeyi tespit
eden sensor, erken uyarı ve alarm sistem veya cihazlarının kurulması ve bu cihazlardan alınacak
tehlike haberlerinin afet ve acil durum merkezlerine iletilmesi hususunda ilgili bakanlıklar,
kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile valilikler arasında koordinasyonu sağlar.
f) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik Başkanlığa doğrudan yapılabilecek ihbar ve
bildirimlerin değerlendirilmesi ve müdahalede bulunması için ilgili valiliklere direktif verir.
g) Rüzgâr altında tehlike sınırları içinde kalabilecek bölgelerin gerektiğinde
boşaltılması veya tahliye edilmesi iş ve işlemlerini koordine eder.
ğ) KBRN konularıyla ilgili genel ve özel kurslar düzenler, sertifikalı eğitici eğitimleri
verilmesini sağlar.
h) KBRN teçhizat ve donanımın yerli imkânlarla üretilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi
kurumlar ile araştırma, geliştirme ve üretim yapan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği
ve koordinasyonu sağlar.

6.5.2. Genelkurmay Başkanlığı’nın Başlıca Görev ve Sorumlulukları
a) KBRN maddelerinin tespiti, kurtarma, numune alma ve arındırma faaliyetlerinin
yürütülmesiyle ilgili olarak, askeri makamlardan yardım talebinde bulunulması durumunda,
askeri KBRN ekiplerinin olay yeri koordinatörünün belirleyeceği bölgede görevlendirilmesini
sağlar.
b) KBRN risk analizlerinin çıkarılması hususunda askeri makamlardan talep edilen
bilgilerin verilmesini sağlar.
c) KBRN silah ve maddeleri veya bu nitelikteki tehlikeli atıklarla yapılabilecek
kaçakçılık, terör ve sabotaj eylemlerine ilişkin duyum, ihbar ve istihbari bilgilerin Başkanlığa
ve ilgili valiliğe bildirilmesini sağlar.
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d) Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Başkanlık
arasında KBRN konuları ile ilgili eğitici personelin yetiştirilmesi ve bilgi değişimi
hususlarında, karşılıklı yardım ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlar.

6.5.3. İçişleri Bakanlığı’nın Başlıca Görev ve Sorumlulukları
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerinin,
önleyici ve caydırıcı tedbirlerin, şüpheliler ile kaçakçılığın men ve takibi faaliyetlerinin ilgili
kolluk kuvvetlerince yürütülmesini, operasyonel faaliyetlerde veya riskli görülen durumlarda
ilk müdahale ekiplerine ve ilgili makamlara bilgi verilmesini sağlar.
b) Kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin bulundurulduğu, kullanıldığı veya
nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde KBRN
konularında eğitimli ve donanımlı personelden trafik, güvenlik kontrol ve çevre emniyet
ekiplerinin kurulmasını sağlar ve gerekli hâllerde bu ekipleri göreve sevk eder.
c) Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuvvetleri
imkânlarıyla halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılmasını, panik ve
kargaşanın önlenmesini, halkın güvenli ve emin bölgelere taşınmasını sağlar.
ç) KBRN tehdit ve tehlikesi nedeniyle, diğer ülkelerden yurdumuza yönelik muhtemel
nüfus hareketlerine karşı gerekli tedbirleri alır.
d) İlgili kurumlarla işbirliği içinde KBRN silah ve maddeleriyle bu nitelikteki tehlikeli
atıkların ve çift kullanımlı malzemelerin yurda kaçak giriş ve çıkışlarının engellenmesini, bu
tür faaliyette bulunan şahıs veya grupların izlenmesini ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
e) Stratejik açıdan önemli ve nüfusun yoğun olduğu şehirler ile tehlikeli endüstriyel
maddeleri üreten sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, valiliklerin talebi
doğrultusunda, itfaiye birimleri bünyesinde tespit, kurtarma ve arındırma faaliyetlerini
yürütmek üzere KBRN Timlerinin kurulmasını sağlar.
f) KBRN olayları nedeniyle meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini
takip eder.

6.5.4. Sağlık Bakanlığı’nın Başlıca Görev ve Sorumlulukları
a)
KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı ilk yardım ve ambulans servislerinin,
acil tıbbi müdahale ekiplerinin, seyyar hastanelerin kurulmasını sağlar.
b) KBRN tehlikelerinden etkilenenler için illerde belirleyeceği hastanelerde müdahale
kliniklerinin ve arındırma ünitelerinin kurulmasını sağlar.
c) Başkanlık ve valiliklerle koordineli olarak, görevli personelin KBRN tehdit ve
tehlikelerine karşı eğitilmesini sağlar.
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ç) Biyolojik tehdit ve tehlike durumunda sıcak, ılık ve soğuk bölge sınırlarının
belirlenmesinde ekiplere bilgi desteği sağlar.
d) Valiliklerce gönderilen kimyasal ve biyolojik numunelerin analizlerinin yapılmasını
sağlar.
e) Olay bölgesinden kontrolsüz olarak hastanelere gelebilecek kişilerin arındırılması
için il bazında belirlenecek hastanelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
f) KBRN tehlikelerinden etkilenen hasta ve yaralıların tedavi edilmelerini sağlar.
g) Kara, deniz ve hava hudut kapıları ile karasularımızda bulaşıcı ve salgın hastalık riski
taşıyan şüpheli kişi ve maddelerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
ğ) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı halkın hijyen ve arındırma kurallarına uyması,
gıda maddelerinin saklanması ve korunması hususunda bilgilendirme faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlar.
h) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı bağışıklık sisteminin geliştirilmesi amacıyla aşı
üretir, önleyici ve tedavi edici ürün veya ilaçları önceden temin eder, stoklar ve ihtiyaç
bölgelerine sevk edilmesini sağlar.

6.5.5. Valiliklerin Başlıca Görev ve Sorumlulukları
a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerini, il afet ve
acil durum müdürlüğü koordinatörlüğünde il bünyesindeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla
yürütür.
b) Afet ve Acil Durum Planında KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı yürütülecek
görevlere yer verilmesini sağlar.
c) İl bazında, KBRN tehdit ve tehlikeleriyle ilgili olarak;
1) KİS’e yönelik risk analizinin çıkarılması için garnizon komutanlıkları, il emniyet
müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, sahil güvenlik bölge komutanlıkları ve gümrük
muhafaza başmüdürlüklerinden,
2) İl sınırları içinde veya komşu il sınırları içinde olup, tedbir gerektiren kimyasal veya
biyolojik içerikli tehdit veya tehlike yaratabilecek üretim, depolama, laboratuvar ve atık tesisi
ve benzeri işletmelere yönelik risk analizlerinin çıkarılması için garnizon komutanlıkları ile
ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından,
3) Nükleer ve radyolojik tehdit veya tehlike yaratabilecek madde, kaynak, tesis ve
laboratuvarlara yönelik risk analizlerinin çıkarılması için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Başkanlığından alınacak bilgi ve verilerin, il afet ve acil durum müdürlüklerince toplanarak ilin
risk analizinin çıkarılmasını sağlar.
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ç) İl sınırları içinde KBRN tehlikesinin halka duyurulmasını ve gerekli önlemlerin
aldırılmasını sağlar.
d) KBRN tehdit ve tehlikelerini değerlendirerek, ilk müdahale ekiplerinin göreve sevk
edilmesini sağlar.
e) Olay bölgesindeki müdahale faaliyetlerinin yönlendirilmesi için bir olay yeri
koordinatörü görevlendirir.
f) Görevliler dışındaki korunmasız kişilerin tehlikeye maruz kalmaması için genel
kolluk kuvvetleri tarafından olay bölgesinde güvenlik çemberi oluşturulmasını sağlar.
g) Tehdidin büyüklüğüne risk durumuna göre Başkanlıktan ve diğer illerden yardım
talep eder.
ğ) Adli tahkikat gerektiren olaylarda Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesini sağlar.
h) Tehlikenin kaynağını oluşturan maddelerin tespit ve teşhisi için; kimyasal tehdit ve
tehlike durumunda il çevre ve şehircilik müdürlüğü ekiplerince, biyolojik tehlike durumunda il
sağlık müdürlüğü ekiplerince, nükleer ve radyolojik tehlike durumunda TAEK Başkanlığı
ekiplerince numuneler alınarak bu ekiplerce yeterli korunma önlemleri ve uygun taşıma
koşulları altında laboratuvarlara sevk edilmesini sağlar.
ı) Kimyasal ve biyolojik numune analizlerinin il halk sağlığı, kamu ve özel kurum ve
kuruluş, üniversite laboratuvarları veya Sağlık Bakanlığınca belirlenen laboratuvarlarda
yaptırılmasını sağlar.
i) Nükleer ve radyolojik numune analizlerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Başkanlığı araştırma ve inceleme laboratuvarlarında yaptırılmasını sağlar.
j) Kirli bölgeden kurtarılan kişiler ile araç gereç ve malzemelerin il afet ve acil durum
müdürlüğü ve itfaiye KBRN ekipleri tarafından arındırılmasını sağlar.
k) İlgili makamların, medyanın ve halkın olay hakkında bilgilendirilmesini sağlar.
l) Olaylardan etkilenen hasta ve yaralıların il sağlık müdürlüğünce belirlenen hastane
veya sağlık merkezlerinde tedavi ve bakımlarının yapılmasını sağlar.
m) Tehlikenin meydana gelmesine neden olan kimyasal ve biyolojik madde ve
kaynaklar ile atık ve işlevi biten numunelerin, il çevre ve şehircilik müdürlüğü ekiplerince imha
edilmesi veya ettirilmesini sağlar.
n) Tehlikenin meydana gelmesine neden olan nükleer ve radyolojik madde ve kaynaklar
ile sahipsiz atıkların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol
altına alınmasını sağlar.
o) Tehlike durumunun kontrol altına alınmasını müteakip sıcak bölgedeki;
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1) Yerleşim bölgelerindeki bina ve alanların itfaiye teşkilleri tarafından arındırılmasını,
2) Tarım alanları ve su havzalarının arındırılma çalışmalarının il gıda, tarım ve
hayvancılık müdürlükleri ile orman ve su işleri bölge müdürlükleri tarafından yapılmasını
sağlar.
ö) Tehdit veya tehlikenin türüne göre, il sağlık müdürlüklerinin koordinatörlüğünde il
afet ve acil durum müdürlükleri ile işbirliği içinde, yöre halkı için gerekli olabilecek önleyici
ve tedavi edici aşı ve ilaçların temini ve dağıtımını sağlar.
p) Tehlikeli bölgelerdeki halkın, yöreyi emniyetli bir şekilde boşaltması veya tahliyesi
için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
r) Kirlenme ihtimali bulunan açık su kaynaklarının, meraların ve tarım arazilerinin
kullanılmaması için orman ve su işleri bölge müdürlüğü, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
s) İyileştirme ve kalıcı etkilerin araştırılması ve normal yaşama dönülmesi için il afet ve
acil durum müdürlüğü koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmaların başlatılmasını
sağlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Endişe duyulması gereken konu, devlet destekli terörizm kavramı içinde KİS’in
kullanılması değil, terör örgütlerinin bu silahları bir şekilde elde etmeleri, hatta üretmeleri ve
en nihayetinde de kullanmalarına dayanan ürkütücü terör senaryolarıdır. Sonunda hangi güdü
(dinsel, ideolojik, psikolojik) ya da çıkar unsuruyla hareket ederlerse etsinler, terör örgütlerinin
KİS ile gerçekleştirecekleri her eylemin – fırsatın bir kere ele geçmesiyle bile – masum pek çok
insanın ölümüne yol açacağı kesindir. Şekil 14’te çatışma ortamının geleceğinde, terörizmin
kullanılması ve KİS’e sahip olma eğilimleri ifade edilmeye çalışılmıştır. Görüldüğü gibi yakın
gelecekte KİS’in terör amaçlı kullanılması öngörülmektedir. Bu amaçtaki beklentiler ise; toplu
ölüm ve yaralanmalar, acil yardım sistemlerine (hastane ve benzeri sağlık kuruluşları) aşırı
yüklenmeler, normal yaşamın alt üst olması, panik ve şaşkınlık, önemli tesislerin kapatılması,
hükümete ve devlete güvenin kaybolması olarak özetlenebilir.
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zerreler kısmen ateş topu içinde eriyerek hatta buharlaşarak atomik bulutu teşkil
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7. FOSİL YAKITLAR, KİMYASALLAR VE NÜKLEER ATIKLAR
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Anahtar Kavramlar

Fosil: Nesli tükenen canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar
bozulmadan ve sertleşerek gelen kalıntılarına fosil denir.

Yanma: Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen
yanma olayıdır.


Yangın: katı, sıvı, veya gaz maddelerin alevlenerek kontrolsüz yanmasıdır.
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7.1. Yakıtlar
7.1.1. Yanma
Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve DENETLENEMEYEN yanma
olayıdır. Yangın, katı, sıvı veya gaz maddelerin alevlenerek kontrolsüz yanmasıdır.
Nesli tükenen canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar bozulmadan ve
sertleşerek gelen kalıntılarına fosil denmektedir (Şekil 7.1).

Şekil 7.1: Kayalar içinde bulunan bir fosil
Nesli tükenen canlılar toprak üzerinde kalır ve doğanın fiziki şartlarından dolayı
toprakla, kumla veya başka bir etkenle üzerleri kapanır. Dolayısıyla hava ile temas kuramaz.
Hava ile temas kuramayan ölmüş canlıların kalıntıları binlerce yıl bozulmadan kalabilmektedir.
Bu süreç içerisinde canlı kalıntısı zaman geçtikçe sertleşir ve fosil hâline gelir. Bilimde
canlıların bıraktığı izler de fosil olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak kayaçlarda bıraktıkları
izleri söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra fosiller yalnızca toprak üzerinde değil, denizde ve
buzullarda da bulunmaktadır.
Milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelen fosillerin birçok yönden faydası
vardır. Fosillerin faydaları şunlardır:

Fosiller bulunduğu yerin geçmiş zamandaki coğrafi durumu
belirlenebilir.


Fosiller bulunduğu yerin geçmişteki iklim özelliklerini belirler.



Fosiller bulunduğu yerin geçmişteki bitki örtüsünü belirler.


Günümüzde yaşamayan, nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi
edinmeyi sağlar.
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Fosil yakıtların oluşmasını sağlar.


Canlıların geçmişten günümüze olan evrimi hakkında bilgi edinmek
için faydalıdır.

7.1.2. Fosil Yakıtlar
Fosil yakıtlar (Şekil 7.2, 7.3, 7.4) mineral yakıtlar olarak da bilinir. Çürüyen tarih öncesi
bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır.
Hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içerirler. Ölen canlı organizmaların oksijensiz
ortamda milyonlarca yıl boyunca, çözülmesi ile oluşurlar. Fosil yakıtlar endüstriyel alanda çok
geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir. Isı
enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar;
birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla
oluşur. Oluşumları milyonlarca yıl sürer. Genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve
gömülmüş olarak bulunur. Kömür, bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan
oluşur Kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir.

Şekil 7.2, Şekil 7.3, Şekil 7.4 : Fosil Yakıtlar, kullanımı ve Kullanım Alanları
Fosil yakıtlar termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için, ısınma için kullanılmaktadır.
Petrolün kullanım ağı daha geniştir. Enerji üretiminin yanında benzin, mazot, LPG, plastik,
naftalin, boya, teflon, parafin (mum), tiner, ... gibi ürünlerin yapımında da hammadde olarak
petrol kullanılmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı geleceğimizi etkileyen ciddi çevre
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sorunlarına yol açmaktadır. Bunlardan başlıcaları; dünyanın ısınması ve iklim değişikliği
(sera etkisi), asit yağmurları, kentsel ve endüstriyel hava kirliliğidir.
Petrol, hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Karaların hemen altında ya da deniz
altındaki yataklarda bulunur.
Doğal gaz da petrol gibi karaların altındaki boşluklarda ya da deniz altında bulunur.
Yakıt olarak kullanılan odun, bitkilerden elde edilir. Bitkiler büyümeyi, gelişmeyi ve besin
yapmayı güneş enerjisi ile gerçekleştirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yakıldığında bu enerji,
ısı enerjisine dönüşür.
Elektrik üretiminde, genelde fosil yakıtın yanması ile açığa çıkan enerji bir türbine güç
olarak iletilir. Eski jeneratörlerde genelde yakıtın yanması ile elde edilen buhar türbini
döndürmek için kullanılırdı, fakat yeni enerji santrallerinde yanma ile elde edilen gazlar, direkt
olarak gaz türbinini döndürmektedir. 20. ve 21. yüzyılda dünya çapındaki teknolojik
gelişmelerle, fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle petrolden
elde edilen benzin, dünya çapında ve bölgesel olarak büyük çatışmaların ana sebebi hâline
gelmektedir. Dünya çapındaki bu enerji ihtiyacının artması ile çözüm arayışları, yenilenebilir
enerji kaynaklarına doğru yönelmelidir.
Energy Information Administration, 2007 yılında dünyada birincil enerji
kaynaklarının %86.4'ünün fosil yakıtlar olduğunu belirtti.Fosil yakıtların yakılmasıyla 21.3
milyar ton CO2’ in açığa çıktığı ancak bunların doğal kaynaklarca yaklaşık yarısının emile
bildiği yani net olarak havaya 10.65 milyar ton CO2 salındığı araştırılmıştır.
Fosil yakıtlardan ısı enerjisi elde edilir. Özellikle bitki atıklarından kömür ve odun elde
edilirken hayvan atıklarından petrol elde edilir. Petrol bitki atıklarından da elde
edilebilmektedir. Bitkiler büyümesini, gelişmesini ve beslenmesini güneş ile sağlayarak enerji
depolar. Böylece bitki atıklarından elde edilenler ısı enerjisine dönüşür. Bitki ve hayvan
fosillerinden elde edilen petrol, benzine dönüştürülerek araç kullanımında da kullanılır. En çok
kullanılan yakıt türü olduğunu söyleyebiliriz.
Günlük yaşantımızda birçok fayda sağlayan fosil yakıtlar sanayi tesisleri, otomobil ve
makineler dâhil olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar birçok alanda faydalı
olsa da zararları da mevcuttur. Fosil yakıtların zararları şunlardır:
Fosil yakıtların en büyük zararı yarattığı hava, toprak ve su kirliliğidir.


Küresel ısınmaya ve ozon tabakasının delinmesine yol açar.



Meydana gelen birçok doğa olayının ana nedenidir.



Oksijenin azalmasına neden olur.



Karbondioksit oranını artırır.



Sera etkisi yaratır ve asit yağmurlarını meydana getirir.
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İklimde değişikliklere neden olabilir.

Fosil yakıtlar nedeniyle etrafa saçılan gaz ve parçacıklar insan sağlığını olumsuz olarak
etkiler. Kansere, solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Hatta ölüme neden
olabilmektedir (Şekil 7.5, 7.6).

Aslında fosil yakıtlardan petrol ve doğal gazın 20-50 yıl içinde tükeneceği
hesaplanmaktadır. Kömür rezervleri ise 100-500 yıl yetecek miktarda olmasına rağmen
geleceğin enerji sistemimizin sadece kömüre dayanması durumunda dünyamızdaki çevresel
sorunlar, telafisi imkânsız boyutlara ulaşacaktır. Kömür ve fueloil gibi fosil yakıtların
bünyesinde bulunan kükürt, bunların yakılmasıyla kükürt oksitlerine dönüşür. Benzin, mazot
ve LPG gibi fosil yakıtlarla çalışan taşıt araçlarındaki içten yanmalı motorlarda ise, havadaki
azotun oksijenle reaksiyonu sonucunda azot oksitleri meydana gelir. İşte bu gazların havadaki
su buharıyla etkileşimi sonucu sülfürik ve nitrik asitler oluşur ki bunlar en kuvvetli asitlerdir.

Şekil 7.5, Şekil 7.6 : Fosil Yakıtların Yanması Sonucu Oluşan Zararlı Gazlar
Fosil yakıtlar su kirliliğine de neden olurlar. Bunun birçok sebebi vardır. Birincisi, asit
yağmurlarının neden olduğu metal kirliliğidir. Asitli yağmurların topraktan erittiği zehirli ağır
metallerin ve alüminyum tuzlarının sulardaki oranı gittikçe artmaktadır. Fosil yakıtlı enerji
santrallerinin ve ısı tesislerinin soğutma suyu ihtiyacı sebebiyle, ısınan suyun tekrar kaynağa
deşarjı sonucu suların ısınması da bir tür su kirliliğidir. Bu ısınma iki şekilde suyun oksijeninin
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azalmasına sebep olur; Birincisi, sudaki canlıların metabolik aktivitesi ısınma sonucunda artar
ve bu artış daha fazla oksijen tüketimine neden olur. İkincisi, ısınan suyun oksijen tutma
kabiliyetinin azalmasıdır. Suyun oksijeni azalınca aerobik, yani havalı yaşam sona erer;
anaerobik yaşam başlar ki bu da açığa çıkan pis kokulu gazlarla hemen kendini belli eder.
Denizlerin, akarsuların ve göllerin petrol taşımacılığı ve petrol çıkarımı sırasındaki sızıntılarla
ve ayrıca tankerlerin yıkama sularının ve gemilerin sintine sularının temizlemeye tabi
tutulmadan deşarjı nedeniyle de sularımız kirletilmektedir.
Fosil yakıtların çıkarılması ve yakılması ile birçok şekilde toprak kirliliği oluşur. Kömür
madeni yatakları, açık işletmeler olarak çalıştırıldığında yüzeydeki tabaka kaldırıldığından
toprak tahribatı meydana gelir. Kömürün yanması sonucunda oluşan külün atılmasıyla da
büyük miktarda kirlilik oluşur. Termik santrallerin uçucu küllerinin depolanması için çok
büyük barajlar inşa edilmektedir. Ve bu bölgeler tamamen verimsiz topraklar hâline
gelmektedir. Tozların ve diğer gazların bacadan atılmasıyla da topraklar verimsizleşir. Asit
yağmurlarına bağlı çoraklaşma da buna eklendiğinde toprak tamamen yararsız hâle
gelmektedir.
Fosil yakıtların yanma ürünü olan karbondioksitin atmosferdeki oranının artması
yeryüzünden yansıyan ışınların kaçmasını engellediğinden, bu olay sera etkisi adı verilen ve
yeryüzünün ortalama sıcaklığını yükselten hadiseyi ortaya çıkarır (Şekil 7.7, 7.8, 7.9) .
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Şekil 7.7, Şekil 7.8, Şekil 7.9: Fosil Yakıtların Yanması Sonucu Oluşan Sera Etkisi
Bu sıcaklık artışı kutuplardaki buzulların erimesine, yağışların artmasına, iklimlerin
değişmesine, atmosfer olaylarının farklılaşmasına, El Nino gibi afetlere, kıyı bölgelerinin sular
altında kalmasına ve ozon tabakasının delinmesine neden olur. Tsunami benzeri su baskınları,
geçimini topraktan sağlayan fakir Asya ve Afrikalıları daha da yoksullaştıracaktır. İşin ilginç
yönü, küresel ısınma sıcak kuşakta yaşayan fakir halklara zarar verirken, soğuk kuşakta yaşayan
zengin ülkelerin ikliminin ılıman hâle dönmesine neden olmaktadır. Bu da o bölgeleri daha da
yaşanır hâle getirir. Yani küresel ısınma fakiri daha fakir, zengini ise daha zengin yapar.
Atmosferin üst tabakası olan stratosferdeki ozon, güneşten gelen yüksek dalga boylu
ışınları tutma özelliğine sahiptir. Burada bulunan ozonu tahrip eden iki faktör vardır. Bunlardan
birincisi kloroflorokarbon gazları olup soğutucularda ve spreylerde kullanılmaktadır. Diğer
faktör stratosferde ses üstü hızla uçan uçakların enerjisini temin eden fosil yakıtların yanma
gazlarında bulunan azot oksitlerinin ozonu yok etmesidir. Bu şekilde delinen ozon tabakası,
yeryüzündeki deri kanser vakalarının sayıca artmasına sebep olmaktadır. Bu tehlikelerden
korunmak için kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımına sınırlamalar
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getirmeli ve enerji ihtiyacımızı hidroelektrik, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle enerjileri
gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya çalışmalıyız. Bu sayede hem döviz
kaybımızı azaltacak hem de sağlığımızı ve doğayı korumuş olacağız.
1950’lerde iklim bilimci Charles Keeling, Hawaii’deki Mauna Loa gözlemevinde,
havadaki karbon dioksit oranlarını ölçmeye başlamıştı ve zaman içinde CO2 oranını gösteren
grafik oluştu ve buna Keeling grafiği dendi. Keeling grafiğinde 1950’ lerde milyonda 315
oranındaki karbon dioksitin 2000’lerde 370’e yükseldiğini görüyoruz (Şekil 7.10).

Şekil 7.10: Karbondioksit Seviyesindeki Yükselme Grafiği
Sera etkisinin hem yararlı hem de zararlı yanları vardır; sera etkisi dünyada yaşam
olması için gereken sıcaklığı sağlar. Su buharı, karbondioksit ve metan gazı dünyanın üzerinde
doğal bir örtü oluşturur. Zararları ise; buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi, kıyı
kesimlerde toprak kayıplarının artması, bazı yerlerde kasırgalar seller ve taşkınların şiddeti ve
sıklığı artar, bazı yerlerde uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve çölleşmeler görülür, kışın
sıcaklıklar artar, ilkbahar erken gelir, sonbahar geç gelir, hayvanların göç dönemleri değişir. Bu
mevsim değişikliklerine dayanamayan hayvanlar ve bitkiler azalır ya da tamamen yok olur.
İnsan sağlığını doğrudan etkiler. Bilim adamları iklim değişikliklerinin kalp, solunum yolu,
bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer hastalıkları tetikleyebileceği görüşündedirler.
İnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı şöyledir:
1- Enerji kullanımı %49,
2- Endüstrileşme %24,
3- Ormansızlaşma %14,
4- Tarım %13'tür.
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7.1.3. Kimyasallar ve Radyoaktif (Nükleer) Atıklar
Nükleer maddeler, kaynak maddeler ve özel bölünebilir maddeler olmak üzere 2 kısma
ayrılır. Kaynak maddeler; Doğal uranyum( Çok az oranda U-234, ağırlıkça %0.7 U-235 ve
%99.3 oranında U-238), Tüketilmiş uranyum(U-235 yüzdesinin doğal uranyum yüzdesinden
daha az (<%0.7)) ve Toryum( bunlardan herhangi birinin metal, alaşım, kimyasal bileşim veya
yoğunlaştırılmış hâli)’ dan oluşmaktadır.
Özel Bölünebilir Madde; Plutonyum-239, Uranyum-233 ve Zenginleştirilmiş uranyum(
Doğal uranyumdan daha fazla U-235 (>%0.7) ve bunlardan birini veya daha fazlasını içeren
herhangi bir madde)’ dan meydana gelmektedir.
Radyoaktif atıklar tıp, endüstri, araştırma gibi değişik uygulama alanlarında değişik
aktivite, fiziksel ve kimyasal durumlarda ortaya çıkmaktadırlar. Radyoaktif (nükleer) atıklar
220 yıl sonra zararsız hâle gelirler. Radyoaktif atıkların yarılanma ömürleri elementin türüne
göre değişmekle birlikte birkaç yıldan yüzyıllar mertebesine kadar olabilir.
Radyoaktif atıklar değişik ölçütler çerçevesinde sınıflandırılmaktadırlar. Birçok ülke,
uygulanacak atık yönetiminin gerektirdiği özelliklere bağlı olarak değişik atık sınıflandırma
sistemi geliştirmiştir. Atıklar sınıflarının gerektirdiği şekilde işlenmekte ve bertaraf
edilmektedirler.
Radyoaktif atıkların uzun süreli depolanması amacıyla yapılan tesislerdeki yaklaşım
radyoaktif atıkların konsantre edilmesi ve matris olarak tanımlanan beton, asfalt, cam gibi
kapalı ortamlarda saklanmasıdır. Radyoaktif atıklar içlerindeki radyonüklitlerin yarı ömrüne ve
diğer özelliklerine bağlı olarak değişik sürelerde depolanmaları gerekir.
Radyoaktif atıklar için yapılan depolama tesisleri kabaca iki grupta toplanabilir; yakın
yüzey depolama tesisleri ve derin depolama tesisleri.
Radyoaktif atıkların çevre ve insan sağlığını etkilememesi, insanların ve çevrenin en
etkin şekilde korunması amacı ile bütün dünyada çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu amaçla, radyoaktif atıklar ve atık nihai bertaraf tesislerinin envanterleri, gelecek
nesillerin de açık şekilde bilgilendirilmesi ve atık kayıtlarına kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak
koşullarda düzenlenir ve saklanır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından hazırlanmış olan Joint Convention
on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
isimli anlaşma ile (Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik
Sözleşmesi) temel güvenlik ölçütleri; teknik ve yönetimsel açılardan belirlenerek atık güvenliği
uluslararası ölçekte güvence altına alınmıştır.
Türkiye'de Radyoaktif Atık Yönetimi ve Depolama tesisleri hususundaki yasal
düzenleme 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4. Maddesinin (f) bendinde
ve "Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün" 8. Maddesinin (c) bendinde yer almaktadır. Belirtilen
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yasal yetkiler çerçevesinde TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde
Düşük ve Orta Seviyeli Radyoaktif Atık (LILW) işleme ve geçici depolama tesisi kurulmuş
olup, bu tesis faaliyetlerine devam etmektedir.
60’lı yıllarda henüz ilk nükleer enerji santralleri işlemeye başladığında, nükleer atıkların
imha edilmesi pek tartışılmayan bir problemdi. Nükleer lobilerinin kendilerini ifade etmeleriyle
birlikte, gizleme ve masumlaştırma politikaları tehlikeli bir birlik oluşturdu. Nükleer enerjinin
önde gelen savunucularından biri olan Robert Gerwin, 1963’te bir Sovyet nükleer fizikçisinin
“tartışmasız en emin yol” olarak sunduğu nükleer atıkları roketlerle uzaya gönderme önerisini
methediyordu. Manşetlere nükleer atıkları deniz tabanına, örneğin Pasifik okyanusundaki
Mariana çukuruna gömme planları düşüyordu.
Elektrik üretimi için nükleer enerjinin kullanımından elli sene sonra, bugün radyoaktif
atıkların nasıl depolanacağı hâlâ tartışılmaktadır. Nükleer enerji santrallerinden çıkan yüksek
radyoaktif atıklar için hâlâ dünya çapında bir depo bulunmamaktadır.
Tüm bunlar olurken, nükleer endüstri atıklarından zaten denize atarak kurtuluyordu,
atıkların bir kısmını da yer yüzeyine yakın bir şekilde gömüyordu. Zamanla yüksek radyoaktif
atıklar gelecekte bir çözüm bulma umuduyla depolarda saklanmaya başlandı.
Bu bağlamda Almanya Federal Cumhuriyeti örneğinde somut problemin ve boşa çıkan
çözüm önerilerinin kısa bir krokisini çıkarmak gerekiyor.

7.1.4. Radyoaktif Işımalar
Yerbilimleri ve Hammadde Kurumu 1996 yılında önlerine koydukları amaçları şöyle
formüle etmişti: “Radyoaktif atık maddelerin güvenli bir şekilde depolanması amacı, bu
atıklardan çıkan zararlı ışınların biyosferde yok edilmesini de hedeflemek zorundadır. Atık
maddelerin birleşimi göz önünde bulundurulduğunda gerekli yalıtım zamanı birkaç on yıldan
100.000 yıla kadar varmaktadır.”
O hâlde asıl problem şudur: Radyoaktif yok olmanın yarılanma süresi
plütonyumda 24.000 yıl, neptünyumda 2.000.000 yıl, iyotta 12.000.000 yıla varmaktadır.
Nükleer atıkların imhası gerçekten de “seküler” bir görevdir ve ne yazık şu an –enine
boyuna formüle bile edilmemiş- çözümsüz bir problem olarak görünmektedir.
Oysa nükleer atıklar hâlâ üretilmeye devam edilmekte ve sürekli biriktirilmektedir.
Radyoaktif atıkların baş sorumlusu ise nükleer enerji santralleridir. Belirli bir santralde örneğin
1.300 MW basınçlı su reaktörü senede yaklaşık 15 metreküp yanık element ve yaklaşık 350
metreküp santral atığı üretmektedir.
Alman nükleer yasası ilk olarak 1976’dan beri, radyoaktif atıkları ya zararsız bir şekilde
arıtmayı ya da devletin tesislerinde depolamayı gerektiriyor. Yani devlet, özel ekonomiye riskli
bir ucuz çözümü zorunlu kılmıyor aksine görevi kendisi yükleniyor.
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Düşük- ve orta aktiflikte/sıcaklık üretmeyen atıklar kategorisindeki santral atıkları bile
hacim olarak %90’dan daha fazla nükleer atık dağı ortaya çıkarıyorlar. Bu atıklar yeryüzünün
üstündeki istasyonlarda toplanıyor ve eski bir maden ocağında saklanıyorlar. Bu atıkların düşük
miktardaki birikimi dahi kansere yol açıyor. Aşırı ışımalarla temas öldürücü olacağı için yüksek
oranda zehirli olan ve kansere sebep olan bu atıklar konteynerlerde saklanarak biyosferden uzak
tutulmaya çalışılmaktadır.
Sözleşme gereği Alman nükleer enerji firmaları Fransız plütonyum fabrikası La Hague
ve yine İngiliz Sellafield santralinde gerçekleştirilen yakıt elementlerinin yeniden
işlenmesinden vazgeçmişti. Yeniden işleme, nükleer atık problemine bir çözüm
getirmemektedir, aksine problemi derinleştirmektedir: Yakıt çubuklarının kimyasal olarak
dönüştürülmesi işleminden sonra ortaya çıkan nükleer çöp dağları 15 faktöre kadar
yükselmektedir, yüksek radyoaktif çöp, sıvı hâle gelmektedir ve cama dönüştürülmek
zorundadır, yeniden elde edilen uranyum ise kirlidir ve yeni bir yakıt, elementin imalatı için iş
görmemektedir. Ayrışan plütonyum artarsa, ya yakıt çubuklarının imalatında ya da askeri
amaçlar için kullanılır. Kuzey Almanya’da (Gorleben’de) bir tuz stoğunun depolama kampı
olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ama tuz kütlesinin (Almanya, ABD), granitin (İsviçre) ya da
kilin (Fransa) en iyi depolama aracı olup olmadığı bu zamana kadar cevaplanamamış bir soru.
Kesin olan şudur ki, Almanya’daki bu alan nerdeyse keşiften 40 yıl sonra bile hâlâ bilimsel ve
politik açılardan tartışmalıdır, zira bu alanın yer altı sularıyla olan bağlantısı yüzünden
radyoaktif maddelerin bir kanal yoluyla yer altı sularına bulaşması riski göz ardı edilemez.
Bundan dolayı Almanya’da depo arayışı genişletilmek zorundadır ve en azından karşılaştırmalı
sondaj yöntemi işletilmelidir. Yüksek radyoaktif atıklar da –sıcaklık üreten çöpler- aynı şekilde
yeryüzünde depolanmaktadır. Oysa bunlar anormal ısı gelişimine karşı soğutulmalı ve derin
jeolojik tabakalarda depolanmalıdırlar.
Hangi tür ışıyan ve zehirli atıkların, nereye gömülmüş olduğu konusunda sonraki
nesillerin bilgilendirilmesi de bir başka problemi gün yüzüne çıkartmaktadır. Tam da örneğin
Türkiye gibi arkeolojik buluntular açısından çok zengin olan bir ülkede insan kendini bu soruna
duyarlılıkla adamalıdır. Bir örnek verecek olursak: Hattuşaş 1834’te keşfedilmişti, oysa o
zamanlar keşfedilen şehrin Medlerin şehri olan Pteria olduğu zannediliyordu.
İlk olarak 1906 yılında, Hugo Winckler’in kazılarında bu alanın M.Ö. 2400-2200 yılları
arasındaki Hatti kral mezarlarına ait olduğuna dair bir iz söz konusu oldu. Asurlu tüccarlar
yoluyla Anadolu’ya yazı ilk kez gelmiş, M.Ö. 2. yüzyılda da Hattiler ve Hititliler arasındaki
savaşla yazı Hititlere geçmişti. Hitit çivi yazısının çözümlenmesi ise ancak 1915’te Çek bir
araştırmacı tarafından gerçekleştirilebildi.
O hâlde atıklara karşı yapılacak uyarıların kuşaktan kuşağa, 100.000 yılın üstünde bir
zaman boyunca devam edeceğinden nasıl emin olunuyor? Tarih gerçekten bu kadar devamlı
mı? Dil yok olursa, piktogramlar işe yarar mı? Son olarak ABD’de, gelecek kuşakları ışıyan
çöplerle temasa karşı uyarmak konusunda bir nükleerci vaizler zümresinin görevlendirilmesi
önerildi.
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7.1.5. Radyoaktivitenin Kullanım Alanları
Radyoaktiflik, 1896’ da Fransız Kimyacısı Henri Becquerel tarafından bulunmuştur.
Becquerel ile Curie’ler, Jotiot, Saddly, Rutherford gibi kimyacıların araştırmaları; bazı ağır
kimyasal elementlerin kararlı olmadıklarını ve ışıma yaptıklarını ortaya koydu. Işınım yapan
bu maddelerin atom çekirdeklerinin kararsız oldukları görüldü. Radyoaktivite birçok alanda
kullanılmaktadır; Tıp, endüstriyel uygulamalar, araştırmalar (fizik, madencilik, metalurji,
biyoloji, jeoloji, tarım, çevre, kimya v.s.) ve tüketici ürünleri gibi.
Radyoaktivite tıpta birçok alanda kullanılır. Bunların başında hastaların anjiyo
yapılmasında radyoaktif maddelerden yararlanılır. Bunun yanı sıra radyasyon onkolojisinde
(yani radyasyon ile hasta tedavisi) hastanın görüntülenmesi ve bunun gibi daha birçok alanda
kullanılır.
Radyasyon endüstriyel alanda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, X
ve gama ışınlarından yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin (borular,
buhar kazanları, her türlü makine aksamları, vs.) herhangi bir hata içerip içermediği tespit
edilebilmektedir. Bu işlemler, özel olarak imal edilmiş X ışını üreten veya gama ışını yayan
radyoizotop içeren cihazlarla yapılmaktadır. X ışını ile yapılan çalışmalar X ışını grafi, gama
ışınları ile yapılan çalışmalar ise gama grafi olarak, her ikisi birden radyografi olarak
adlandırılırlar. Radyografi çalışmalarının yanı sıra yine birçok sanayi ürününün (demir, çelik,
lastik, kağıt, plastik, çimento, şeker, vs.) üretim aşamasındaki seviye, nem ve yoğunluk
ölçümleri yapılmaktadır. Tek kullanımlık atılabilir tıbbi malzemelerin özel tesislerdeki
radyasyonla sterilizasyonu (mikroorganizmalardan arındırılması), klasik sterilizasyon
yöntemlerine göre kıyaslanmayacak derecede başarılı ve çok daha güvenilir olarak
gerçekleştirilmektedir. Yine benzer tesislerde yapılan gıda ışınlamaları ile gıdaların daha uzun
süre dayanmaları sağlanmaktadır. Radyasyonun zirai alanlarda kullanılması genellikle tohum
ıslahı şeklinde olmaktadır. Radyasyondan yararlanılarak mutasyona uğratılan tohumlar daha
verimli ve dayanıklı hâle getirilmektedirler. Akarsularda debi ölçümü, barajlarda su
kaçaklarının tespiti, yeraltı sularının hareketlerinin takibi gibi diğer endüstriyel uygulamalar
radyasyon sayesinde hem daha ucuz hem de daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.
Endüstriyel uygulamaların yanı sıra radyasyon üniversite ve diğer araştırma
merkezlerinde araştırma amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
(a) Haberleşme uyduları ve uzay roketleri için gerekli enerji uzun ömürlü nükleer
pillerle sağlanır, (b) Malzeme işaretlemedeki radyoaktif teknikler genetik araştırmalar ve
genetik mühendislik dâhil birçok alanda kullanılmaktadır, (c) Arkeolojik nesnelerin yaş
tayininde kullanılır.
Çok çeşitli malzemeler üzerine yapılan çalışmalarda, yeni plastik yapıların (özellikle de
uçaklarda kullanılan ) geliştirilmesinde x-ışınları ile nötronlar kullanılmaktadır.
Kimyacılar ve biyologlar hayatın temel yapı taşı olan proteinler ile pek çok virüs üzerine
yaptıkları araştırmalarda x-ışını difraksiyon metodunu kullanmaktadırlar.
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Çevre bilimciler suyun ve rüzgârın global hareketlerinin veya çeşitli kimyasal
kontaminasyonların incelenmesi amacıyla radyoizotopları kullanmaktadırlar.
Jeologlar tarafından radyoaktif maddeler kayaların yaşlarının tespiti vb. çalışmalar
sırasında kullanılmaktadır.
Radyoaktif maddeler arkeologlar tarafından C-14 metodu için kullanılmaktadır.
Yaşayan bir organizma için C-14/C-12 oranı atmosferdeki ile aynıdır. Organizma yaşamıyor
ise C-14 bozunmaya ve dolayısıyla da C-14/C-12 oranı değişmeye başlar. Bu metod o
organizmanın ne kadar zaman önce öldüğünü belirlemekte kullanılan iyi bir yöntemdir.
Kriminolojistler nötron aktivasyon analizini vücuttaki arsenik gibi toksin maddelerin
varlığını tespit etmek amacıyla kullanmaktadırlar.
Televizyonlar, duman dedektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve lüks lambası fitilleri
gibi bazı tüketici ürünleri az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içerirler. Kömür ve fosfat
kayaları uranyum, radyum, potasyum-40 ve toryum içerirler. Fosfatın gübre ve kömürün yakıt
olarak kullanılması esnasında çevreye az da olsa belli bir radyasyon dozu verilir. Bu tür
kaynaklardan maruz kalınan yıllık ortalama dozun dünya ortalaması 0.0005 mSv 'tir.
• Bilgisayar disklerinden, kaset ve CD'lerden tozun uzaklaştırılması,
• Bebek pudralarının, bandajların, kozmetik ürünlerin ve kontak lens çözeltilerinin
sterilizasyonunda (bu malzemelerin ışınlanması için genellikle Co-60 gama kaynağı
kullanılmakta olup böylelikle bakterilerin ve bazı zararlı organizmaların yok edilmesi
sağlanmaktadır ),
• Kâğıt, alüminyum folyo gibi pek çok ince malzemenin kalınlığının kontrol
edilmesinde yine radyasyon kullanılmaktadır. Ancak hiç bir tüketici ürününde her ne amaçla
olursa olsun kullanıldıktan sonra radyasyon kalmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Nesli tükenen canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar bozulmadan ve
sertleşerek gelen kalıntılarına fosil denmektedir
Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir. Çürüyen tarih öncesi bitki ve
hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır.
Hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içerirler. Fosil yakıtlar termik santrallerde elektrik
enerjisi üretmek için, ısınma için kullanılmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı geleceğimizi
etkileyen ciddi çevre sorunlarına yol açmaktadır. Bunlardan başlıcaları; dünyanın ısınması ve
iklim değişikliği (sera etkisi), asit yağmurları, kentsel ve endüstriyel hava kirliliğidir.
Radyoaktiflik, 1896’ da Fransız Kimyacısı Henri Becquerel tarafından bulunmuştur.
Becquerel ile Curie’ler, Jotiot, Saddly, Rutherford gibi kimyacıların araştırmaları; bazı ağır
kimyasal elementlerin kararlı olmadıklarını ve ışıma yaptıklarını ortaya koydu. Işınım yapan
bu maddelerin atom çekirdeklerinin kararsız oldukları görüldü. Radyoaktivite birçok alanda
kullanılmaktadır; Tıp, endüstriyel uygulamalar, araştırmalar (fizik, madencilik, metalurji,
biyoloji, jeoloji, tarım, çevre, kimya v.s.) ve tüketici ürünleri gibi.
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8. MADENCİLİK, ENERJİ VE ÇEVRE SORUNLARI
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Anahtar Kavramlar

Gecekondu: Kendisine ait olmayan arazi ve arsaları (hazine, belediye, vakıflar
vb. kamu arazileri ile şahıs arazileri) işgal ederek yapılan izinsiz yapılara denir.

İmar Mevzuatına Aykırı Yapı: İmarlı alanlarda kamu ve özel mülkiyete konu
olan parsellerde mülk sahipleri tarafından ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat
nizamına, yapı emsal değerlerine, komşu mesafelere aykırı olarak yapılan yapılardır.

Sera gazı: Daha fazla atomlara sahip olan CO2, H2O, CH4 gibi gazlar uzun dalga
boylarındaki ışınımların geçmesine izin vermezler ve tekrar yeryüzüne dönmelerine neden
olurlar. Böylece yeryüzü sıcaklığı yükselir. Bu tür gazlara, “sera gazı” adı verilir

Yapay küresel ısınma: İnsan faaliyetleri sonucunda artan sera gazı miktarı,
yeryüzünün sıcaklığının artmasına neden olmasına “yapay küresel ısınma” denir.
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Giriş
Enerji, ekonominin en önemli faaliyeti olan üretimde kullanılması zorunlu bir girdi ve
sonuçta toplumların refah düzeyinin yükseltilmesini sağlayan bir faktör olarak; ekonomik
büyüme, kalkınma ve sosyal gelişmenin gerekli ve yeterli bir koşuludur.
Bu bağlamda; belirli bir anda, belirli bir ülkede genellikle TEP cinsinden hesaplanan
toplam enerji tüketimi “E” ve para cinsinden ifade edilen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) “Y”
arasındaki ilişki, ekonomik faaliyette enerjinin rolü hakkında fikir vermektedir.
Genel olarak “enerji şiddeti” veya “enerji yoğunluğu” diye adlandırılan bu “E/Y” oranı,
ülkelere ve zamana göre değişiklik gösterebilmektedir (Yücel, 1994). Çünkü her ülkenin sahip
olduğu üretim faktörünün yapısı ve miktarı, coğrafi koşullar, emeğin verimliliği ve özellikle de
sanayi ve imalat sektöründeki farklılıklar enerji yoğunluğunun da değişiklik göstermesine
neden olabilmektedir. Bununla birlikte; enerji tüketim yapısında, kullanılan teknolojilerde,
kişilerin yasam şekillerinde değişikliğe gidilerek ve enerji tasarruf edilerek de “E/Y oranı” aşağı
ya da yukarı çekilebilir.
Enerji, hiçbir zaman kendisi için değil, ekonomik gereksinimlerin karşılanmasına
yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tüketilmektedir.
Enerji şiddeti oranı (E/Y), enerji otoriteleri tarafından bir tahmin aracı olarak sıkça
kullanılmaktadır. Enerji talebinin tahminini biçimlendiren en önemli etken ise GSMH
düzeyidir. Ulusal gelir ne oranda büyürse enerjiye olan talep de o oranda artar. Diğer bir
deyimle, enerjiye olan talebin artış oranıyla ekonominin büyüme oranı arasında bir korelasyon
söz konusudur. Buna ekonomi dilinde talebin gelir esnekliği adı verilmektedir (Ölçen,2000).
Ülkeler sanayileşme hızlarını arttırdıkça, enerjiye olan talep de artmaktadır. Başka bir
deyişle; gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha fazla enerji
tüketmektedir. Bugün, dünya genelinde yaklaşık olarak 6 milyar insan yasamaktadır. Bunun, 1
milyarı sanayileşmiş ülkelerde yaşamakta ve kullanılan enerjinin %60’nı tüketmektedir. Ancak,
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 5 milyar insan ise enerjinin geriye kalan %40’lık kısmını
tüketmektedir (Atılgan, 2000).
Dünyadaki enerji tüketimi, önemli bölgesel değişikliklere karşın, ekonomik büyüme ve
nüfus artışına paralel bir şekilde 1950’li yıllardan başlayarak sürekli bir artış göstermiş; ancak
1970’lerdeki petrol krizi ve özellikle 1979 yılındaki yüksek enerji fiyatları ile birlikte tüketim
artışında yavaşlama başlamış ve enerji modellerinde önemli değişiklikler olmuştur. Akaryakıtın
yerini önemli bir ticari enerji kaynağı olan kömür ve hemen ardından hızlı bir artış oranı ile
doğal gaz almaya başlamış ve nükleer enerjinin genel enerji üretimindeki oranı hızla
yükselmiştir (Kıcıman, 1999) (Tablo 8.1).
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Tablo 8.1: Dünya Fosil Yakıt Rezervleri
Bölgeler

Petrol

Doğalgaz

Kömür

(milyar ton)

(trilyon m3)

(milyar ton)

Kuzey Amerika

10.2

8.4

250.4

Orta ve Güney Amerika

12.4

6.3

10.1

Avrupa

2.6

5.5

156.7

Eski SSCB

9.1

56.7

241

Orta Doğu

91.6

48.9

61.9

Afrika

9.3

9.9

311.5

Asya ve Okyanusya

5.7

9.1

-

DÜNYA TOPLAMI

140.9

144.8

1031.6

Kaynak: 1997 Enerji Raporu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Ankara 1998, s. 5
1980’li yılların enerji alanındaki en önemli özelliği sanayileşmiş ülkelerdeki yüksek
enerji talebinin yavaşlaması ve dünya ortalamasının altına inmiş olmasıdır. Ancak, aynı dönem
içinde gelişmekte olan ülkelerdeki enerji tüketimi artışında bir azalma olmamıştır. Bugün,
dünya genelinde enerji talebinin karşılanması açısından kaynak yetersizliği sorunu
bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalar, 2050 yılına kadar olan sürede enerji arzı açısından bir
sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir. Dünyanın enerji tüketimi büyük ölçüde hidrokarbon
türü fosil kaynaklara dayandırılmış olmasına karsın, arz olanaklarının çokluğundan belirli
dönemlerde meydana gelen ekonomik ve siyasi konjonktür haricinde enerji fiyatlarının düşük
seyrettiği görülmektedir.
Dünya fosil enerji kaynakları toplam rezerv olarak yaklaşık 1.317 milyar TEP
civarındadır. Bu değerin yaklaşık olarak %80’nine yakınını kömürler oluşturmakta, geri kalanı
petrol ve doğal gazlar tarafından paylaşılmaktadır.
Tablo 8’e bakıldığı zaman, petrol rezervlerinin %65’lik kısmının Orta Doğu, doğal
gazın %72’sinin Eski SSCB ile Orta Doğu ve kömürün de %77’sinin Afrika, Kuzey Amerika
ve Eski SSCB bölgesinde bulunduğu anlasılmaktadır. Bu da; daha once belirtildiği uzere, petrol
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ve doğal gaz rezervleri acısından Orta Doğu ile Eski SSCB’nin çok stratejik bir öneme sahip
olduğunu göstermektedir.
Fosil kaynakların (kömür, petrol, doğal gaz, katran) enerji kaynağı olarak kullanılması
sonucunda, özellikle karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO), metan (CH4), kükürt oksit
(SO4) ve azot oksit (NOX) gibi gazların atmosfere salınması söz konusudur. Bu salınımların
sürekli olması sonucunda sera etkisi, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar
ortaya çıkmıştır. Gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde canlı yaşamını tehlikeye atabilecek
kirlilikler gerçekleşecektir.
Dünyadaki sürekli nüfus artışı, sanayileşme ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesine paralel
olarak geliştirilen yeni teknolojiler sonucunda, suya ve enerjiye olan talep sürekli artmaktadır.
Yeni kaynakların geliştirilememesi/keşfedilememesi hâlinde mevcut imkânlar ile artan talep
karşılanamayacaktır.
Temiz enerji kaynakları sadece çevrecileri değil, çok geniş tabanlı diğer meslek
gruplarını da ilgilendirmektedir. Fosil ve nükleer enerji kaynakları günümüz sanayisi ve
toplumsal refahı için hayati derecede önemlidir. Ancak bunların yerine geçebilecek temiz enerji
kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi de aynı derecede önemlidir. Kullanılan fosil enerji
kaynaklarının miktarlarının zamanla azalması, enerji çeşitliliği, verimliliği, tasarrufu, tasarımı,
teknolojik gelişmeler, enerji politikası, toplum yapısı ile ekonomi ve planlamaya kadar pek çok
alanda etkisini göstermektedir. Hâlihazırda, fosil yakıtların yerine geçebilecek, alternatif
kaynaklardan enerji üretebilen alternatif, ucuz ve verimli teknolojiler bulunmamaktadır. Bu
sebeple uygulamada, teknolojik, politik ve ekonomik zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Dünyada pek çok ülkede sürekli yenilenebilir enerji üretimi için araştırmalar
yapılmaktadır. Temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve üretimi için farklı disiplinlerin eş
zamanlı çalışması gerekmektedir;
- Çevre Mühendisi,
- Elektrik – Elektronik Mühendisi,
- Jeoloji Mühendisi,
- Maden Mühendisi,
- Makine Mühendisi,
- Ekonomi,
- İşletme.
1980 sonrasında petrol fiyatlarında görülen önemli düşüşler, çevre kirliliğine karşı
petrol kullanımını sınırlayan önlemlerin alınması ve bu tedbirlerin uygulanması zorlaşmıştır.
Sonuç olarak, petrol ve fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji üreten teknolojilerin ve
tasarruf tedbirlerinin alınması zorlaşmıştır. Çünkü çevre sorunlarının ekonomik sorunlarla
rekabet etmesi çok zordur. Kazanan daima ekonomik sorunlar olmuş ve çevresel sorunlar göz
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ardı edilmiştir. Ancak ekonomi geliştiği takdirde, çevresel sorunlar ile mücadele için metot ve
teknoloji ağırlık kazanır.
Enerji sıkıntılarının yaşandığı son yıllarda, artık ülkemizin enerjisinin tümünü
kendisinin üretemeyeceği ve büyük ölçüde dışa bağımlı kalacağı belirlenmiştir. Bu nedenle
ülkemiz, başta fosil yakıtlar olmak üzere kullanılabilecek her türlü kaynaktan yararlanarak
kendi enerjisini üretme stratejisini geliştirmiştir. Ancak, neden oldukları büyük çevresel
sorunların dışında, fosil kaynakların önümüzdeki yüzyıllarda tükenme ihtimalinin olduğu
bilinen bir gerçektir. Ayrıca, azalan kaynaklardan enerji üretim maliyeti de giderek artacaktır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en belirgin ölçütlerinden biri de tüketilen enerji
miktarıdır (Tablo 8.2). Bugün en çok kullanılan enerji kaynaklarından biri petrol ve türevleridir.

Tablo 8.2: Dünya’da Kullanılan Enerji Kaynaklarının Yüzdeleri (%)

Petrol

33.3

Kömür

22.8

Gaz

18

Canlı kütle

13.8

Su

5.9

Nükleer

5.6

Enerji kullanımı, gelişmişliğin bir göstergesidir. Yaklaşık olarak dünya nüfusunun
%25’ini oluşturan endüstrileşmiş ülkeler, dünya enerji tüketiminin %80’ini
gerçekleştirmektedirler (Tablo 8.3, 8.4). Tüketilen bu enerjinin büyük bir bölümü; yer altında
kömür, petrol ve doğal gaz olarak depolanan güneş enerjisidir. Sınırlı olan bu kaynaklar hızla
azalmaktadır.
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Tablo 8.3: Çeşitli Ülkelerde Birincil Enerji Üretim ve Tüketimleri (2001) (MTEP)
Ülke Adı

Üretim

Tüketim

Kişi Baş. Enerji
Tük. (kep/kişi)

DÜNYA

8.711.7

10.009.6

1.686

ABD

1.711.8

2.281.4

7.996

Rusya Federasyonu

996.1

621.3

4.293

Çin

1138.6

1139.6

896

İngiltere

261.9

235.1

3.982

Kanada

379.2

248.1

7.985

Almanya

133.7

351.0

4.264

Japonya

104.0

520.7

4.099

Kazakistan

83.7

40.3

2.705

Romanya

28.2

36.8

1.644

İtalya

26.2

171.9

2.981

Bulgaristan

10.2

19.4

2.428

Yunanistan

9.9

28.7

2.710

Türkiye

26.1

72.4

1057

Türkiye’nin
Dünyadaki
(%)

0.29

0.72

62.6

Payı

Kaynak: The World Bank, 2004 World Development Indicators, ss. 140-142.
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Tablo 8.4: Çeşitli Ülkelerde Elektrik Enerjisinin Görünümü, 2001.
Ülke Adı

Üretim (Gwh))

Kişi Başına Tüketim (Kwh /kişi)

DÜNYA

15.442.7

2.326

ABD

3.863.8

12.279

Rusya Federasyonu

889.3

5.319

Çin

1.471.7

1.069

İngiltere

383.5

6.192

Kanada

587.9

17.486

Almanya

579.8

6.806

Japonya

1.033.2

7.907

Kazakistan

55.4

3.312

Romanya

53.9

2.041

İtalya

271.9

5.318

Bulgaristan

43.5

3.854

Yunanistan

53.1

4.679

Türkiye

122.7

1.509

Türkiye’nin
Dünyadaki Payı (%)

0.79

72.5

Kaynak: The World Bank, 2004 World Development Indicators, ss. 148-150; International
Energy Agency, 2003. Key World Energy Statistics, 2003, ss.50-60.
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Dünya genelindeki birincil ve elektrik enerjisi üretim-tüketim durumuna bakıldığı
zaman (Tablo 8-9-10), enerji üreticisi sanayileşmiş ülkelerin en yüksek değerlere sahip
oldukları görülmektedir. Büyük enerji tüketimine sahip ülkelerin kişi basına tüketim değerleri,
ülkenin nüfusuna ve enerjinin ülke içinde kullanım miktarına göre büyük değişimler
göstermesine karşın, ABD’nin hem üretim hem de tüketimde lider olduğu görülmektedir.
Dünya nüfusunun yaklaşık %5’ine sahip olan ABD, tek başına dünya enerji arzının dörtte birini
tüketmektedir. ABD’ni sırasıyla Rusya ile Çin izlemektedir. Türkiye’de ise, birincil enerji ve
elektrik enerjisi olarak üretim, tüketim ve kişi basına enerji tüketim değerlerinin dünya
ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. Göstergelere bakıldığında, kişi başına düşen
yıllık birincil enerji tüketiminin; dünya ortalamasının 1.686 kep/kişi, Türkiye ortalamasının
1.057 kep/kişi, OECD ortalamasının 4.630 kep/kişi ve AB ortalamasının 3.904 kep/kişi olduğu
görülmektedir (The World Bank, 2004:142). Elektrik tüketimi açısından da benzer bir durum
geçerlidir. Dünya genelinde kişi basına düşen yıllık ortalama tüketim 2.326 Kwh/kişi iken,
Türkiye ortalaması kacak ve kayıplarla beraber brüt 1.509 Kwh/kişi düzeyindedir. Kişi basına
enerji tüketim değerleri acısından, hâlen dünya ticari enerji tüketiminin %52’si gelişmiş OECD
ülkelerinde gerçekleştirilmektedir (Telatar,2001).
Dünya genelindeki mevcut enerji kaynaklarının üretim ve tüketimlerinin bugünkü gibi
sürdürülmesi hâlinde, petrol kaynaklarının 40, doğal gaz kaynaklarının 60 ve kömür
kaynaklarının 240 yıl daha hizmet verebileceği hesaplanmaktadır (TUSİAD, 1994:22). Enerji
talebi ise, özellikle gelişmekte olan veya AGU’de büyük bir hızla artmaya devam etmektedir.
Yeni enerji kaynaklarının ya da rezervlerin bulunmaması durumunda, mevcut kaynakların çok
daha kısa bir sürede tükeneceği ihtimalinin söz konusu olması, insanlık için çok büyük bir
tehdittir. Dolayısıyla, dünya enerji arzının ve tüketiminin bütün ülkeler açısından çok dikkatlice
analiz edilmesi ve kaynakların israf edilmeden kullanılması gerekmektedir.
Önümüzdeki yirmi yıllık dönemde yıllık ortalama %3 oranında bir ekonomik büyüme
sağlanacağı ve aynı dönemde dünya nüfusunun yılda %1,5 oranında artış göstereceği
öngörülmektedir. Bu genel beklentiler çerçevesinde yapılan enerji talep projeksiyonları, dünya
birincil enerji talebinin 2010 yılına kadar yılda ortalama %2 oranında bir hızla artacağını
göstermektedir. Artış hızı OECD ülkelerinde %1,3, diğer ülkelerde ise %2,6 olarak
hesaplanmaktadır.
Türkiye, genel olarak enerji üretim kapasitesinin enerji talebini karşılayamaması
nedeniyle
enerji
ithal
eden
bir
ülke
konumundadır
(http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem97/6.htm.02.02.2004). Kalkınma ve nüfus artışına
paralel olarak toplam enerji tüketiminin hızla artmasına karşılık, enerji üretimi aynı oranda artış
göstermemektedir. Tüketimin kaynaklar bazında dağılımına bakıldığında ise, önemli derecede
artış gösteren enerji kaynağı doğal gaz olmuştur. Doğal gazı, linyit, petrol, taşkömürü, güneş
ve son zamanlarda gelişme gösteren rüzgâr ve jeotermal kaynaklar izlemektedir.
1970’li yıllarda enerjide sürdürülebilirlik, yani sürekli enerji temini, bir sorundu ve
petrol vb. yakıtların ne zaman tükeneceği tartışılmaktaydı. Enerji/yakıt kaynaklarının
tükenmesi sorunu hâlen tartışılmasına rağmen, enerji ile ilgili sorunların başını çevre sorunları
çekmektedir. Bu sorunların başında, küresel ısınma, iklim değişikliği, atmosfer kirliliği ve sera
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etkisi yer almaktadır. Bütün bunların temel sebebi, fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere
salınan zararlı gazların konsantrasyonlarının artmasıdır. Bunlardan küresel ısınma, yeryüzü
sıcaklığının bu gazlar sebebi ile az da olsa artmasıdır. Sera gazlarının etkisi ile atmosfer
sıcaklığının her 10 yılda 0,3 ̊C arttığı savunulmaktadır. Bu gazların en önemlileri CO2’dir.
Güneş 6000 ̊C sıcaklığı ile Dünya’dan çok daha sıcaktır. Bu nedenle, güneşin enerjisi
kısa dalga boylarında yayımlanmaktadır. Dünya’nın ortalama sıcaklığı ise 15 ̊C’dir ve uzun
dalga boyunda yayımlanmaktadır. Gelen ve giden güneş ışınımları arasındaki denge
atmosferdeki yutma ve yansıtma olayları vasıtası ile temin edilir. Mesela bulutlar güneş
ışınlarını engelleyerek yeryüzü sıcaklığının düşmesine neden olur. Atmosferin büyük kısmını
teşkil eden oksijen ve azot gibi iki atomlu gazlar, uzun dalga boylarındaki ışınımları
engelleyemedikleri için, bunların yeryüzüne yakın kısımlara hapsedilmesine müsaade etmezler.
Daha fazla atomlara sahip olan CO2, H2O, CH4 gibi gazlar uzun dalga boylarındaki ışınımların
geçmesine izin vermezler ve tekrar yeryüzüne dönmelerine neden olurlar. Böylece yeryüzü
sıcaklığı yükselir. Bu tür gazlara, “sera gazı” adı verilir. Bu gazların günümüzdeki
konsantrasyonu olması gerekenden çok daha fazladır. Sera gazları olmadan – 15 C olması
gereken yeryüzü sıcaklığı 32 C artarak ortalama 17oC’ye ulaşmaktadır. Özetle, yeryüzüne
ulaşan güneş ışınları CO2, su buharı gibi gazlar tarafından yutulurlar. Bunun sonucunda
enerjinin bir kısmı atmosferden geri yansırken, bir bölümü de yeryüzünde tutularak Dünya’nın
ısınmasına katkıda bulunur.
İnsan faaliyetleri sonucunda artan sera gazı miktarı, yeryüzünün sıcaklığının artmasına
neden olmaktadır. Buna “yapay küresel ısınma” denir.
Küresel sıcaklık artışları sonucunda aşağıdaki istenmeyen durumlar olabilmektedir;
- Sera gazlarının Güneş’ten gelen ışınları tutması sonucunda, yeryüzü ile Güneş
arasındaki ısıl alışveriş dengesi bozulmaktadır.
- Yeryüzünün sıcaklığı sürekli artmaktadır. Böylece CO2 sağlık açısından zararlı
olmamasına rağmen, küresel ısınmanın artışına neden olarak çevresel zarara sebep
olabilmektedir.
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8.1. Riskli Yapılaşmaya Bağlı Çevre Sorunları
Ülkemiz kentlerinde kaçak (riskli) yapıları, “gecekondu” ve “imar mevzuatına aykırı
yapı” olmak üzere iki grupta tanımlamak ve değerlendirmek olanaklıdır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 2. maddesinde; “Bu kanunda sözü geçen
(Gecekondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı
kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan
yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir.” denilmektedir.
Yasadaki “kendisine ait olmayan arazi veya arsalar” ifadesi ile hazine, belediye, vakıflar
vb. kamu arazileri ile şahıs arazileri kastedilmekte; bu arazileri işgal ederek yapılan izinsiz
yapılar gecekondu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma imarsız alanlarda hisseli tapu
sahiplerinin kendi arazileri üzerinde yaptıkları ruhsatsız yapıları da katmak gerekmektedir.
İmar Mevzuatına Aykırı Yapı; “İmarlı alanlarda kamu ve özel mülkiyete konu olan
parsellerde mülk sahipleri tarafından ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına,
yapı emsal değerlerine, komşu mesafelere aykırı yapılar” olarak tanımlanabilir.
Bu hâliyle bakıldığında; ülkemizde birçok yapının kaçak yapı ya da gecekondu olarak
değerlendirilebileceği görülecektir. İmar planları hükümlerine uygun olarak yapılan birçok
yapıda da proje ve eklerine aykırı yapılaşma gerçekleştirildiğinden iskân ruhsatı alınamamakta
ve inşaat ruhsatı ile ikamet edilen yapılar topluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, ülkedeki
yapı stoğunun önemli bir kısmının sağlıksız, yasadışı, ruhsatsız ya da yalnızca inşaat ruhsatı
olan, oturma izni için gerekli olan proje gerekleri dışında kaçak unsurlar taşıyan bir niteliğe
sahip olduğu söylenebilir.
1930’larda kaçak yapılaşmanın ilk örnekleri olarak Ankara’da ortaya çıkan gecekondu,
başlangıçta kente göç eden alt gelir gruplarının, yasal çerçevede karşılanamayan konut
sorunlarına bir çözüm olarak salt barınma amacına yönelik olarak plan dışı alanlarda ve kamu
arazileri üzerinde yapılan tekil yapılar olarak gündeme gelmiş, ancak 1950 sonrasında büyük
kentlerde yaygınlaşmaya ve kent makroformlarında hâkim görüntüler oluşturmaya başlamıştır.
Bu dönemde yasal ve kurumsal zaaflarla birlikte, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve
ekonomik ortamın populist politikaları ve uygulamaları besleyen yapısı, imar ve yapılaşma
konularında ihmallerin, ihlallerin ve kaçak uygulamaların hızla artmasına yol açmıştır. Barınma
amaçlı gecekondu ile başlayan kaçak yapılaşma, özellikle 1980 sonrasında nitelik değiştirerek
kentsel rantlardan pay kapma güdüsü içerisinde alternatif bir sektör hâline gelmiştir.
Kaçak yapılaşmanın kapsamı gecekondudan lüks konut, alışveriş merkezi, sanayi,
depolama, tarım ve turizm yapılarına kadar çeşitlenen bir yelpaze içerisinde tüm sektörlerde
yaygınlaşan toplumsal bir hastalık düzeyine ulaşmıştır.
Kent çeperlerinde ve kıyılarda kamu arazilerinin yağmalandığı, tarım ve orman
alanlarının yok edildiği, içme suyu havzalarının işgal edildiği, gecekondu mafyası, arsa mafyası
gibi illegal örgütlenmelerin devreye girdiği, çok katlı yapılardan oluşan kaçak kent parçalarının
oluştuğu ve büyük kentlerde kiralık gecekonduların toplam içinde %50’lere ulaştığı bu süreçte
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kaçak yapılaşma, kamu arazilerini yağmalayıp satan belli bir kesim için büyük miktarlarda
haksız ve kayıt dışı kazanç elde etme aracı olmuştur. Birden fazla gecekondu sahibi olan kesim
için ise gecekondu, artık, geleceğe yönelik bir rant veya yatırım aracı olmuştur (Kubin, 1995).
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında dünyada en hızlı yapılaşma performanslarından birini
gösteren ancak hemen her türlü denetimi dışlayarak gelişen yerleşme birimlerimiz ve özellikle
büyükşehir statüsü kazanmış olan kentlerimiz, yetersiz altyapıları ve kaçak yapı stokları ile
büyük RİSK HAVUZLARI oluşturmaktadırlar (Balamir, 2004).
Bugün varılan noktada büyük kentlerimizde kentsel alanların ve kent nüfusunun %5060’ı imar mevzuatı dışında tamamen kaçak olarak yapılaşmış gecekondu bölgelerinden
oluşmaktadır. Başbakanlık Toplu Konut Müsteşarlığı’nın 2002 yılında yaptığı “2000-2010
Dönemi Konut İhtiyacı Analizi ve Konut Politikaları” konulu araştırmasına göre, Türkiye’de
toplam konut stoku içerisinde ruhsatsız konutların-ya da başka bir deyişle mevzuat hükümlerine
tümden ya da bir bölümüyle aykırı kaçak konutların oranı %38’e ulaşmıştır.
Söz konusu araştırmaya göre; 2000 yılı itibarıyla, iller bazında konut ihtiyacı, konut
stoku ve konut açığına ilişkin veriler Tablo 8.5’de verilmiştir. Araştırmaya göre 2000 yılı nüfus
verisinden elde edilen konut ihtiyacı, ruhsatlı konut stoku ile karşılaştırıldığında Türkiye
genelinde toplam konut stokunun %62’si ruhsatlı olup, bu oran illere göre büyük farklılıklar
göstermektedir. Türkiye genelinde ruhsatlı konut açığı %38’dir. Bu sonuç illere göre farklılık
göstermekte ve az da olsa bazı illerde ruhsatlı konut fazlasına rastlanmaktadır. 2000 yılı
itibarıyla Türkiye’de ruhsatlı konut açığı olan illerde toplam 2.816.881 adet ruhsatlı konuta
gereksinim vardır.
Tabloya (Tablo 8.5) ilişkin açıklamada özetle “….. Ruhsatlı konut stokunu belirlemek
için iki veri kaynağının inşaat ruhsat izni sayısı ve yapı kullanma izni olduğu, gerçekte yasal
çerçeve içinde yer alan konutların sayısının yapı kullanma izin sayısı ile belirlenebildiği,
ancak Türkiye’de konutların sadece %33’ünün yapı kullanma iznine sahip olması
nedeniyle bu çalışmada inşaat ruhsatı izni sayısının ruhsatlı konut sayısı olarak kabul
edildiği…” belirtilmektedir.
Bu açıklamaya göre yasal konut stoku için yapı kullanma izni sayılarının dikkate
alınması hâlinde- inşaat ruhsatı izni sayısı ile yapı kullanma izni sayısı arasındaki farkın
bir kısmının, iyimser bir tahminle, mevzuata uygun ancak henüz inşaat süreci
tamamlanmamış yapılar olduğu varsayılsa bile-Türkiye’de imar ve yapılaşma
mevzuatına tümden veya kısmen aykırı olan kaçak statüdeki konut stokunun, toplam stok
içerisindeki oranının %50’lerin üzerinde olduğu söylenebilir.
Araştırmada Tablo 8.5’deki verilere ilişkin bir diğer değerlendirme, “ ... bazı illerde
konut fazlası görünmekle birlikte bu sonucun Türkiye’de konut problemi yok anlamına
kesinlikle gelmediği, tersine konut ihtiyacının ruhsatsız konut sunum biçimleri ile
karşılanmakta olduğunu net bir biçimde göstermektedir. Konut fazlası görülen illerde ruhsatlı
ve ruhsatsız konut fazlası gibi bir ayrıştırmaya gidildiğinde, pek çok ilde ruhsatlı konut
sunumunun yetersiz kaldığı ve gözlenen konut fazlasının ruhsatsız konut stoku fazlalığından
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu konut stokunun düşük nitelikli konutları
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içeren bir tanıma sahip olması nedeniyle bu veriler Türkiye’de konut probleminin nicelik
sorunundan nitelik sorununa dönüştüğünü, ayrıca ruhsatsız konut sunumunun yasal
çerçevede karşılanamayan ihtiyaca karşı gelişen bir çözüm olmaktan çıkıp yatırım alanı
hâline geldiğini ortaya koymaktadır” denilmektedir.
Özellikle 1999 Körfez Depremi sonrasında Türkiye’de kaçak yapılaşma konusu
değerlendirilirken mevcut konut stokunun nitelik sorunlarının da tartışılması gereği açıktır.
Türkiye’de özellikle Büyükşehirlerdeki yapı stokunun gecekondu, kaçak, ruhsat ve
eklerine aykırı binaları kapsayan büyük bir bölümü güvenlik açısından yetersizdir ve bu tür
yapım eğilimleri devam etmektedir.
İnşaat ve iskân izinleri alınmadan yapılmış olan bu stokun güvenli duruma
getirilmesinde ise, teknik ve yasal zorluklar bulunmaktadır. Mevzuata göre bu yapılar hakkında
yıkımdan başka çözüm bulunmamaktadır. İstanbul örneğinde mevcut yapıların %60’nın bu
nitelikte ve ruhsatsız olduğu göz önüne alınırsa, affetmek, ruhsata bağlamak, güçlendirmek gibi
işlemler bu kaçak stok sorununu ve riskleri daha da büyütecektir (Balamir, 2004).

184

Tablo 8.5: İller İtibariyle Konut İhtiyacı, Ruhsatlı Konut Sayısı ve Ruhsatlı Konut Açığı

Kaynak: www.konut.gov.tr . 1990 yılından sonra il olan ilçeler
Mevcut yasa dışı konutların mevcut durum yarattıkları ve kentlerin yapısını belirleyen
temel unsur hâline geldikleri bu sürece, ülkenin afet ve deprem açılarından öncelikli konumu
da eklendiğinde, kentlerimizin planlanmasında temel hareket noktasının, mevcut sağlıksız yasa
dışı yapılaşmanın iyileştirilmesi, yenilenmesi ve dönüşümü olarak belirlenmesi olduğu
noktasına ulaşılabilir. Mevcut kaçak, sağlıksız yapı stoğunun, piyasa mekanizması içerisinde
yap-sat süreci ile yenilenmesi deneyimi, ülkede ruhsatlı ya da ruhsatsız niteliksiz ve her türlü
afet riskine açık, çok katlı, durduğu yerde yıkılabilen bir konut stoğu üretmiştir. Bu bakımdan,
kentlerimizdeki temel sorunun bu sağlıksız konutların afet yönetimi yaklaşımı içerisinde
dönüşümüne yönelik kalıcı, nitelikli stratejiler yaratılamamış olmasından kaynaklandığı
görülmelidir. Bu gibi yaklaşımlar afet açısından riskli yerleşmelerin oluşmasını desteklemiştir.
Bu afet risklerini göz ardı etmesi yanında, kentsel sorunları da içinden çıkılmaz hâle getiren
rant eksenli kentleşme politikası (politikasızlığı!), doğal ve kültürel mirasın önemli ölçüde
kaybedilmesine yol açmış, değerli tarım alanları, orman, su havzaları, sel yatakları, dolgu ve
kıyı alanları, jeolojik sakıncalı alanların yapılaşma baskısı altında kalmasına neden olmuştur.
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8.2. Riskli İşletmeciliğe Bağlı Maden Sahalarında Sorunlar
Madenler, yer kabuğunda milyonlarca yıllık süreçlerle oluşan, tarih boyunca yaşamımız
için ürettiğimiz, kullandığımız malzemeler için gerekli olan, ekonomik yönden değer taşıyan
minerallerdir. Günümüzde bir bilgisayar cipi üretmek için 60 farklı elementin kullanılmış
olması bile insanlık için madenlerin önemini ifade edecek bir boyuttur. Enerji hammaddeleri
başta olmak üzere doğal kaynakları ileri teknoloji ürünleri elde edecek tarzda en fazla katma
değer yaratarak üretmek, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden
biridir.
Kömür ve demirin yaygın üretimi ile birlikte, madencilik son yüz yılda, sanayi
devriminin lokomotifi, uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Madenler,
milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin
bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu
yararı öncelikli olarak üretilmelidir. Çevre sorunları ekseninde tartışılan global ısınma, ozon
tabakasının delinmesi, nükleer radyoaktivite gibi sorunlar sadece çevrecilerin değil, tüm
insanlığın gündeminde yer alması gereken konulardır. Ancak sorunun çözümü için getirilen
öneriler; ne yazık ki popülist eksende geliştirilmekte, sanayi karşıtlığını körüklemektedir. Bu
kapsamda ne yazık ki, hammadde üretimi aşamasında görsel bir kirliliğin ötesine geçmeyen
madencilik te nasibini almaktadır. Üstelik de bu bilinçsiz popülist tepkiler daha çok da maden
varlığının belirlenmesine yönelik hiçbir çevre sorununun olmadığı arama döneminde
yoğunlaşmaktadır. Maden üreticisi kamu ya da özel kuruluşların, maden mi, çevre mi
dilemması çıkmazına sokulmak yerine, daha işin başında halkla ilişkileri esas alan üçüncü bir
yolu tercih etmemeleri de bu süreçlerin ülke yararına yönetilmesini zorlaştırmaktadır.
Genellikle hukuki ve bürokratik işlemleri yerine getirmek, üretim yöntemi olarak da çevre dostu
modern teknolojiler kullanmak, her şeyin sona erdiği anlamına gelmez. Yani madencilik
kuruluşları, yasal süreçlere güvenmek yerine yörenin sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve
kültürel konularını da PR çalışmaları ile dikkate almak durumundadır.
Son yıllarda gündeme gelen Bergama, Kışlaköy, Kaymaz, Kazdağları, Ilıç, Cerattepe
başta olmak üzere benzer meskun mahallere ve orman-tarım alanlarında bulunan madenlerin
işletilmesi konusunda, ulusal çıkarlar kadar, yöre halkının en temel insan hakkı olan çevresel
duyarlıkları da dikkate alınarak, ifrat ve tefrite kaçmadan çevre sorunlarını giderecek
maliyetlerden kaçınmayacak yöntemlerle üretilmelidir. Ülkemizde son yıllarda çevre
konusunda artan duyarlılık, yöre halkının tepkisi, direnişi ve verdiği hukuk mücadelesi
sonucunda; birçok termik santralin ve benzer maden tesislerinin, çevresel etkilerini gideren, iş
sağlığı ve güvenliğini iyileştiren teknoloji ile rehabilite edilmiş olmaları oldukça önemli
kazanımlardır. Maden çıkarılması için yapılan kazılar sonucunda çevre bozunmaları
yaşanmaktadır. Arazi yapısı değiştiği için toprak yapısı, yeraltı ve yerüstü sularının drenaj
sistemleri bozulmakta ve kirlenmektedir.
Buradan çıkan sonuç, madencilik ve çevre dengesi mutlaka kurulmalıdır. Bugünkü
teknoloji bu dengeyi kurmada yeterlidir. Doğal kaynakların gerçek sahibinin halk olduğu
kavramından hareketle, madenlerimiz toplumsal çıkarlarımız çerçevesinde oluşturulacak
politikalar doğrultusunda işletilmelidir. Bunun temini için de acil bir önlem olarak 'Maden
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Çevre Risk Sigortası' kurulmalıdır. Bu fonun yönetiminde Çevre Risk Yönetimi Danışmanlık
Servisleri, yöre çevre örgütleri, bilim kuruluşları ile diğer ilgili denetim kurumları yer almalıdır.
Ülkemizin Artvin’i kadar Hakkari’si, Sivas’ı, Tunceli’si, Konya’sı, Kastamonu’su, Muğla’sı,
Edirne’si de insanı, yeşili, doğası ve madeni ile eşdeğerdedir. Ekonomi, sınırsız insan
gereksinimlerini karşılamak üzere sınırlı kaynakların paylaşımı ve yönetilmesidir. Madencilik
de, insanlığın konforlu yaşamını sağlayan en önemli ekonomik faaliyettir. Sadece son günlerde
politik, popülist yaklaşımların gölgesinde gündemde gelmiş olan Artvin-Cerattepe’de çevre
dostu üretim yöntemleri ile yaratılacak katma değer 5 milyar dolar civarındadır. Ülkemizin
jeolojik yapısı maden potansiyelimizin 10 trilyon dolardan daha fazla olabileceğini
göstermektedir. Bu nedenle Misak-ı Milli sınırları içinde sahip olduğumuz yeraltı ve yer üstü
kaynaklarımızı, yöre, insan, bölge farkı gözetmeksizin çevre sorunu yaratmayacak
teknolojilerle, “doğal kaynakların gerçek sahibinin halk” olduğu gerçeğinden hareketle büyük
önderimizin deyimi ile ”önce kendimizin sonra komşularımızın, en sonunda da tüm dünya
insanlığının refahı ve mutluluğu için üretmeliyiz.” (Prof. Dr. Ali Kahriman; İnternet sayfası) .
Doğal bitki örtüsü ve toprağın verimli kısmı yok edilmekte bunun sonucunda toprakta
zehirli maddeler birikmektedir. Maden ocaklarında açılan boşluklar doldurulup buralara hızlı
büyüyen ağaç türleri dikilerek çevreye verilen zarar en aza indirilebilir. Linyit kullanılan termik
santrallerde kömürün yanmasıyla bol miktarda kül oluşur. Bu küllerin içinde bulunan gazların
bir kısmı havada kalarak asit yağmurlarına sebep olurlar. Yere ulaşan küller ise toprak yüzeyini
ve bitkilerin üzerlerini kaplarlar. Toprak yüzeyine yığılan küller yağışlarla yeraltına sızarak
toprağın kalitesini belirleyici özelliklerinde bozulmalar meydana getirirler. Bencik Dağı,
Sepetçi Dağı yamaçlarında 40 bin hektarlık alandaki ormanlar Yatağan Termik Santrali’nin
sebep olduğu hava kirliliğinden dolayı zarar görmüştür. Termik santrallerin bacalarından çıkan
dumanların içinde bol miktarda kükürtdioksit ve azotoksit gazları bulunmaktadır. Bu gazlar
atmosferde yükselerek havadaki su damlacıklarıyla reaksiyona girerler ve asit yağmurlarına
sebep olurlar. Asit yağmurları bitkilerin yeşil kısımlarını yakar. Yatağan Termik Santrali bu
şekilde 400.000 dekarlık kızılçam ormanın ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Buna benzer
bir durum Bey Dağları çevresinde de yaşanmıştır. Gökova Termik Santrali’nden çıkan gazlar
1800-1900m yükseklikte Bey Dağları’nı etkilemiştir. Çevredeki köylerde tarım ürünleri zarar
görmüştür. Ayrıca termik santrallerde etrafa yayılan civa, gelişmeyi, öğrenme yeteneğini ve
sinir sistemini olumsuz etkilemektedir (İnternet sayfası).
Madencilik ve endüstri iki ayrı sektördür. Bu aktiviteleri kontrol eden/denetleyen
çevresel yasalar ve sınırlamalar da birbirinden farklıdır. Endüstrinin tabi olduğu çevre kuralları,
madenciliğin tabi olduğu kurallardan çok daha katıdır. “Entegre Madencilik” kavramı,
günümüzde bir kandırmacadan başka bir şey değildir.
İlk çağdan itibaren uygulanmış “Çözelti Madenciliği”, suda çözünebilir tuzlardan, asitte
çözünebilir ve siyanürde çözünebilir minerallere doğru sınırlarını çiğneyerek genişletilmiştir.
Bu genişletme, hidrometalurjik/hidrokimyasal endüstri proseslerini, haksızca madencilik
bünyesine sokuşturarak onları sıkı çevresel yasalardan kaçırmayı amaçlamaktadır. İşin en
vahim tarafı da maden kanununun “ocak başı işlem” yapılması hâlinde alınacak vergiyi yarıya
düşürmesidir. Madenciliğin sadece cevher çıkarmaktan ibaret olan kısmı, doğru çalışıldığı
takdirde çevreye sınırlı zarar verir.
187

Ancak, yasayla teşvik edilen kırma, öğütme, manyetik ayırma, flotasyon, çözeltiye
alma, kalsinasyon gibi yerinde zenginleştirme işlemleri özellikle açıkta yapıldıkları için toz
oluşumu, ağır metal saçılımı, gaz emisyonu, kimyasal işlem görmüş toksik atıkların oracıkta
bırakılması yoluyla çevreye geri dönülmez ve telafisi olmayan zararlar vermektedir.
Madenciler, sıkça kullandıkları “Madenler bulundukları yerde çıkarılır” savıyla
TOPRAKTAN MADEN ÇIKARMA ile MADENDEN METAL ÇIKARMAYI kasıtlı olarak
birbirine karıştırmakta ve böylece doğanın kendisini dev bir açık hava metalurji-kimya
işletmesi olarak kullanmayı kendilerine hak olarak görmekteler.
Ülke ve çevre yararına bir maden yasası için birkaç öneri şöylece sıralanabilir:
•
Yeraltı doğal kaynaklarının işletilmesinde kayıplara, yatağın en değerli
bölümü alınarak büyük bir bölümünün bir daha çıkarılamayacak şekilde yeraltında
bırakılmasına izin verilmemelidir.
•
Bu amaçla özellikle metal madenleri için Dünya ve Ülke konjonktürüne
uygun olarak belirlenecek “cut-off grade” değerlerine uyulması işletme izinlerinde yasal
zorunluluk hâline getirilmelidir.
•
Madenciliğin ham madde ihracı için değil Ülke ekonomisinin ihtiyacını
karşılamak için yapılması özendirilmelidir. Bu amaçla, çıkarılan cevherin yurt içinde
ikinci, üçüncü ve uç ürünlere doğru metalürjik üretimle işlenmesini mümkün kılan
tesislerin kurulmasını sağlayacak ortaklıklar oluşturulması ön koşulu ile ilgili
madencilik faaliyeti teşvik edilmelidir. Y
•
Yurt içinde metalürji, kimya ve seramik sektörlerinde ilgili fabrikaların
yokluğu nedeniyle değerlendirilemeyen cevherlerin çıkarılmasına ve ihracına caydırıcı
yasal sınırlamalar getirilmelidir.
•
Bilinen rezervleri azalan madenlerin aranması teşvik edilmeli ve ihracı
stratejik rezerv saklamak üzere yasaklanmalıdır.
•
Maden işletme projeleri kendi fizibiliteleri ve ÇED’leri dışında
Ülkemizin doğal sermayesini de göz önünde bulunduran bir yarar/zarar kıyaslamasıyla
değerlendirilmeli ve teşvik veya kısıtlamalar buna göre yapılmalıdır.
•
Zuhuratın teknolojik işletmesinin yapılamadığı durumlarda el emeği
madenciliği (artizanal madencilik) yeniden örgütlenmeli ve desteklenmelidir.
Madencilik sektöründe iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre sağlığı önlemleri
sıkılaştırılmalıdır.
Madencilik sektörünün amaca uygun gelişimini izlemek, yönlendirmek ve desteklemek
üzere yeni ve özerk Akademi, Enstitü ve Üst Kurullar oluşturulmalı, MTA yeniden
yapılandırılmalıdır.
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Madencilik ve Ülke ekonomisi ile ilgili uygulamalar hakkında başka sektörlerin istek
ve kaygıları da göz önüne alınmalı, yasal düzenlemeler ve uygulama kararları Sivil Toplum
Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Yerel Halk Örgütlenmeleri ve ilgili tüm sektör yöneticileri ile
demokratik kurallar çerçevesinde ve “göstermelik” olmayan şekilde tartışılarak yeniden ve
Ülkemizin ve Toplumumuzun çıkarlarına uygun bir şekilde oluşturacak stratejiye göre
hazırlanmalıdır.
Üst Kurullar oluşturulmalı, MTA yeniden yapılandırılmalıdır. Madencilik ve Ülke
ekonomisi ile ilgili uygulamalar hakkında başka sektörlerin istek ve kaygıları da göz önüne
alınmalı, yasal düzenlemeler ve uygulama kararları Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek
Örgütleri, Yerel Halk Örgütlenmeleri ve ilgili tüm sektör yöneticileri ile demokratik kurallar
çerçevesinde ve “göstermelik” olmayan şekilde tartışılarak yeniden ve Ülkemizin ve
Toplumumuzun çıkarlarına uygun bir şekilde oluşturacak stratejiye göre hazırlanmalıdır( Prof.
Dr. İsmail Duman; Cumhuriyet Dergisi, Aralık 2010).

189

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Madenler, yer kabuğunda milyonlarca yıllık süreçlerle oluşan, tarih boyunca yaşamımız
için ürettiğimiz, kullandığımız malzemeler için gerekli olan, ekonomik yönden değer taşıyan
minerallerdir. Günümüzde bir bilgisayar cipi üretmek için 60 farklı elementin kullanılmış
olması bile insanlık için madenlerin önemini ifade edecek bir boyuttur. Enerji hammaddeleri
başta olmak üzere doğal kaynakları ileri teknoloji ürünleri elde edecek tarzda en fazla katma
değer yaratarak üretmek, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden
biridir.
Kömür ve demirin yaygın üretimi ile birlikte, madencilik son yüz yılda, sanayi
devriminin lokomotifi, uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Madenler,
milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin
bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu
yararı öncelikli olarak üretilmelidir. Çevre sorunları ekseninde tartışılan global ısınma, ozon
tabakasının delinmesi, nükleer radyoaktivite gibi sorunlar sadece çevrecilerin değil, tüm
insanlığın gündeminde yer alması gereken konulardır. Ancak sorunun çözümü için getirilen
öneriler; ne yazık ki popülist eksende geliştirilmekte, sanayi karşıtlığını körüklemektedir. Bu
kapsamda ne yazık ki, hammadde üretimi aşamasında görsel bir kirliliğin ötesine geçmeyen
madencilik de nasibini almaktadır.
Ülkeler sanayileşme hızlarını arttırdıkça, enerjiye olan talep de artmaktadır. Başka bir
deyişle; gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha fazla enerji
tüketmektedir. Bugün, dünya genelinde yaklaşık olarak 6 milyar insan yasamaktadır. Bunun, 1
milyarı sanayileşmiş ülkelerde yaşamakta ve kullanılan enerjinin %60’nı tüketmektedir. Ancak,
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 5 milyar insan ise enerjinin geriye kalan %40’lık kısmını
tüketmektedir (Atılgan, 2000).
Dünyadaki enerji tüketimi, önemli bölgesel değişikliklere karşın, ekonomik büyüme ve
nüfus artışına paralel bir şekilde 1950’li yıllardan başlayarak sürekli bir artış göstermiş; ancak
1970’lerdeki petrol krizi ve özellikle 1979 yılındaki yüksek enerji fiyatları ile birlikte tüketim
artışında yavaşlama başlamış ve enerji modellerinde önemli değişiklikler olmuştur. Akaryakıtın
yerini önemli bir ticari enerji kaynağı olan kömür ve hemen ardından hızlı bir artış oranı ile
doğal gaz almaya başlamış ve nükleer enerjinin genel enerji üretimindeki oranı hızla
yükselmiştir (Kıcıman, 1999).
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9.SANAYİ AFETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sanayi ve sanayi faaliyetleri ile ilgili bazı kavramlar ele alınmıştır.
Ayrıca, biyoçeşitliliği tehdit eden sanayi kaynaklı faktörler
örneklendirilmiştir.

anlatılmış ve
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sanayi nedir? Sanayi afetleri ne tür ekolojik sorunlara yol açar?
2) Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorunlar arasında ne gibi bir ilişki
mevcuttur?
3) Çevresel kaynakları tehdit eden faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Sanayi

Sanayi kavramı ve
bileşenleri öğrenilecektir.

Sanayi çeşitliliği
Çevresel kaynakları tehdit
eden unsurlar

Sanayi çeşitliliği hakkında
önemli kavramların
farkındalığı oluşturulacaktır.
Biyoçeşitliliği tehdit eden
doğal yollu unsurlar
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
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Anahtar Kavramlar



Sanayi



Çevresel Kaynaklar



Çevre Kirliliği
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Giriş
Her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği vardır. Doğal zenginlik olarak
tanımlanabilecek olan bu kavram bir ülkedeki bitki ve hayvan türlerini içeren canlı tür ve
çeşitliliğini ifade etmektedir. Yanısıra sanayi ve sürdürülebilir kalkınma gözardı edilemez
gerçekliklerin başında geklmektedir. Bu iki unsurun temelde büyük bir bağı mevcuttur. Sanayi
çevresel kaynaklara ihtiyaç duyarken, insanoğlunun yaşamsal süreçlerini kolaylaştırmak sanayi
gelişimi ile mümkündür. Ancak, kontrolsüz sanayi faaliyetleri çevresel kaynakları geri
dönüşsüz olarak bozan sonuçlar, afetler doğurabilir.
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9.1. Sanayi afetleri
1960’lı yıllardan itibaren sanayileşmedeki hızlı ivmelenme sonucunda çevresel kaynakların
da tehlike altına girmesi baş göstermiştir. Tekstil, çelik, petrokimya, gübre, kağıt gibi ağır
sanayilerin hızla geliştirildiği gelişmiş ülkelerde kirlilik yaratan bu sektörlerin zamanla
olumsuz etkilerle karşı karşıya kalan toplumlar tarafından büyük tepkiler alması, çevresel
önlemler için artan arıtma ve yönetim alternatifleri için ihtiyaç duyulan bütçelerin artması gibi
nedenlerle bu ülkelerden, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırıldığı
gözlenmiştir. Ekonomik ve teknolojik olarak global gelişimin arkasında kalan bu ülkelerdeki
toplumsal bilincil zayıf olması ve çevreyi koruyan yasal yaptırımların zayıf ve/veya esnek
olması bu ülkelerde gözlenen sanayi kaynaklı çevresel afetlerin de artmasına neden olmuştur.
Sanayinin gelişmesiyle birlikte, kirletici türleri ve miktarları artmıştır. Bu kirleticiler tüm
çevresel kaynakları kirletmeye başlamıştır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları suları
kirletmektedir. Farklı sanayi kuruluşlarının kirletici etkileri ve dereceleri de farklıdır.

9.1.1. Su Kirliliği ve Kirliliğe Karşı Alınacak Önlemler
Su kirliliği , doğada temiz olarak bulunan suyun insan eliyle doğrudan ya da insan yaşamı
için üretim yapan kuruluşlar tarafından kirletilmesidir.20. yüzyılda sanayileşmenin hızlanması
ve insan sayısının artması su kirliliğini de sonuçları tehlikeli olacak kadar arttırmıştır.
1- Şehirlerdeki Atık Suların Arıtma Tesisinde Arıtılmadan Nehirlere, Göllere ve Denizlere
Verilmesi:
Suların hijyenik açıdan kirlenmesine neden olan organizmalar,genellikle hastalıkla veya
hastalık taşıyıcı olan hayvan ve insanların dışkı ve idrarlarından kaynaklanır. Bulaşıcı etki ya
bu atıklarla doğrudan temasla ya da atıklarının karıştığı sulardan dolaylı olarak gerçekleşir.
İçme suyu temini açısından hijyenik kirlenme önemli bir sorun oluşturmaktadır.Su yakınlarına
hayvan barınağı yapılmamalı,mezarlıklar sulardan uzağa yerleştirilmelidir. Ölmüş hayvan ve
bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda da kirlenme ortaya
çıkmaktadır. Bu yolla su kirlenmesini önlemek için bitki ve hayvan artıklarının sulara
verilmemesi ya da suların yakınlarında yok edilmemesi gerekir. Ayrıca,sentetik deterjanlar
içerdikleri fosfatlar ile yüzeysel sularda kirlenmeye neden olmaktadır. Evsel atıkların mutlaka
özel tesislerde arıtılması gerekmektedir[7,8].
2- Fabrikalardaki Atıklarda Bulunan Ağır metallerin Suya Karışması:
Çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşurlar ve fenol, arsenik, siyanür, krom, kadmiyum gibi
toksik maddeler içerirler. Önlem olarak fabrikalar sulardan uzağa kurulmalı,sanayi atıklarını
sulara vermeleri önlenmeli. Her fabrikanın artıklarını arıtması için tesisler yapması
sağlanmalıdır.
3- Tarımsal Alanlarda Kullanılan İlaçların Nehirlere Karışması:
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Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının suya karışması, içtiğimiz su için tehlike yaratır. Bu
sularla sulanan besinleri yediğimizde tarımsal ilaçların maddeleri bizim vücudumuza girer. Bu
sularla sulanmış otları yiyen hayvanlar da hastalanırlar. Tarlaların yeterli miktarda ve çevreye
zarar vermeyen kimyasalları içeren ilaçlarla ilaçlanması sağlanmalıdır.
4- Gemilerin Çöplerinin ve Atık Sularının Denize Dökülmesi:
Denizlerimizde dolaşan yerli ve yabancı gemilerin gezileri sırasında toplanan çöplerini
denize boşalttıklarını görmekteyiz. Ayrıca bu gemilerin atık sularını da arıtmadan denizlerimize
döktükleri gözlenmiştir. Bu konuda büyük cezalar getirilerek denizlerimizin kirlenmesi
önlenmelidir.
5- Batmış Gemilerin Artıkları ve Petrol Kirliliği:
Denizlerde batan gemilerden denize dökülen metal parçaları ,eşyalar ,kimyasal maddeler ve
sızan petrol doğayı kirletmektedir. Deniz kıyılarında gemi tamir ve söküm yapılması da kirlilik
yaratmaktadır. Tankerler veya boru hatlarıyla taşınan petrolün kazalar sonucunda
yüzeyselsulara karışmasının yarattığı olumsuz etkiler açısından önem taşımaktadır. Bugün
suların en ciddi ve düşündürücü kirlenme şekli, petrol ve petrol ürünlerinin su üzerinde ince bir
tabaka teşkil etmeleriyle meydana gelir. Denilebilir ki çevre bakımından en önemli sorun da
budur. Petrol ve benzeri maddeler suda erimediklerinden dağılıp büyük su kitlelerinde
kaybolmazlar. Aksine suyun yüzeyine yayılırlar[8,9].
Kaza sonunda suya dökülen büyük miktarlardaki petrol vs ürünlerini büyük oranda
toplayabilen pek çok usuller bulunmuştur. Akaryakıt sızıntısını önleyecek önlemler alınmalıdır.
Zararların önlenmesi için ağır para ve işten uzaklaştırma cezaları verilmelidir. Deniz
kenarlarında fabrikalar yapılması engellenmelidir. Gemi tamir ve sökme işletmelerinin deniz
kenarlarında yapılmaması için önlemler alınmalıdır.
6- Nükleer Atık Taşıyan Gemilerin Batması:
Nükleer atık taşıyan gemilerin batması sonucu sızan nükleer maddeler suya karışmakta
büyük bir doğa kirliliği oluşturmaktadır. Ayrıca radyoaktif kirlenme hastanelerden, araştırma
kuruluşlarında ve bazı endüstri dallarından da kaynaklanabilmektedir. Nükleer silah denemeleri
sonucunda artan radyoaktivite, yağmur sularım da kirletmekte ve bunun sonucu olarak yüzeysel
sular, radyoaktif kirlenmeye maruz kalmaktadır. Su kaynaklarından çok uzaklarda nükleer
denemeler yapılmalı ,fabrikaların bu tür atıklarını suya bırakmalarına büyük cezalar
verilmelidir.
7- Denizlerde Açılan Petrol Kuyuları,Bu Kuyularda Meydana Gelen Yangınlar ve Kazalar
Sonucu Suya Petrol Karışması:
Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır.
Özellikle yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve
tesisi fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Deniz içinde yapılan
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petrol aramaları ve petrol çıkarma kuyuları ile buralarda meydana gelen yangın ve kazalar
sonucu petrol su yüzeyine dağılmaktadır.
8- Endüstrilerden kaynaklanan hava kirleticileri
Fabrikaların bacalarından çıkan kimyasal gazlar, tozlar ve dumanlar havayı kirletmektedir.
Fabrikalarda enerji ihtiyacı için yakılan yakıtlar ve fabrikada yapılan işlemden oluşan
kirleticiler baca ile havaya atılarak kirliliğe neden olmaktadır. Burada önemli olan hem
kalkınmayı sürdürmek ve hem de çevreyi korumaktır. İşyerleri, fabrikalar çevreyi kirletmemek
için gerekli önlemleri almalıdır.
9- Gürültü
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen
hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre
kirliliklerinden biridir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek
seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerinde olduğu
değerlendirilmektedir. Gürültünün insan sağlığını ve rahatını bozduğu, olumsuz psikolojik
etkiler yaptığı ve gürültünün süreklilik arz etmesi durumunda psikolojik etkinin kalıcı olacağı
bir gerçektir.
2014 yılına kadar ülkemizde gerçekleşen endüstriyel kazaların birikimli dağılımı aşağıdaki
Şekil 9.1’de verilmiştir.

Şekil 9.1: Kazaların Yıllara Göre Birikimli Dağılımı

9.2. Örnek Sanayi afetleri
9.2.1. Endüstriyel Bir Çevre Felaketi: Akrilonitril
17 Ağustos 1999'da üzerinde yaşadığımız topraklar tarihinin en büyük doğal
felaketlerinden birini yaşarken, aynı anda Taşköprü beldesinin çevresinde yaşayan insanlar bir
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yandan başlarına gelen bu korkunç olayın etkisinden kurtulmaya çalışıyor, diğer yandan ne
olduğunu anlamadıkları o "korku"nun etkisiyle "fenalaşıyor"lardı. Hastalandılar, kuşların,
balıkların, evcil hayvanlarının öldüğüne tanık oldular. Bitkilerin "karardığını" gördüler. Günler
sonra, kendilerini hasta eden, bitkileri ve hayvanları öldüren şeyin yıllardır yanıbaşlarında
çalışan bir fabrikadan daha önce adını hiç duymadıkları "akrilonitril" denilen bir madde
olduğunu öğrendiler.
17 Ağustos depreminde, Taşköprü yakınlarında kurulu olan bir kimya firmasının
akrilonitril tanklarından üçü hasar gördü. Tanklardan havaya, suya ve toprağa toplam 6400 ton
akrilonitril karıştı. Kirlenmenin boyutuna baktığımızda, akrilonitrilden kaynaklanan bu
büyüklükte bir çevre felaketinin dünyada daha önce yaşanmamış olduğunu görmekteyiz.
Kanada'da 1996-1997 arasında 4500 işletme incelenmiş ve bu işletmelerden çevreye sızan
akrilonitrilin toplam 36 ton 299 kg olduğu ortaya çıkarılmıştır (17,8 ton havaya, 17,26 ton
toprağa ve 0,239 ton suya olmak üzere)1. Öyle anlaşılıyor ki; Kanada'da sözkonusu 4500
işletmeden 176 yılda sızan akrilonitril, bu kaza ile bir anda çevreye yayılmıştır.
Akrilonitril (vinil siyanid) renksiz, yanıcı-parlayıcı bir sıvıdır. Buharı alevle karşılaşırsa
patlayabilir. Yanması sonucu hidrojen siyanür, karbon monoksit ve nitrojen oksitler gibi zehirli
gazlar açığa çıkar. Akrilonitril genel olarak tekstil sanayiinde akrilik elyaf üretiminde
(battaniye, çorap, halı, iplik gibi) ve plastik sanayiinde (otomobil parçaları, bilgisayar, telefon,
ev eşyaları gibi) kullanılan bir hammaddedir.
Akrilonitrilin en önemli maruziyet yolu solunum yolu ile mesleksel maruziyettir. Deri
teması veya sindirim yoluyla da vücuda girebilir.
Kimyasalın sanayide üretimi veya kullanımı sırasında havaya karışabilir ve bu yolla
çevrede yaşayan insanlar etkilenebilir. Kirlenmiş yer altı sularının içilmesiyle de maruziyet
sözkonusu olabilir. Akrilonitrilin kullanıldığı fabrikaların yakınında yaşayan insanlar uzun
sürede düşük dozlarda maddeye maruz kalabilecekleri gibi, Taşköprü’de yaşadığımız gibi bir
kaza ile maddenin büyük miktarlarda çevreye yayılması sonucu yüksek dozlarda kısa süreli
maruziyetler de sözkonusu olabilir[20].

9.2.2. Fukushima Nükleer Santral Kazası
Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları 9,0 şiddetindeki 2011 Tōhoku depremi ve
tsunamisi sonrasında, 11 Mart'ta başlayan ve Fukuşima I Nükleer Santralinde atmosfere
radyoaktif madde salınmasına sebep olan olaylar dizisidir. Uzmanlar kazaları Çernobil
felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlamakla birlikte, tüm reaktörlerde
sorun yaşanmaası kazaları bugüne kadarki en karmaşık nükleer kaza yapmaktadır.
Honşu adası açıklarında meydana gelen bu deprem, Japonya'da büyük bir tsunamiye yol
açtı. Tsunami nükleer santraldeki üç etkin reaktörün kapatılmasına sebep oldu. Santralde Tokyo
Elektrik Güç Şirketi (TEPCO) tarafından işletilen altı tane kaynayan su reaktörü bulunmaktadır.
Tsunami elektrik şebekesine zarar verdi ve santralin jeneratörlerini su bastı, bu da santralde bir
elektrik kesintisine neden oldu. Bunu takip eden soğutma eksikliği santralde kısmi erime ve
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patlamalara neden oldu, altı reaktörün tamamında ve merkezi kullanılmış yakıt tankında
sorunlar meydana geldi. Deprem meydana geldiğinde 4, 5 ve 6 numaralı reaktörler yapılması
planlanan bakımlar nedeniyle kullanılmamaktaydı. Diğer reaktörler depremden sonra otomatik
olarak kapatıldı ve acil durum jeneratörleri reaktörleri soğutmak için su pompalarını çalıştırdı.
Santralin 5.7 metrelik bir tsunamiye dayanabilecek önlem amaçlı bir duvarı vardı; fakat
depremden 15 dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye maruz kaldı ve duvarın herhangi
bir koruyucu etkisi olmadı. Tesisin elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar aldı. Aşağıda
bulunan jeneratörler de dahil olmak üzere tüm santral sular altında kaldı. Bunun sonucu olarak
jeneratörler devre dışı kaldı ve santraldeki nükleer yakıt radyoaktivitenin bir etkisi olarak aşırı
ısınmaya başladı. Tsunami nedeniyle meydana gelen su baskınları başka bölgelerden yardım
gelmesini zorlaştırdı. Kısa sürede 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde kısmi erime kanıtları ortaya
çıktı; hidrojen patlamaları sonucu 1, 3 ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların tepe
kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. Bunun yanı sıra, 1-4 numaralı reaktörlerde
saklanan kullanılmış yakıt tanklarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu tanklarda aşırı ısınma
meydana geldi. Radyasyon sızıntısından kaynaklanan korkular santralin etrafındaki 20 km
çapındaki alanın tahliye edilmesine sebep oldu, bu sırada 170 ile 200 bin kişi tahliye edildi.
Santraldeki işçiler aşırı radyasyona maruz kaldı. 11 Nisan 2011 günü Japonya Nükleer
Güvenlik Kurumu, Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki nükleer sızıntının tehlike derecesini
Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 7'ye yani Çernobil reaktör kazasıyla aynı seviyeye
çıkarmıştır[21].

9.2.3. Deep Horizon – BP Meksika Körfezi Petrol Sızıntısı
20 Nisan 2010'da British Petroleum'a (BP) ait bir açık deniz petrol platformunda
patlama meydana geldi. Patlamada platformda çalışan işçiler hayatını kaybederken, on binlerce
varil ham petrol Meksika Körfezi'ne yayıldı ( Şekil 9.2).
Louisiana kıyılarından 110 kilometre uzaklıktaki, BP'ye ait 'Deepwater Horizon' adlı
petrol platformunda patlamanın ardından 20 Nisan'da sızıntılar başlamıştı. BP'nin petrol arama
lisansına sahip olduğu sahada bulunan "Deepwater Horizon" adlı platformda 20 Nisanda 11
kişinin ölümüne yol açan bir patlama meydana gelmiş, iki gün sonra da bu platforma bağlı,
denizin 1500 metre altındaki bir kuyudan suya milyonlarca litre ham petrol karışmaya
başlamıştı. Her gün yüzlerce varil petrolün okyanusa sızması ile, İsrail büyüklüğünde bir alan
petrol altında kaldı. Sızıntıya dair haritalandırma şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 9.2: Petrolün yayılım haritası(22)

BP'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılında Meksika Körfezi açıklarında
Petrol sızıntısında kaynaklı ABD'deki tüm davalarda 18,7 milyar dolar ödenmesi karşılığında
anlaşmaya varıldığı bildirilmiştir.
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Uygulamalar
1. Sanayi ve sanayi türlerini araştırınız.
2. Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel kaynankalr ilişkisini evrensel ölçekte araştırınız.
3. Ülkemizde sanayi ve çevre ilişkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Tür çeşitliliği nedir? Etki eden faktörler nelerdir?
2. Sanayi afetlerine engel olunabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez öğesi olan sanayi kavramı
incelenmiştir. Çevresel kaynakların olumsuz etkilenmesine neden olan unsurlar
tartışılmıştır. Sanayi ve çevresel kaynaklar arasındaki ilişki tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki sanayilerden hangisi risk açısından en üst seviyededir?

a)

Petrokimya

b)

Dondurulmuş ürün hazırlama sanayi

c)

Şeker sanayi

d)

Süt ve süt ürünleri sanayi

2)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Sürdürülebilir Kalkınma çevreyi korurken sanayi faaliyetlerini yavaşlatır.

b)

Sürdürülebilir Kalkınma çevreyi değil üretimi baz alır

c)
hedefler

Sürdürülebilir Kalkınma çevreden ziyade sanayi faaliyetlerini artırmayı

d)

Sürdürülebilir Kalkınma çevreyi korurken sanayi faaliyetlerinin de kalitesini

3)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Kalkınmanın olduğu yerde çevre mutlaka kalite kaybeder

b)

Kalkınmanın olduğu yerlerde çevre kaynakları da korunabilir

c)

Kalkınmanın olduğu yerlerde çevre kalitesi önemli değildir

d)

Çevre kaynaklarının korunması için ekonomik kalkınma şarttır

4)

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir?

a)

Su kirlenmesi insan sağlığı için önemli problemler doğurabilir

b)

Su kirlenmesi sadece kirlendiği kaynağa etki eder

c)

Su kirleticileri toprak yapısına da geçebilir

d)

Su kirleticileri havamızı da kirletebilir

5)

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir?

a)

Su kaynaklarının yakınına mezarlık planlanmamalıdır

b)

Su kaynaklarının yakınına çöp depolama tesisi kurulamaz

artırır

207

c)

Denizler ve nehirler su kaynağıdır ancak göller kaynak olarak kullanılamazlar

d)

Hastalık yapıcı mikroplar su yoluyla uzun mesafeler katedebilirler

6)

Fabrikalar neden çevreye duyarlı olmayabiliyorlar?

a)

Atık ürettiklerini bilmedikleri için

b)

Yatırım maliyeti göz korkuttuğu için

c)

Gerek duymadıkları için

d)

Sanayi atıkları çevreye zarar vermeyeceği için

7)
basamaktır?

Aşağıdakilerden hangisi çevresel kaynakların korunmasında daha önemli bir

a)

Yasal yaptırımların takibi ve uygulanması

b)

Sanayicilerin yüksek kazanç elde etmeleri

c)

Tarımsal faaliyetlerde kuyu suyu kullanılması

d)

Yasalarda ağır cezaların yer alması

8)

Aşağıdakilerden hangisi çevresel kaynakların kirlenmesinde etken değildir?

a)

Tarımsal alanlarda kullanılan ilaçların nehirlere karışması

b)

Gemilerin çöplerinin ve atık sularının denize dökülmesi

c)

Tarımsal faaliyetlerde damlatmalı sulama uygulaması

d)

Batmış gemilerin artıkları ve petrol kirliliği

9)

Aşağıdakilerden hangisi çevresel kaynakların korunması için uygulanmalıdır?

a)

Kirleticilerin kaynağında kontrolu

b)

Kirleticilerin oluştuktan sonra arıtılmaları

c)

Kirleticilerin seyreltilerek su ortamında hafifletilmesi

d)

Kirleticilerin doğal yollarla giderilmesinin beklenmesi

10)

Aşağıdakilerden hangisi nükleer enerji için doğru değildir?

a)

Gemi taşımacılığı kaza riskine sahiptir.

b)

Yüksek enerji üretilebilir
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c)

Çevresel açıdan hiçbir risk taşımaz

d)

Bir tesiste birden fazla reaktör kurulabiilir

Cevaplar:
1)A

2)D

3)B

4)B

5)C

6)B

7)A

8) C

9) A

10)C
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10.ÇEVRE KAVRAMI VE ÇEVRE SORUNLARININ DOĞUŞU
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10.1. Çevre Kavramı
Çevre denilince akla gelen toprak, su, hava, tarihi ve kültürel değerler, doğal kaynaklar,
biyolojik canlılar ve insanın tümüdür. Toprak, su, hava, tarihi ve kültürel değerler, doğal
kaynakların tümü bilinçli bir şekilde kullanılmalı, kısa süreli küçük menfaatler için yok
edilmemelidir. Çevre kaynaklarının gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğu bilinci
içinde bulunulmalıdır. Bu emanet bilincini sağlayacak metot ve teknolojilerin neler olduğu,
nasıl kullanılması ve uygulanması gerektiği etraflıca açıklığa kavuşturulmalıdır.
Çevre, insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.
Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer
mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Aşağıdaki farklı tanımlarla da
çevre kavramı incelenebilir;
Sosyal Çevre: İnsanlar arası ilişkileri, toplumsal ve ekonomik kuruluşlar ile devlet
kurumlarını ifade eder.
Doğal Çevre: Bitkileri, hayvan ve mikroorganizmaları kendi yaşam alanlarıyla beraber,
toprak-hava-su üçlüsünü kapsar.
Yapay Çevre: İnsanlar tarafından oluşturulmuş öğeleri, evler, fabrikalar, makineler, kapsar.
Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin
oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre
sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.
Bu günkü çevre dünyanın oluştuğu ilk günden günümüze kadar sürekli bir evrimleşmenin
sonucunda meydana gelmiştir. Çevre sabit, statik, dondurulmuş veya konserve edilebilen bir
olgu, kavram değildir. Sürekli evrimleşme, değişim ve gelişim halindedir.
Birinci kademede dünyamızda hiç bir canlı yoktu. Daha ziyade fiziksel ve kimyasal prosesler
dünyamıza hakimdi. Daha sonra yaşamın ilk adımları ortaya çıktı, aminoasitleri, porfirin vb.
gibi maddeler oluştu. Bunun ilk koşulu da oksijensiz, fakat karbondioksitce, metanca,
hidrojence, azotca, amonyakca ve suca zengin bir atmosferin var olması idi.
Yaşam hücreye benzer bir yapının oluşması ile başlamıştır. Bu hücrelerde çoğalma, kalıtsal
özelliklerini gelecek nesile aktarmak için bilgi yüklü kodlar bulunmaktadır. Bu aşamada
canlıların değişimi ve çeşitliliği başlamaktadır. Sudan başlayan yaşam yayılmakta, su bitkileri,
kara bitkileri ortamları kaplamaktadır. Atmosferin kimyasal bileşimi değişmiştir. İndirgeyici
bileşenleri azalmış, yükselgeyici bileşenleri, oksijen ve azot oranları artmıştır. Bu koşullarda
günümüzdeki bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri gelişmiştir. Ölü organizma
kalıntılarından günümüzde büyük fosil yakıt kaynağı olarak hizmet veren kömür, petrol ve
doğal gaz gibi enerji yatakları oluşmuştur (İkinci kademe).
Bunu takip eden üçüncü kademede insan, doğal düşmanlarına karşı kendini korumak için,
varolmak ve varlığını devam ettirmek için sürekli mücadele vermiş, doğaya ve düşmanlarına
hakim olabilmek amacına yönelik aletler geliştirmiş, aletler bulunmuştur. Bu aletler, buluşlar,
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bilgi birikimleri hep gelecek nesillere aktarılarak insanın oluşturduğu yapay ortamlar sürekli
değişmeye açık olmuştur.
Doğal ve fen bilimlerinin sürekli gelişmesi de bunları pratikte kullanılabilirlik sahalarını da
artırmıştır. Sonuçta bilim ve tekniğin damgasının bastığı, ağırlığını koyduğu bir yapay
ekosistem oluşmuştur.
Modern sanayi peyzajları oluşmuş, fabrika bacaları, duman bayrakları, ekspres yolları, hafif
metrolar, metropoller vb. ekonomik ve teknik proseslerdeki büyümeler bizim tahmin
edemeyeceğimiz boyutlara doğru gidebilir. Dördüncü evrimleşme kademesinde ise önümüzde
modern dünya vardır.
Dünya, oluşumundan günümüze dek süre gelen ve bundan sonrada devam edecek olan bir
değişimin içindedir. İlk oluşumundan sonra kendi iç özellikleri ve bunu tamamlayan dış
çelişkilerin etkisiyle ilk hayat belirtileri ortaya çıkmıştır. İnsan bu evrimin ürünlerinden bir
tanesidir. Yaşamın merkezinde de evrimin değerli ürünlerinden biri olan insan vardır.
İlkel ekonominin unsurları iş, üretim ve ihtiyaçtır. Bu sistemde üretim ihtiyaca kadar
harcanan iş karşılığında ortaya çıkmaktaydı. Toplumsal gelişim süreci içinde ilkel ekonomi
yerini pazar ekonomisine terk etti. Bunun sonucunda ortaya arz, talep, ihtiyaç, satınalma gücü,
verim, iş gibi unsarlar çıktı. Bu sistemde yapılacak iş ; arz / talep / ihtiyaç üçlüsüyle doğrudan
bağıntılıdır ki iş sonucu ortaya çıkan üretimden kişi, satın alma gücü oranında faydalanmakta
bu da kişinin istemiyle doğrudan ilişkilidir[10].
Üretim / tüketim / çevre ilişkileri de bir çok unsuru içinde toplayan bir unsur bütünlüğüdür.
Birbirini tamamlayan ve aralarında direk ilişki olan Endüstriyel ve Tarımsal üretim sonuçta
tüketim aşamasına ulaşırlar. Ancak, olay daha detaylı incelenirse üç unsurun da (Endüstriyel
üretim, Tarımsal üretim ve Tüketim sahası) direk olarak maden yatakları, su ve peyzajla ilişkide
oldukları görülür. Dolayısıyla, tüm ortamların (Litosfer, Atmosfer, Pedosfer, Hidrosfer ve
Biyosfer) birbirleriyle karşılıklı alışveriş ve sıkı ilişki içinde olduğu anlaşılmıştır.
Tarımsal ekonomiden, sanayi ekonomisine kadar her faaliyet alanında oluşacak gaz, sıvı ve
katı atıklar, artık sıkı kontrol altına alınmak, mümkünse kaynağında hiç oluşturulmamak ve
oluşuyorsa da en aza indirilmek, zararsızlaştırılmak zorundadır. İleri ülkelerde ve ülkemizde
çıkan çevre kanunları ve yönetmelikleri bunu hedeflemekte ve istemektedir. Bu alanda eğitim
ve öğretim gören Çevre Mühendisleri de meslek uygulayıcıları olarak kendilerini göstermek ve
ağırlıklarını koymak zorundadır.
Ülkemizde kentleşme hızının büyük oluşunun nedeni ile özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara
gibi kentlerimizdeki %4-5 lik gibi nüfus artışı bu kentlerin yol, su temini, kullanılmış suların
uzaklaştırılması, atıksuların arıtılması ihtiyaçlarını artırmaktadır[11]. Altyapı hiç bir zaman
artan nüfusun ihtiyacını karşılar duruma gelememektedir. Kentlerdeki trafik yoğunluğu ses ve
gürültü kirlenmesinin yani sıra büyük bir oranda hava kirlenmesine neden olmaktadır. Bugün
yaz kış büyük kentlerimizde görülen hava kirliliğinin en büyük sorumlusu dizel ve kurşunlu
benzin kullanan araçlardır. Araçların kent havasının kirlenmesindeki payı yaklaşık %60
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dolayındadır. Kış aylarındaki ısınma amacı ile kullanılan kalitesiz yakıtlar nedeni ile evlerdeki
ısınmadan dolayı da özellikle soğuk havalarda hava kalitesi solunamayacak hale gelmektedir.
Toprak, su ve hava gibi doğal ortamların belirli atıkları özümleme kapasitesi vardır. Biz
insanlar yaşarken ürettiğimiz atıklar az ise, doğanın özümleyebileceği kapasitenin altında ise,
kirleticiler sürekli olarak özümleneceğinden insanlar için büyük bir tehlike
oluşturmamaktadır[18]. Ekolojik denge içinde yaşam sürüp gitmektedir. Ancak bu kapasiteyi
zorladığımız zaman sorun ortaya çıkmaktadır. Kentlerimizin çoğunda kanalizasyon altyapısı ya
tam değil, ya da yapılmaktadır. Kanalizasyonlarda genelde yüzeysel sulara doğrudan
akmaktadır. Bunun sonucu olarak günümüzde sık konuşulan, kokusundan ve görüntüsünden
rahatsız olduğumuz kirli akasular, göller, körfezler ve denizler oluşmaktadır. Atıksularla bir
çok akarsuyumuz, Sakarya ırmağı, porsuk, Gediz ırmağı, Nif çayı gibi ve Tuz gölü, Gölcük
gölü vb. gibi göllerimiz de kirlenmektedir. 230 kuş türünün konakladığı ve 44 kadarının da
kuluçkaya yattığı kuş cenneti ve milli parkımız Manyas Gölü hem çevresindeki yoğun tarımsal
faaliyetlerin hem de sanayinin etkisi altında ölüme doğru gitmektedir. Basında çeşitli kuş
cennetlerimizin su kirliliği nedeni ile büyük tehdit altında olduğu yer almaktadır. Bütün bu
olgular çok hızlı gelişen ve büyüyen Türkiye nin ödediği çervsel bedellerdir. Gelişmenin
getirdiği tahribatın düzeltilmesi olanaksız düzeylere eriştirilmemesi gerekir[14,15,18].
Turizm olgusu da kıyılarımızda deniz kirlenmesine neden olmaktadır. Bunun nedeni de
kanalizasyon, arıtma tesisi gibi gerekli yapıların bulunmayışı, çöplerin gelişi güzel
depolanması, fosseptik çamurlarının da gelişi güzel boşaltalıması vb Turistik beldelerimizin ve
tesislerimizin mutlaka atıksu arıtma tesisi ve çöp toplama, bertaraf etme merkezleri olmalıdır.
Büyük şehirlerimizin içme suyu kaynakları bile koruma bandları oluşturulmadığı için
doğrudan veya dolaylı olarak kirlenme tehdidi ile karşı karşıyadır. İçme sularımızın kalitesi
olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden biran önce içme suyu kaynağı olan yüzeysel sularımızın
etrafındaki kirletici kaynaklar uzaklaştırılmalı ve koruma bandı oluşturulmalıdır.
Besin maddesi üretim alanları olan topraklarımız artan sanayileşme ve kentleşme nedeni ile
sürekli olarak azalmaktadır. Üretim açısından olaya bakınca bu da bir toprak kaybı ve kilenme
olayıdır. Diğer yaygın bir kirlenme şekli ise atıksu, arıtma çamurları çöp ve katı artıkların,
havadan gelen tozların ve gazların neden olduğu toprak kirlenmesidir. Asit yağmurları ile
topraklar asitleşmekte, içindeki bitkilerin yararlanabileceği besin maddeleri yağışlarla
yıkanarak uzaklaştırılmaktadır. Bu da toprağın besin maddesince fakirleşmesine ve bitlireni iyi
gelişmesine neden olmaktadır. Tarımda gelişi güzel kullanılan hormonlar, tarımsal mücaadele
ilaçları, sunni gübreler de aynı şekilde kirlenmelere neden olmaktadır.
Erozyon olayı ülkemiz içni bir alın yazgısı gibidir. Günümüzde de büyük çevre
sorunlarından biridir. Rüzgar veya su erozyonu yolu ile taşınan topraklarımız denizlere, göllere
ve barajlarımıza gitmekte bir yandan arazilerimiz verimsizleşmekte, diğer yandan barajlarımız
dolarak kullanım ömürleri kısalmaktadır. Körfezlere akan sularla sedimentler taşınmakta, sular
sığlaştırılmakta, tarama, sediment taşıma, uzaklaştırma işini çıkarmaktadır. Ormanların
yakılması inşaat sahalarının veya tarlaların açılması dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınlar,
inşaat için kesilen zeytin, incir, portakal, mandalin ağaçları yerlerini binalara bırakırken, bize
çevre kirlenmesinin başka boyutunu yaşatmaktadır[16,18].
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Çöp ve katı artıkların da düzenli toplanıp, bertaraf edilmemesi de su, toprak, hava ve
dolayısıyla bitki, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ürettiğimiz artıkların özelliklerini
iyi bilmek ve ona göre çevreye zarar vermeyecke şekilde bertaraf etmeliyiz.
Sağlıklı bir çevrede mutlu, rahat ve huzur içinde yaşamak istiyorsak, soluduğumuz havayı,
içtiğimiz suyu, kullandığımız toprağı kirletmemeliyiz. Halbuki hızlı nüfus artışı doğal
kaynaklarımızın, verimli alanlarımızın gelişi güzel kullanılmasına neden olmaktadır. Bu olayın
kontrolü ise imkansızlaşmaktadır. Nüfus artış hızının aşağıya çekilmesinin yanı sıra, nüfus
hareketlerinin de durdurulması gerekmektedir[17,18].

10.2 Nüfus Artışı
Dünya nüfusu 1650'lilerde yaklaşık 500 milyon iken, yıllık artış hızı %0.3 dür. Bu dünya
nüfusu 250 yıl sonra ikilenmiştir. 1970'lere gelişnidğinde %2.1 ortalama nüfus artış hızı ile ve
33 yıllık ikilenme süresi ile dünya nüfusu 3.6 milyara çıkmıştır. Bu ise doğum oranında azalma
olmamasına rağmen, ölüm oranında azalma olmasının doğal bir sonucudur. 1650'lili yıllarda
doğum ve ölüm oranları aynı derece çok yüksekti ve ortalama ömür 30 yıl idi. Günümüzde ise
ortalama ömür 70 yıl civarındadır.
Kalabalık nüfus ilk olarak yeterli ve iyi besin maddesi temini sorununu, aşırı hammade
tüketimini, çevre kirlenmesini teşvik etmekde ve insan psikolojisini olumsuz etkilemektedir.
Bilim adamlarının azıları dünya insanlarının ihtiyaçlarının optimal karşılanması açısından
bakıldığında, şu anda erişilen nüfus sınır nüfustur ve bunu daha fazla artırmamak gerekir.
Ancak bütün milletler sıkı bir aile planlaması uygulasa bile, her ailenin maksimum iki çocuğu
bulunsa bile, 2000 li yılların başında dünya nüfusu 5.8 milyar, 2100 lerde ise 15,5 milyar
olacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfusun sabit kalacağı da düşünülmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerin geçen
yüzyılda hammaddelerini temin ettikleri kolonilerinde günümüzde açlıktan her yıl 5-6 milyon
insan ölmektedir. Bugün batı ülkeleri bu devletlere yardım ederken, kendi ileri teknolojilerini
pazarlamayı da düşünmektedirler, bu nedenle tam otomatik, sermaye yoğun, işçiden tasarruf
yapan ve rasyonel tesisler ihraç etmektedirler. Bu da yerli sanayii silip götürmektedir.
Sanayinin, tarımın ve hizmet sektörlerinin modernize edilmesi ile insanların el emeğinin yerini
makinalar, bilgisayarlar gibi araçlar aldığı için insan işsiz kalmakta, işsizler ordusu büyümekte
ve sosyal farklılaşmalar artmakta, uçurumlar oluşmaktadır[18,19].
Sosyal yaşamda da büyük bir transformasyon yaşanmakta ve büyük aileler, sıkı aile bağları
yavaş yavaş azalmakta ve dağılmaktadır. Batı tarzı iş ve üretim birimlerinin getirdiği yeniliğin
ve devrimlerin beklenen sonuçlarıdır bunlar Et, tereyağ, bal, peyni gibi gıda maddeleri nüfusun
büyük bir çoğunluğu için ancak vitrinlerde seyredilir mal haline dönüşmektedir.
Eğer bir kentte tüm gelişmeler ve büyümeler lojistik sınırı aşarsa orada hem ekolojik hem
de ekonomik ve sosyolojik açıdan büyük sorunlar ortaya çıkar. Bu kadar sıkışık oturmanın, iş
yeri bulundurmanın çok yoğun trafiğe sahip olmanın getirdiği büyük sorunlar vardır. Tüm trafik
günde en az iki kere sabahları işe giderken ve akşamları işden dönerken hallaç pamuğu gibi
olmaktadır. Bu trafik ayrıca yoğun bir şekilde hava kirliliğine nedne olmakta, kirlilikteki payı
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%60 ve 70'leri bulmaktadır. Buna evlerde, işyerlerinde yıkılan yakıtın kirliliği de eklenince,
yoğun nüfuslu kent yaşamı çekilemez hale gelmektedir. Dolayisiyle de insanlar büyükkent
çevresindeki uydukentlere kaçmakta, orada yaşamayı tercih etmektedirler. İlave insan taşıma
araçları da bu durumda ek kirliliğine neden olmaktadır. İnsan için en kötü olgusu ise insanlar
anonümleşmekte, birbirlerini tanımamakta, birbirlerin ile ilgilenmemekte, sosyal bağlar yerine,
sosyal dezintegrasyon olayı egemen olmakta ve hiç kimse birbirinin iyiliği için
ilgilenmemektedir. Yakınlarına, dostlarına ilişkisi azalmaktadır. Özellikle de ülkemizde son on
yılda bu durum bariz bir şekilde gelişmiş ve yaşanmıştır. Kalan ilişkiler de ancak yazı
yoluyladır, mektuplardır. Bu hızlı transformasyona uyum sağlayamayan insanlarımızın
pisikolojik dengeleri bozulmuş, saldırgan veya kırıcı tip olmuşlardır. İşyeri, aile huzurları
kaçmıştır. İnsanların bu olgular karşısında alacağı pasif davranışlar ise, onları ya alkolik
yapmakta ya da eroinman. Aktif veya sasif davranışların yaygınlaşması demek polisiye
olayların artması demektir. Tüm bunlar da aşırı nüfus artışının doğurduğu gelaketlerdir. Sağlıklı
sanayileşmek ve gelişmek içni olayın sosyal yanını ihlam etmememiz gerekir. Nüfus kontrolu
da şarttır.

10.3 Başlıca Çevre Sorunları
Günümüzde mevcut olan başlıca çevre sorunlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
Su kirliliği, (su kalitesinin bozulması), hava kirliliği (emisyonların havaya salınması yoluyla
hava kalitesinin bozulması), toprak kirliliği (atıklar ve tarımda kullanılan kimyasallar nedeniyle
toprak üzerinde gerçekleşen kirlilik), fauna ve floranın tahribi (biyolojik çeşitliliğin tahribi,
türlerin neslinin tükenmesi), transgenik kirlilik (GDO’lu ürünlerin ortaya çıkardığı tehditler),
ozon tabakasının tahribi (klorofulorokarbon gazı, buzdolapları ve sprey gazları nedeniyle
zararlı ışınları süzen ozon tabakasının incelmesi), küresel ısınma (karbondioksit gazının
atmosferdeki oranın artması sonucu yaşanan iklim değişiklikleri), asit yağmurları (özellikle
sanayileşmiş kuzey ülkelerinde endüstriyel gazlar nedeniyle yaşanan bir problem), gürültü
kirliliği (zararlı ve istenmeyen açık hava sesleri), elektromanyetik kirlilik (radyasyon ve baz
istasyonları vs.), çölleşme (özellikle aşırı otlatma ve aşırı ekim sonucu verimli oluşan erozyon),
ormansızlaşma (Orman yangınları, yeni yerleşim birimlerinin kurulması ve tarıma açılması).
Türkiye’deki önemli çevre sorunları ise şunlardır: Ormansızlaşma, erozyon, hava ve su kirliliği,
elektro manyetik kirlilik, transgenik kirlilik.
Çevre sorunları, neden ve sonuçları itibariyle iç içe geçmiş olduğundan, bu sorunlar
birbirinden soyutlanarak ele alınamaz. Bu yüzden günümüzde çevre sorunları yerine çevre
sorunsalı kavramı kullanılmaktadır. Örneğin, hava kirliliği, ormansızlaşmanın bir nedeni
olduğu gibi bir sonucudur. Bu durum, çevresel varlıkların ekosistemde karşılıklı bir etkileşim
içinde bulunmalarının bir sonucudur. Çevre sorunları diğer taraftan çok yönlü ve karmaşık olup,
toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkilemekte bu bağlamda toplumsal sorunlardan
soyutlanmadan ele alınmalıdır. Çevre sorunları bunun haricinde, evrensel nitelik taşımaktadır.
Bugün için yerel veya bölgesel nitelik taşıyan bir çevre sorunu yakın zamanda evrensel etkiler
doğurabilir. Örneğin, küresel ısınma gibi evrensel sorunlar esasında yerel düzeydeki çevresel
kirliliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunları ayrıca, geniş kapsamlı ve
uzun vadeli etkiler doğurmaktadır. Çevre sorunları bu bağlamda, sadece belli kişileri değil,
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herkesi hatta gelecek kuşakları da etkilemektedir. Bunun yanı sıra çevre sorunlarının olumsuz
sonuçları kalıcı olabilmekte ve ortaya çıkan zararların giderilmesi zor nitelikte olup büyük
maliyetleri gerektirebilmektedir[18,19].
Çevresel sorunların en önemli nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Sanayileşme (insanın doğa ile ilişkisinde bencilce davranıp, doğaya onun kapasitesini aşacak
şekilde müdahale etmesi), kentleşme (doğal yaşam alanları ve eko sistemlerin tahribi), nüfus
artışı (aşırı tüketim, doğal kaynakların tahribi).

10.3.1 Çevre Kirliliği
Çevre kirliliğine ilişkin bir tanım Çevre Kanununda yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre, çevre
kirliliği, çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi
bozabilecek her türlü olumsuz etkidir (Çevre Kanunu mad. 2).
Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin
oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız
çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı
maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışmasına çevre kirliliği adı verilmektedir.
Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye
verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan radyoaktif,
katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi
çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çevre kirliliği denince akla ilk olarak,
canlı ve cansız organizmaların yaşam alanını oluşturan üç ana unsur olan hava-su ve toprak
üzerinde gerçekleşen bozulma gelmektedir. Önemleri itibariyle bunlara yakından bakmakta
fayda bulunmaktadır:

10.3.1.1 Hava Kirliliği
Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren
havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka
deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına,
canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde
bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri
sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz
yönde etkilemektedir. Son yüzyılda yüksek nüfus artışı, artan kentleşme ve sanayileşme
atmosfere bırakılan kirleticilerin oranını hızla yükseltmiştir. Atmosfere bırakılan insan kaynaklı
kirleticilerin belli orana ulaşması sonucu, havanın doğal yapısı bozulmuş ve bu durum canlı
yaşamı için son derece tehlikeli sonuçları beraberinde getirmiştir. Havada bulunan kirletici
maddeler genel olarak gaz ve küçük toz (partiküller) seklinde ortama karışırlar. Hızla
yayıldıkları gibi ortam üzerindeki etkilerinin kalıcı özellikleri de oldukça uzun olmaktadır.
Yeryüzündeki canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerçekleştirdikleri solunum,
sindirim, fotosentez gibi süreçlerin temel girdisi olan hava, atmosferi oluşturan gazların belli
oranlardaki karışımından meydana geldiğinden, bu gazların oranlarının insan kaynaklı
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faaliyetler sonucu bırakılan kirleticilerle değişmesi sonucu; sadece insan yaşamı için değil; aynı
zamanda bitki yaşamı ve hayvan yaşamı için de zararlı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada
son olarak dile getirilmesi gereken unsur olarak, önemli ve yıkıcı bir felaket olan kuraklık ve
asit yağmurlarının kaynağının da hava kirliliği olduğudur.

10.3.1.2 Su Kirliliği
Su yeryüzünde en yaygın öğedir. Her yıl kullanılan su hacmi bütün maden cevherleri
üretiminden 375 kat daha yüksektir. Ancak su ayni zamanda yenilenebilir bir kaynaktır:
Okyanustan buharlaşır, sonra yağmur biçiminde yeniden düşer ve ırmaklar aracılığıyla yeniden
okyanuslara doğru akar. Bir bölümü de yeraltı su örtülerine süzülür. Su Ddngüsü denilen ve
suyun litosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki döngüsel hareketi dolayısıyla yeryüzündeki
suyun kütlesel miktarı fazla değişmemektedir.
Canlı yaşamı için temel öneme sahip olan su, kirliliği halinde canlı yaşamına bir o kadar
zarar verebilmektedir. Kirliliğe neden olan maddeler, kirleten kaynağa göre değişmektedir. Su
kirliliği öğretide, “Su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verecek derecede
niteliğini düşürecek biçimde suyun içerisinde organik, inorganik, radyoaktif ve biyolojik
herhangi bir maddenin bulunması” olarak tanımlanmaktadır.
Doğanın her bileşeninde olduğu gibi suda da normal ve doğal süreci içerisinde olmak
koşuluyla içerisindeki yabancı maddeleri giderme özelliği vardır. Su kendini kirleten yabancı
maddeleri içindeki bakteriler ve oksijen yardımıyla parçalayıp, zararsız hale getirir. Ancak
kirleten madde miktarının, bu doğal mekanizmanın giderebileceği dozdan fazla olması
durumunda zararlı olan kirletme olayı ortaya çıkmaktadır. Su kirliliği denildiğinde aslında suda
erimiş oksijenin azalması olayı anlaşılmaktadır. Su kirliliğinin bir başka ortaya çıkış biçimini
ise suyun ısısında meydana gelen değişmeler olarak nitelendirilebilecek olan termal kirlilik
meydana getirmektedir. Irmak ve göllerdeki ısının yükselmesiyle oksijenin azalması normalde
belli dereceye kadar olan ısıya alışık organizmaların metabolizmasında bozulmalara yol
açmaktadır. Suya kirletici veren kaynakların başında da yine endüstri gelmektedir. Yaptıkları
üretim sonucu ortaya çıkan sıvı kalıntıları etraflarında bulunan dere, nehir, deniz gibi temel su
kaynaklarına deşarj eden endüstri kurulusu sayısı hiç de az değildir. Endüstrinin arkasında,
suyun kirletilmesinde bir o kadar etkili olan başka bir kirletici olarak ise karşımıza yerleşim
alanları çıkmaktadır. İnsanların toplu olarak yaşadıkları yerlerden ortaya çıkan yabancı
maddeler, özellikle kanalizasyonlarla birlikte atılan organik artıklar, temizlik maddeleri ve
diğer tür kimyasal maddeler ve sulara bırakılan kati artıkları su kirleticileri arasında önemli bir
yer tutmaktadırlar. Bunun dışında tarımsal alanlar da suyun kirletilmesinde doğrudan veya
dolaylı kirletici olarak yer almaktadırlar. Bilhassa tarımsal üretimde kullanılan gübre, hormon
ve türevi maddeler suyun çözücü etkisiyle beraber taşınarak azot, fosfor, potasyum gibi element
fazlalıklarıyla kirliliğe neden olmaktadırlar.
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1031.1.3 Toprak Kirliliği
Toprak, yaşamsal işlevi devam ettirebilmeleri bakımından canlılar için büyük bir öneme
sahip olan doğa bileşenidir. Temel üreticiler dediğimiz yeşil bitkiler ve bazı bakteri türleri
toprakta yetişip çoğalarak, tüketiciler tarafından tüketilirler. Birçok küçük ve büyük canlının
ortak yasam alanını da toprak oluşturmaktadır. Doğanın diğer bileşenlerinde olduğu gibi
toprakta da kendi doğal ortamına yabancı maddeleri giderici bir yapı vardır. Hatta giderme
özelliğinden ziyade toprağın bu tarz yabancı maddeleri yararlı bicime dönüştürme özelliği de
vardır. Bunu toprakta yasayan milyonlarca sayıdaki mikroorganizmalar ve küçük hayvanlar
başarırlar. Ancak bu işlem için var olan kapasite sınırlıdır. Belli miktardaki yabancı maddeyi
toprak isleyebilir; bunun fazlası ise toprakta “kirletici” olarak kalır. Toprak kirlenmesi en
kapsamlı bir bicimde şu şekilde tanımlanabilinir: “İnsanın insanla ve insanin doğa ile
sürdürdüğü ilişkiler sonucunda toprağın, yasayan denge içerisinde normal fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve jeolojik yapısında doğal kullanılma amaçlarına aykırı düsen değişmeler, yıpranma,
tükenme ve bozulmaların meydana gelmesidir”.

10.3.2 Küresel Isınma
Atmosferdeki dumanlı sis tabakasının, atmosferi kuşatması sonucu iklim önemli ölçüde
etkilenmektedir. Atmosferdeki gazların, gelen güneş ışınlarının bir kısmının geçişine olanak
vermesi ve geri yansıtılan ısı ışınlarının atmosferde tutulmasıyla, yerkürenin beklenenden daha
çok ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen sera etkisi, havaya bırakılan kirleticilerin
yoğunlaşması sonucu sera iklimi denilen olguya neden olmaktadır. Bu durumun sonucu ise
yeryüzünün aşırı ısınmasına ve ortalama sıcaklığının artması olarak adlandırılan “küresel
ısınma”dır.
Bu durumun olumsuz sonuçları arasında buzulların erimesi, iklimlerin değişmesi, kara
parçalarının su altında kalması, dünyanın bazı bölgeleri için buzul çağının geri gelmesi yer
almaktadır. İklim bozuklukları uzun zamandır kendisini, dünyanın değişik coğrafyalarında aşırı
yağışlar ve sel felaketleri olarak göstermeye başlamıştır. İklim değişikliklerinin diğer önemli
bir sonucu da, dünyadaki flora ve faunanın varlığının tehdit altında olmasıdır. İklim
değişiklikleri, pek çok bölgedeki bitki örtüsünün yapısını bozarak, doğada telafi edilmesi güç
zararlara yol açmaktadır.
İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı uluslararası camiada ortaya konulmuş en önemli
ve güncel tepki Kyoto Protokolüdür. Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği
konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve olan Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler,
karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu
yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol,
ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını, 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli
kılmaktadır. 1997'de imzalanan protokol, 2005'te yürürlüğe girebilmiştir. Çünkü protokolün
yürürlüğe girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990'daki emisyonlarının (atmosfere saldıkları
karbon miktarının) yeryüzündeki toplam emisyonun %55'ini bulması gerekmekteydi ve bu
orana ancak 8 yılın sonunda Rusya'nın katılımıyla ulaşılabilmiştir. Kyoto Protokolüne imza
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atmayan önemli ülkeler arasında ABD ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler haricinde, gelişmekte
olan Türkiye (şubat 2009 itibari ve meclis kararı ile Türkiye 2013 yılına kadar Ek 2 ülkeleri
içinde yer almak ve karbon salım azaltımına bu tarihe kadar gitmemek kaydı ile Kyoto
Protokolünü imzalamıştır) gibi ülkeler de yer almaktadır.

10.3.3 Çevre Felaketleri
Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can
kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaydır. Afetin ilk özelliği doğal
olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi
ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Doğal felaketler
jeoloji kökenli olanlar ve meteorolojik kökenli olanlar olmak üzere temelde iki ana başlıkta
incelenirler. Bilhassa meteorolojik kökenli olan doğal felaketlerde insanın, çevrenin doğal
yapısına vermiş olduğu zararların önemli etkisi bulunmaktadır. Bu felaketler arasında sel,
kasırga, kuraklık, erozyon, iklim değişiklikleri gibi durumlar yer almaktadır.
Tüm bu yukarıda sayılan meteoroloji kaynaklı doğal afetlerin dışında, insan
davranışlarından kaynaklı çevre felaketleri de bulunmaktadır. Bunlara da örneğin Çernobil ve
Fukushima nükleer santrallerinde meydana gelen patlamalar sonucu, ortalığa yayılan radyoaktif
maddeleri ve denizlerde meydana gelen tanker kazalarını verebiliriz. Yine endüstriyel atıkların
neden olduğu kitlesel balık ölümleri de bu çerçevede ele alınmak durumundadır
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Uygulamalar
1. Çevre ve çevreyi oluşturan unsurları araştırınız.
2. Çevresel sorunların oluşmasına dair tarihsel süreci araştırınız.
3. Ülkemizde çevresel sorunlar ne boyuttadır araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Çevre sorunlarını sınıflandırınız. Etki eden faktörler nelerdir?
2. Çevresel sorunların ekosistem üzerindeki etkileri nelerdir?
3. Çevresel sorunlar uluslararası boyutta ne tür problemlere yol açmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre kavramı, çevrenin bileşenleri tartışılmıştır. Çevresel kaynakların olumsuz
etkilenmesine neden olan sorunlar incelenmiştir. Çevresel kaynaklar ve çevresel
problemler arasındaki ilişki tartışılmıştır.

222

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi çevre kavramıyla pozitif ilişkili içindedir?
a.
Sürdürülebilir kalkınma
b.
Taşımacılık kazaları
c.
Merdiven altı üretim faaliyetleri
d.
Sanayi atıkları
2)
Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre için doğru tanımlama olmayabilir?
a.
Toprak-hava-su üçlüsünü kapsar.
b.
Sosyal medyadaki çevreyi tanımlar
c.
Bitkileri, hayvan ve mikroorganizmaları kapsar
d.
Canlıların yaşam alanlarını kapsar
3)
Yapay çevre ile ilgili hangisi yanlıştır?
a.
Doğal süreçleri yansıtmaz.
b.
Habitat süreçlerini yansıtmaz.
c.
Fabrika, ev gibi unsurları içermez.
d.
Beşeri unsurları içerir.
4)
Sosyal çevre ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.
a.
İnsanlar arası ilişkilerden bağımsızdır
b.
Toplumsal kuruluşlar bu kapsamdadır
c.
Instagram ve Twitter vb medyalarıDevlet kurumları sosyal çevre
unsurlarındandır.
d.
Sadece makrocanlılar için geçerlidir
5)
Hangisi ilkel ekonominin unsurlarından değildir?
a.
İş
b.
Üretim
c.
İhtiyaç
d.
Sosyal medya
6)
Aşağıdakilerden hangisi deniz kirlenmesinde daha etkin rol oynamaktadır?
a.
Turizm
b.
Tarımsal faaliyetler
c.
Gemi taşımacılığı
d.
Termik santraller
7)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.
Azot kirletici sınıfında yer almaz
b.
Çevre sorunları, neden ve sonuçları itibariyle iç içe geçmiştir
c.
Ekosistem evsel atıklardan etkilenmez
d.
Atmosfer kirleticilerin saflaştığı bölgedir.
8)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.
Sahra tozları hava akımıyla taşınsalar da ülkeler arası yer değiştiremez
b.
Kurumuş sahra tozları bünyesindeki organizmalar yağmurla yaşam
kazanabilirler
c.
Toprak atıkları özümseme kapasitesine sahip değildir
d.
Su bütün atıkları özümseme kapasitesine sahiptir.
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9)
a.
b.
c.
d.
10)
a.
b.
c.
d.
11)
a.
b.
c.
d.
12)
a.
b.
c.
d.
13)
a.
b.
c.
d.
14)
a.
b.
c.
d.
15)
a.
b.
c.
d.

Kontrolsüz nüfus artışı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
Gıda kıtlığı
Tarım ürünlerinde azalma
Etik dışı faaliyetlerde azalma
Yapılaşma
Hangisi çevre kirliliği neden olan unsurlardandır?
Sürdürülebilir kalkınma
Kontrollü sanayileşme
Sanayilerce kontrolsüz yeraltı suyu tüketimi
Atıksu arıtma tesislerinin verimsizliği
Hangisi noktasal çevre kirliliği nedenlerindendir?
Taşıtlar
Organize sanayi bölgesi deşerj hattı
Tarım alanları
Kayıtsız merdiven altı üretimhaneler
Hangisi ülkemiz için doğru tanımlamadır?
Çarpık kentleşme gözlenmemektedir
Sanayileşme yok denecek kadar azdır
Nüfus artış hızı yüksektir
Yasal düzenlemeler mevcuttur
Hangisi çevre kirliliği için daha geçerli bir önlem sayılabilir?
Yasal düzenlemeler getirmek
Yasal düzenlemelerle ilgili kurumlara yetki vermek
Yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak
Yasal düzenlemelr hakkında bilgilendirmeler yapmak
Hangisi biyoçeşitliliğin tahribini içermektedir?
Fauna ve floranın tahribi
Su kirliliği
Sanayilerce kontrolsüz yeraltı suyu tüketimi
Rüzgar
Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?
Ormansızlaşma-Hava kirliliği
Yeraltı suyu çekimi-Yeraltı suyu tuzlanması
Sanayilerce kontrolsüz yeraltı suyu tüketimi-Seller
Sera etkisi-İklim değişikliği

Cevaplar
: 1)A
2)B
3)C 4)B
12)C 13)C 14)A 15)C

5)D

6)C

7)B

8)B

9)C

10)C 11)B
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11. DENİZ, HAVA, GÖL VE TOPRAK KİRLİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Deniz kirliliği,
11.2. Deniz kirliliğinin kaynakları,
11.3. Hava kirlenmesinin bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri nelerdir,
11.4. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir,
11.5. Göl kirliliği,
11.6. Göllerin ekolojik önemi,
11.7. Genel Olarak Toprak kirliliği,
11.8. Toprak Kirliliğinin Nedenleri
11.9. Toprak Kirleticiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Deniz kirliliğinin kaynakları nelerdir?
2) Deniz taşımacılığının çevreye ne gibi olumsuz etkileri olmaktadır?
3) Kirli hava insan sağlığını ne şekilde etkiler?
4) Motorlu taşıt emisyonlarının hava kirliliği üzerindeki etkileri nasıl olmaktadır?
5) Göllerin ekolojik önemi nedir?
6) Göl kirliliğinin nedenleri nelerdir?
7) Toprak, canlı hayatı için önemi nedir?
Toprak kirliliğine neden olan faktörler nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Deniz kirliliği

Deniz
ortamının
yapısının özelliklerinin
öğrenilmesi ve kirlilik
kaynaklarının
belirlenmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
notunun ilgili bölümü okunmalıdır. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan temel
eserlere ve diğer güncel internet
kaynaklarına başvurulabilir.

Hava
kirliliğinin Hava kirliliğinin başta
insan sağlığı olmak
etkileri
üzere bütün canlılar
üzerindeki etkilerinin
kavranabilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
notunun ilgili bölümü okunmalıdır. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan temel
eserlere ve diğer güncel internet
kaynaklarına başvurulabilir

Göllerin,
yapısının
özelliklerinin
öğrenilmesi ve kirlilik
kaynaklarının
belirlenmesini
bütün
yönleriyle
ele
alıp
inceleyebilmek.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
notunun ilgili bölümü okunmalıdır. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan temel
eserlere ve diğer güncel internet
kaynaklarına başvurulabilir.

üzerinde
Toprak kirliliğinin Toprak
olumsuz etkileri olan
nedenleri
faktörlerin
neler
olduğunun araştırılması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
notunun ilgili bölümü okunmalıdır. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan temel
eserlere ve diğer güncel internet
kaynaklarına başvurulabilir.

Göl kirliliği
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Anahtar Kavramlar


Deniz kirliliği,



Deniz taşımacılığı,



Hava, Atmosfer



Hava Kirliliği



Göl kirliliği



Toprak kirliliği
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Giriş
Deniz yolu taşımacılığının 20. yüzyılın basından itibaren hızlı büyümesi, deniz yolu ile
yapılan petrol taşımacılığının çok hızlı gelişmesi, gemiler ile deniz kirlenmesi kavramını
gündeme getirmiştir. Deniz kirliliği, son elli yıldır Dünya gündemini meşgul eden en önemli
çevre kirliliği problemlerinden biridir. Gemiler deniz kirliliğinde önemli bir rol oynamasına
rağmen, tek kirlilik kaynağı değildir. Denizler, evsel atıklar, endüstriyel atıklar, deniz dibi
madenlerinin çıkarılması faaliyetleri esnasında da kirlenmektedir. Hava kirliliği sorunu
boyutları ve etkileri giderek artan, sınır tanımayan, hava katmanları ile yüzlerce ve binlerce
kilometre uzaklardaki diğer ülkelerin atmosferine taşınarak zararlı etkisini gösteren küresel bir
sorundur. Başta CO2 olmak üzere atmosferdeki konsantrasyonları sürekli artan hava kirleticiler,
dünyamızın en önemli sorunu olan iklim değişikliği ve kuraklık sorununu beraberinde
getirmiştir.
Kirliliklerden en çok etkilenen bir diğer ortamlarda göller ve topraktır. Çünkü göller,
durgun su grubuna dahildir ve durgun suların kendini yenilemeleri akarsulara ve deniz
ortamlarına göre daha zor olmaktadır. Bu bölümde en önemli alıcı ortamlar olan deniz ve
göllerde meydana gelen çevresel sorunlar ele alınacaktır. Toprağın kirlenmesi yaşayan tüm
canlı organizmaları etkilemekte ve besin zincirinin son halkası olan insanoğlunu da ciddi
anlamda tehdit etmektedir.

11.1. Deniz Kirliliğinin Tanımı
Genel bir ifade ile deniz suyuna türlü girdilerin karışması sonucu deniz ortamındaki
doğal dengenin bozulması deniz kirliliği olarak tanımlanır. Terim olarak deniz kirliliği; canlı
kaynaklara zarar verme, insan sağlığı için tehlike oluşturma, balıkçılık dahil, denizcilik
faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini bozma ve güzelliklerini azaltma gibi zararlı
etkileri olan bir madde veya enerjinin insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak, haliçler
dahil deniz çevresine sokulmasıdır (Fitoz, 2009; Özdemir 2012). Deniz kirlenmesine yönelik
yapılan bu tanımlama 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde
(BMDHS) daha da geliştirilmiştir. 1982 BMDHS’nin birinci maddesinin dördüncü
paragrafındaki tanıma göre; “Deniz çevresinin kirlenmesi, canlı kaynaklara ve deniz hayatı için
zararlı olma, insan sağlığı için tehlikeler oluşturma, balıkçılık ve denizin diğer meşru
kullanımları da dahil olmak üzere denizcilik faaliyetleri için engel olma, deniz suyunun
kullanılma kalitesinin bozulması ve güzelliğinin azaltılması gibi tesirlere yol açan veya yol
açması ihtimali olan maddelerin ve enerjinin insan tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak
haliçler de dahil deniz çevresine getirilmesi anlamına gelmektedir

11.2. Deniz Kirliliğinin Kaynakları
Dünyamızdaki denizler, yerküredeki bütün su kaynakları ile direkt veya dolaylı olarak
bir ilişki halindedir. Sular doğal çevrimlerini meydana getirirken daima denizlere karıştığı için,
denizler pek çok kirliliğin toplandığı alan olmaktadır. Bu nedenle deniz kirliliği konusu, diğer
kirlilik türlerinden ayrılarak incelenmemelidir. Deniz kirliliğinin kaynakları çeşitli açılardan
sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma deniz kirliliğine neden olan kirletici maddeler açısından
olabildiği gibi kirliliğe sebep olan alana göre de yapılabilmektedir. Deniz kirliliği genel
anlamıyla denizlerin havadan, karadan ve denizden kirlenmesi sonucu oluşmaktadır.

11.2.1. Denizin Havadan Kirlenmesi
Denizin havadan kirlenmesinin en önemli nedeni konutlar, sanayi tesisleri ve kara
araçları tarafından oluşturulan hava kirliliğidir. Konutlar, sanayi tesisleri ve kara araçları
tarafından atmosfere bırakılan zehirli gazlar ve moleküller asit yağmuru şeklinde deniz ve tatlı
sularımıza karışmaktadır. Yine henüz çok önemli boyutlara ulaşmasa da her geçen gün sayısı
artmakta olan hava taşıtlarından kaynaklanan kirlilik de önem arz etmektedir. Bu taşıtların
atıkları da genelde açık denizlere dökülmekte ve kirliliğe neden olmaktadır (Fitoz, 2009).
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11.2.2. Denizin Karadan Kirlenmesi
Denizlerin kirlenmesinde en önemli kirlilik kaynağı kara kaynaklı kirliliktir. Denize
dökülen evsel ve endüstriyel atık su deşarjları, sanayi tesislerinden denize verilen atıklar,
tarımda kullanılan zehirli ilaçların sulara karışarak denizlere ulaşması, akarsular ve yağmur
suları denizlerin karadan kirlenmesinin başlıca nedenleridir. Kıyıya yakın sularda ve nehirlerde
yoğunlaşan kara kaynaklı kirlilik, daha sonra açık denizlere taşınmaktadır. Kara kökenli
kirleticiler aşağıdaki şekillerde olabilmektedir (Fitoz, 2009);
Evsel Atıklar: Evsel atıkların içerisindeki; kağıt, plastik maddeler, deterjanlar, yağlar,
sebze ve meyve atıkları, toprak ve kum gibi maddelerde karışmakta ve deniz kirliliğine neden
olmaktadır.
Deterjanlar: Özellikle evsel atıklarla birlikte denize ulaşan deterjanlar, su
kaynaklarında azot ve fosfor gibi besleyici elementlerin zenginleşmesine ve bunun sonucu
olarak ortamda alg ve çeşitli bitkilerin aşırı çoğalarak ekolojik dengenin bozulmasına neden
olmaktadırlar. Deterjanın denize karıştığı ortamda oksijen azalmakta, renk değişmekte, canlı
türü sayısı azalmakta, bulanıklık, dipte aşırı birikimler, bozulma ile kötü koku gözlenmekte ve
ortam kullanılamaz hale gelmektedir. Deterjanlar balıklara da ağır zararlar vermekte, balık
ölümlerine neden olmaktadır. Deniz kirliliği görülen ortamlarda yakalanan balıkların yenmesi
sonucunda, bu zararlı maddeler gıda zinciriyle insanlara da geçerek zararlı olmaktadır (Fitoz,
2009).
Azot ve Fosfor: Azot bileşikleri denize yağış, kanalizasyon vb. atıklar, tarımsal alanların
drenajı ile gelmektedir. Yosun oluşumunda anahtar element olan fosfor sularda çeşitli şekillerde
bulunmaktadır. Gerek doğal su ortamlarında ve gerekse su ve atık su arıtımında gerçekleşen
pek çok reaksiyona giren fosfor, deterjanlar ve sentetik gübreler içerisinde bulunmakta ve azot
ile birlikte deniz kirliliğine neden olmaktadırlar

11.2.3. Denizin Denizden Kirlenmesi
Denizin denizden kirlenmesi kaynakları arasında; gemiler, gemi trafiğinin yarattığı
kirlenme, su ürünlerinin elde edilmesi sırasında oluşan kirlilik olayları, deniz dibinde yapılan
araştırma ve çalışmaların yarattığı kirlenmeler, askeri etkinlikler sonucu ortaya çıkan kirlenme,
gemi bakım ve söküm olaylarının yarattığı kirlenme ve gemi kazalarından kaynaklanan kirlilik
olayları sayılabilmektedir. Gemi kaynaklı kirliliğin; gemi faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik,
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gemi kazalarının ortaya çıkardığı kirlilik ve gemilerden suya batırmadan kaynaklanan kirlilik
olarak da sınıflandırılması mümkündür (Fitoz, 2009).

11.3. Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Deniz Kirliliği
Gemi kaynaklı kirlilik, deniz kirliliğinin ortalama %12’lik bir kısmını oluşturmaktadır.
Gemi ve gemi aktiviteleri sonucunda dünya denizlerinde oluşan kirliliğe dair bazı veriler Tablo
11.1’de sunulmuştur. Denizlerde oluşan gemi kaynaklı kirlilik aşağıda belirtilen nedenlerden
dolayı oluşmaktadır (Özdemir 2012);
Tablo 11.1: Dünya denizlerinde gemi ve gemi aktiviteleri sonucu oluşan kirliliğin boyutları
(Satır, 2007)

 Sintine, kirli balast veya ambar/tank yıkama sularının denize basılması,
 Çöp ve katı atıkların denize atılması,
 Güverte yıkanması sonucu oluşan yağ ve atıklar ile yıkamada kullanılan
deterjanlı suyun denize verilmesi,
 Gemi bordasında, denizi kirletecek ölçüde raspa ve boya işlerinin yapılması,
 Yük atıklarının denize dökülmesi,
 Yağmur suyu veya balast taşıntı sularının, güvertedeki kirletici atıkları denize
taşıması,
 Yakıt alımı, transferi ya da kargo yükleme-boşaltma transferi sırasında kazara
ya da hata nedeniyle yakıtın taşma, sızma ya da devre patlaması sonucu yakıtın
denize taşması,
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 Gemi makinesinin soğutma suyuna yağ karışarak soğutma suyuyla beraber
denize akması,
Deniz kirliliğine neden olan en önemli maddelerden birisi akaryakıttır. Denizlere
akaryakıt sürekli olarak gemilerdeki kaçaklardan girmektedir. Bu kaçaklar az miktarda
oldukları için genelde ekosistemde çok ciddi bir soruna yol açmazlar. Asıl sorun deniz
kazalarının sonucu büyük miktarlarda denize dökülen akaryakıttan kaynaklanır. Denizlerde
meydana gelen tanker kazaları denizlerden yıllarca kaldırılamayacak kirliliklere yol
açmaktadır. Dünyada taşımacılığın yüzde 90'ı denizyolu ile yapılmaktadır. Deniz
taşımacılığının tercih edilmesindeki etkenler, güvenlik kaygıları ve ekonomik oluşudur
(Demiray, 2006).
Tanker kazalarının yanı sıra, denizleri kirleten iki önemli neden daha vardır. Bunlar;
Petrol tankerlerinin sintine suları ve tanker yıkama atıkları: Yük boşaltıldıktan sonra,
petrol tankerleri, dengeleri bozulmasın diye deniz suyuyla doldurulur ve yeniden yola koyulur.
Yeni petrol yüklenmeden önce, tankerdeki deniz suyu boşaltılır. Teoride bu işlemin limanda,
özel olarak gerçekleştirilmesi gerekir, ama çoğu zaman, tankerler, limana varmadan önce,
petrolle kirlenmiş sintine suyunu denize boşaltır (Şekil 11.1). Petrol ve türevlerini taşıyan
tankerlerin yüklerini boşalttıktan sonra, bir miktar ürün tankın duvarlarında kalır. Aynı tanka
farklı bir petrol ürünü alınması söz konusu olduğunda, ürünün saflığının bozulmaması için tank
deniz suyu ile yıkanır. Yıkama suyu denize basılır. Bu tankın duvarlarında kalan ürün
artıklarının, taşınan toplam miktarın % 0,35'i olduğu hesaplanmıştır. Bu durumda 100.000 ton
fuel-oil taşıyan bir tanker, yükünü boşalttıktan sonra toplam 350 ton fuel-oil'i yıkama suyu ile
birlikte denize basmaktadır (Demiray, 2006).
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Şekil 11.1: Sintine suyu kaynaklı deniz kirliliği
Petrol tankerleri, yük ve yolcu gemilerinin atıkları: Yakıt ve yağ kalıntı ve sızıntıları da
denizi kirleten en büyük tehditler arasındadır. Bu tür kirlilikleri önleme çabaları uluslararası
platformda çok yoğunluk kazanmıştır. Bütün sefer yapan araçlarda belirli niteliklerin aranması
ve her memleketin karasularında ve limanlarında gemilerin kirletme yapmamaları için
denetlemeler yapılmaktadır.

11.3.1. Balast ve Sintine Suları
Balast suyu, geminin dengesini sağlamak üzere denizden çekilen ve yine dengesini
sağlamak üzere yanaşılan limanlarda denize basılan sudur. Özellikle petrol tankerlerinin balast
suları, denizleri önemli ölçüde kirletmektedir. Gemiler, yük taşımadıkları zamanlarda
pervanenin daha çok suya girmesi, geminin suya biraz daha batırılarak dengesinin sağlanması
ve gemi yapı elemanlarına binen stresin azaltılması gibi amaçlar ile balast taşırlar. Balast olarak,
eskiden kum, taş veya metal kullanılmıştır. Günümüzde ise geminin dip kısmındaki ve yan
taraflardaki tanklara alınan deniz suyu kullanılır. Yükünü boşaltan gemi, pompalar ile denizden
çektiği deniz suyunu tanklarına doldurur. Seyir sonunda gittiği limanda yükleme yaparken de
taşıdığı deniz suyunu denize geri bırakır. İki liman arasında bazen binlerce mil mesafe olabilir.
200 bin tonluk bir gemi, her seferinde yaklaşık 60 bin ton balast suyu taşır (Demiray, 2006).
Bir geminin sahil suyu veya liman sularından balast tanklarına doldurduğu deniz suyu
çeşitli tortular, yabancı türler ve suda yaşayan patojenler vb. içerebilir. Yabancı türler doğal
yollar dışında, balast suları veya deniz araçlarının deniz altı ekipmanları ile kaza eseri yeni
ekosistemlere taşınmaktadır. Yabancı türler yeni girdiği ekosistemlerde uygun koşullar bulması
durumunda ekosistem dengesini elverişsiz yönde etkileyerek yayılımcı özellik göstermektedir.
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Ancak bazı tankerler, balast için ayrılmış tankları olmadığı için balast sularını, petrol taşıdıkları
tanklara almaktadırlar. Bu nedenle balast suları böyle durumlarda özellikle çok fazla miktarda
petrol içermektedir. Alma tesisleri her limanda bulunmadığı ya da yeterli kapasiteye sahip
olmadığı için sıklıkla balast suları denize verilmektedir (Demiray, 2006)
Sintine suları, yıkama işlemlerinde oluşan atık sular ile çeşitli makine ve pompalardan
sızan yağlı sulardır. Sintine suları geminin en altında bulunan sintine tankında biriktirilir.
Sintine suları içerdiği yağ nedeniyle önemli bir kirleticidir. Dünya tankerlerinin % 80’i sintine
sularını sintine tanklarında biriktirirken %20’si denize boşaltarak kirlenmeye neden olmaktadır.
Sintine atık suyu oluşum yerleri;
 Gövdede veya farklı tesisatlardaki kaçaklardan kaynaklanan sular,
 Yakıt kaçaklarından gelen yakıt,
 Yağlı atıklar,
 Çeşitli temizlik katkıları,
 İnceltici ve boya atıkları,
 Ambar kaçakları (taşınan mala göre değişir) olarak sıralanabilir.
Motor, jeneratör, şanzıman, vites kutusu ve tanklardan sızan akışkanlar sintine dairesinde
toplanır. Bu akışkanlar petrol, dizel yağı, yağ, antifiriz, solvent ve ham atık su içerebilir.
Doldurma hunileri, atık su pompaları ve borulardaki sızıntılardan dolayı sintineye tuzlu su girişi
de olabilir. Ayrıca gemide kullanılan deterjan, sintine temizleyicisi, boya gibi çeşitli maddeler
sintine dairesinde toplanır ve sintine suyu oluşumuna katkıda bulunur. Dolayısıyla yüksek
kirlilik içeren bu atık suyun uygun biçimde gemilerden alınması ve arıtma işlemini takiben
uzaklaştırılması (deşarjı) gerekmektedir (Demiray, 2006).
Sintine suları gemilerde bulunan makine, ekipman ve diğer yıkama proseslerinden
kaynaklanan sızıntı atık suları içerdiğinden yağ oranı oldukça yüksektir. Deniz ortamı açısından
en önemli kirleticilerden biri olan yağ, gemi kaynaklı kirleticiler içinde de en tanınanıdır.
Yoğunluğu deniz suyundan az olan yağ, deniz içindeki organizmalar için hayati önem taşıyan
çözünmüş oksijenin difüzyonunu engelleyen bir tabaka oluşturmaktadır. Çözünmüş oksijen
konsantrasyonunun azalmasına neden olan bu durum sonucunda, bazı özel türler ortamı terk
ederek, çözünmüş oksijen konsantrasyonu yüksek olan bölgelere gitmektedir. Diğer taraftan
yağ güneş ışığının deniz suyuna nüfuz etmesini engelleyerek, deniz ortamındaki ekolojik
dengesizlik problemleri oluşturabilir. Bundan başka yağ balıkların solungaçlarına yapışarak
solunum yapmalarına, deniz kuşlarının ise tüylerine yapışarak uçmalarına engel olmaktadır
(Demiray, 2006).
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11.4 Göl Ekosistemleri
Su kirliliğinden en çok etkilenen ortamlar göllerdir. Çünkü göller, durgun su grubuna
dahildir ve durgun suların kendini yenilemeleri akarsulara ve deniz ortamlarına göre daha zor
olmaktadır. Göl ve rezervuarlarındaki suların kalitesi, zaman içerisinde meydana gelen fiziksel,
kimyasal ve biyolojik olayların sonucuna göre değişmektedir. Bu kirlenme;


Bir nehir vasıtasıyla kirlilik yaratacak maddelerin göle taşınması,



Atık suların göle deşarj edilmesi,



Yağmur suları tarafından kirliliğe neden olacak maddelerin çevreden getirilmesi,



Gölün içerisinde kimyasal olaylarla çeşitli maddelerin üretilmesi olaylarıyla meydana
gelmektedir.

Göl içerisinde bulunduğu gibi ayrıca doğal ve suni bir şekilde göle giren organik maddeler
güneş ışığı, rüzgar, sıcaklık ve buharlaşma gibi çevresel etmenlerin etkisi altında kalırken
oksidasyon, kimyasal çökelme, ayrışma gibi olaylara da maruz kalır. Organik maddeler dikkate
alındığında göl verimliliği yönünden iki kısma ayrılır. Bunlar, trofojenik bölge denilen
fotosentez olayının meydana geldiği üst kısım ile trofolitik bölge denilen organik maddelerin
ayrıştığı kısımdır. Göl ekolojisinin şematik gösterimi Şekil 11.2’de olduğu gibidir
(Özakkoyunlu 2007).
Gölde yaşayan organizmalar birbirleriyle ve cansız çevre ile sürekli ilişki içerisindedir. Göl
ortamında yaşam güneş enerjisi ile devam etmektedir. Güneş enerjisinin bir kısmı fotosentetik
canlılar tarafından kullanılır. Fotosentez olayıyla güneş enerjisi, üretilen organik maddelerde
kimyasal bağ şeklinde depo edilir. Üretilen organik maddeler besin zinciri yoluyla diğer
canlılara aktarılır. Bu sayede canlılar yaşamlarını sürdürecek enerjiyi üretirler. Göl ortamında
ölen canlılar ise ayrıştırıcılar (bakteriler ve mantarlar) tarafından inorganik maddelere
dönüştürülür. Sistemdeki enerji akışı, besin ve diğer elementlerin çevrimini beraberinde getirir.
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Şekil 11.2: Göl Ekolojisi
Her ekosistemde olduğu gibi göl ve çevresi biyolojik bir toplumu (üreticiler, tüketiciler
ve ayrıştırıcıları) içerir. Karmaşık bir ekolojik toplumda tüm üyeler besin çevriminde rol alır.
Dengeli bir göl ekosisteminde fotosentetik faaliyetler ve heterotrof organizmalar arasında,
organik madde üretim ve tüketimi ile oksijen üretim tüketimi yönünden karşılıklı bir ilişki
sürdürülür. Sudaki azot ve fosfor konsantrasyonlarına göre göller 3 sınıfa ayrılır. Azot ve fosfor
konsantrasyonlarının belirli sınırların üzerine çıkması sonucunda hızlandığı göllere “ötrofik”,
fosfor ve azot konsantrasyonlarının ve üretimin düşük olduğu göllere “oligotrofik”, bu iki sınır
durum arasındaki göllere ise “mezotrofik” adı verilir. Fotosentez ve solunum bu arasındaki
denge, göl sularının redoks durumunu düzenler. Su ortamında C, N, O, S, H, Fe, Mn gibi bazı
elementler redoks proseslerinde yer almaktadır. Fotosentetik olmayan organizmalar
fotosentezin dengesiz ürünlerini ayrıştırarak dengenin kurulması yönünde davranırken,
metabolik ihtiyaçları için de enerji sağlar. Bir gölde, fotosentezin organik ürünleri dibe
çökelerek indirgen (elektron verici) olarak davranır (Özakkoyunlu 2007)
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,
ağır metaller, güç parçalanabilen pestisitler gibi, bozunmayan tipte ise, bu kirleticiler gölde
giderek artan yoğunlaşmalar meydana getirir. Askıdaki maddeler, 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 kirliliği yok edebilirler) ancak, gölün doğal arıtma kapasitesini aşan organik yükler,
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göldeki oksijenin tüketilmesine ve gölün, anaerobik (oksijensiz) duruma dönüşmesine sebep
olur.

11.5. Hava Kirliliği
Hava, insan ve diğer canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Erişkin bir kişinin
günde 2.5 kg kadar suya, 1.5 kg kadar besine gereksinimi bulunmasına karşılık yaklaşık 15 kg
kadar havaya ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer taraftan yine erişkin bir kişi susuzluğa 6 gün, açlığa
6 hafta dayanabilmesine karşılık havasızlığa 6 dakikadan fazla dayanamaz.
Yerküreyi saran gaz kütleye atmosfer adı verilmektedir ve atmosfer, yerkürenin
etrafında düzenleyici ve koruyucu bir örtü görevi yapmaktadır. Atmosferdeki hava tabakasının
kalınlığı 150 km’dir. Bunun sadece 5 km’si canlıların yaşamasına elverişlidir. Hava kirliliği,
insanlar, bitkiler, hayvanlar ve maddelere zarar verebilen veya rahat yaşama biçimini ve yapıyı,
aşırı derecede etkileyen kum, toz, uçan kül, kurum, is, duman, gaz, buhar gibi bileşenlerin
miktar, karakteristik ve süre olarak çevre atmosferindeki mevcudiyetidir. Başka bir deyişle hava
kirliliği, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına
ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır (Akyürek, 2012).
Yer kabuğuna yakın atmosfer katında yerdeki doğal veya yapay fiziksel, kimyasal ve
biyolojik reaksiyonlardan kaynaklanan nem ve karbondioksitin yanı sıra; daha çok insan
etkinlikleriyle ilişkili olan kükürt oksitler, karbon monoksit, azot oksitler, ozon, hidrokarbon
buharları ve havada askıda durabilen katı veya sıvı damlacıkları (partikül maddeler ve
aerosoller) bulunur. Bu maddelerin havadaki miktarları azot ve oksijen gibi sabit olmayıp
zaman ve mekan içinde değişkendir. Havada yalnızca milyonda bir kısım mertebelerinde
bulunan bu gibi gaz, sıvı veya katı maddeler yerel koşullara bağlı olarak hava kirlenmesine
neden olurlar (Kunt, 2007).
Atmosferin kompozisyonu, iki milyar yıldan bu yana değişikliğe uğramış ve halen de
uğramaktadır. Diğer bir deyişle yerkürenin gaz fazının bileşiminde, insanoğlunun çevresi ile
ilişkileri ve yasayan canlı organizma ile atmosferin etkileşimi sonucunda değişiklikler meydana
gelmiştir ve hava kirlenmesi kavramını da beraberinde ortaya çıkarmıştır. Temiz olarak kabul
edilen normal kuru havanın doğal bileşimi Tablo 11.2’de verilmektedir. Atmosferin
bileşimindeki değişikliklerin 20. yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başladığı
bilinmektedir. Özellikle 1940’lı yıllardan sonra endüstri ve teknolojide başlayan ilerlemeler
kirlenme olaylarını beraberinde getirmiş ve bununla beraber yanmadan kaynaklanan hava
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kirliliğinin ilk ortaya çıkısı 13. yüzyılda İngiltere’de olmuştur. Kral I.Edward, 1301 yılı kışında
Londra’da aşırı bir şekilde duman ve kokuya sebep olduğu gerekçesi ile ısınma için kömür
yakılmasını yasaklamak zorunda kalmıştır. Tarihte doğal afetler ve bulaşıcı hastalıklar dışında
hava kirliliğinden kaynaklanan toplu ölümler vardır. Londra’da 1873 yılında, yoğun bir siste,
bronşitten 268 kişinin beklenmedik ölümü rapor edilmiştir. 1911 yılında Londra’da bir günde
hava kirlenmesinden 1150 kişi ölmüştür. 1930’da Belçika’da Meuse Vadisi’nde üç günlük
yoğun bir sisin sonucunda hastalanan yüzlerce insandan 60 kadarı ölmüştür. Bir yıl sonra,
1931’de İngiltere’nin sanayi bölgelerinden Manchester’de 9 günlük yoğun bir sisin ardından
ölü sayısı 600’e yükselmiştir (Akyürek, 2012).
Tablo 11.2: Kuru havanın doğal bileşimi (Akyürek, 2012)

Hava kirliliğinin etki şekli ve derecesi; yaş, dayanıklılık gibi kişisel faktörlere dayanır.
Hava kirlenmesinde, kirleticilere maruz kalma süresi çok önemlidir. Bazı kirleticilere düşük
derişimlerde çok uzun süre maruz kalındığı zaman olumsuz etki oluşabildiği gibi bazı
kirleticilerin düşük derişimleri uzun sürede insanlarda ölümcül sonuç doğurabilmektedir. Hava
kirliliğinin oluşmasında rüzgâr, sıcaklık, sis, nem, basınç inverziyon gibi meteorolojik
değişkenler ve olaylar, topografik/jeomorfolojik özellikler gibi doğal etmenlerin yanı sıra,
plansız sanayileşme, kentlere göç ve hızlı nüfus artışı sonucu sağlıksız/yetersiz yapılaşma,
ısınmada ağırlıklı olarak fosil yakıtlarının kullanılması ve kent içi ulaştırmada sayıları çok hızlı
bir biçimde artan motorlu taşıtların egzoz gazları ve yeşil alanların azlığı ve gittikçe azalması
vb. etmenlerde büyük ölçüde önem taşımaktadır (Kunt, 2007)
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11.6. Hava Kirlenmesinin Ölçekleri
Hava kirlenmesi, kirleticilerin ulaşması söz konusu olan mesafelere ve etkili olabilme
sürelerine göre sınıflandırılır.
a) Makro Ölçek: Ekvatorda ısınan ve yükselen havanın yerini kutuplardan akan soğuk hava
kütlesi alır ve ılıman iklim kuşağında yere yakın katmanlarda kutuplardan ekvatora doğru esen
makro ölçekli rüzgarları oluşturur. Bu hava hareketleri dünyanın batı-doğu yönünde kendi
etrafında dönme hareketlerinden de etkilenir, örneğin kuzey yarıkürede hafifçe sağa doğru (yani
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru) eser.
b) Sinoptik Ölçek: Kıtalararası hava hareketlerinin ölçeğidir. Sabit yüksek ve alçak basınç
merkezleri, cephe sistemleri ve buna benzer hareketlerle kirletici taşınması sinoptik ölçekli
olaylardır.
c) Mezo Ölçek: Bölgesel boyutlardaki kara-deniz esintileri, dağ-vadi hava akımları gibi daha
yerel hava hareketleri ile taşınan kirleticilerin yarattığı hava kirlenmeleridir. Kent ve sanayi
bölgelerinin planlaması, baca tasarımı gibi çalışmalar sırasında mutlaka göz önünde
bulundurulması gereken bir ölçektir.
d) Mikro Ölçek: Yere yakın hava tabakasında meydana gelen hava hareketleriyle ilgili
kirlenmenin taşınma ölçeğidir. Örneğin bina çevrelerindeki hava akımları ve çevrintiler, ağaçlık
yerlerdeki hava hareketleri vb.
Hava kirlenmesi olaylarını incelerken boyutlarını da göz önünde bulundurmak
gereklidir. Aksi halde pratik olmayan sonuçsuz önlemlerle, para ve zaman kaybı ortaya çıkar
(Müezzinoğlu, 2000).

11.7. Hava Kirletici Kaynaklar
Hava kirletici kaynaklar, doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri sonucunda meydana
gelen (antropojenik) kaynaklar olmak üzere iki sınıfta ele alınmaktadır. Hava kirleticilerinin
doğal kaynakları; volkanik patlamalar, orman yangınları, toz fırtınaları, okyanuslar ve denizler
ve bitkiler olarak gösterilebilir. Başlıca antropojenik kaynaklar ise ulaştırma (uçaklar, motorlu
taşıtlar, demiryolları ve gemiler), endüstri (termik santraller, endüstriyel prosesler ve katı atık
yakma tesisleri) ve ısınma (katı, sıvı, gaz yakıt sobaları ve kalorifer kazanları) olarak
sıralanabilir.

243

Klasik hava kirleticiler genellikle antropojenik faaliyetler sonucu atmosfere deşarj
edilirler. Kirleticiler atmosfere ulaştıklarında dispersiyon ve taşınmaya maruz kalırlar. Ayrıca
bunlardan bazıları kimyasal ve fiziksel dönüşümlere uğrayarak gaz ve partikül formdaki ikincil
kirleticileri oluştururlar. Sıklıkla karşılaşılan hava kirleticileri;



Kükürtlü maddeler





Hava kirleticileri genel anlamı ile hava kirliliğine sebep olurlar. Aynı zamanda hava kirliliği ile
zincirleme şekilde birçok probleme sebep olmaktadırlar. Bunların en genel ve basit gösterimi
aşağıdaki gibi verilebilir (Şekil 11.3)

Şekil 11.3: Hava kirliliğinin genel sonuçları

Hava kirleticileri atmosferde çok değişik şekillerde bulunabilmektedir. Bu çeşitlilik
sebebiyle kirleticilerin sınıflandırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bunlardan en önemlileri
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kirleticilerin atmosferde yer alış durumları ile fiziksel özelliklerine göre yapılan
sınıflandırmalardır. Kirleticiler atmosferde yer alış durumlarına göre birincil ve ikincil
kirleticiler şeklinde iki temel sınıfta toplanmaktadırlar. Birincil kirleticiler; kaynaklardan
atmosfere doğrudan yayılan kirleticilerdir. İkincil kirleticiler ise atmosferde bulunan birincil
kirleticiler ile atmosferik özellikler arasındaki fiziksel ve kimyasal girişimler sonucunda
meydana gelmektedir (Şekil 11.4) (Aydın, 2006).
İnsan kaynaklı hava kirliliği oluşum sebepleri genel olarak üç grupta toplanmaktadır. Bunlar;


Alansal Kaynaklar



Çizgisel Kaynaklar



Noktasal kaynaklar olarak sıralanabilir.

Şekil 11.4: İnsan aktiviteleri sonucu ortaya çıkan birincil ve ikincil kirleticiler (Evyapan ve
diğ., 2012)
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11.7.1. Alansal Kaynaklar
Alansal hava kirletici kaynaklar şehirlerden ısınma kaynaklı atmosfere yayılırlar. Bu
grupta en önemli kaynak konutların ısıtılmasıdır. Türkiye’de son yıllarda büyükşehirlerde
doğalgaz kullanımı hızla artmakta ve kükürt değeri az, kalori değeri yüksek olan tamamen ithal
veya yerli kömür karışımı yakıt kullanılmaktadır. Isıtmada kullanılan diğer yakıt cinsleri de
fuel-oil, motorin ve odundur. Konut ısıtılmasında ve enerji temininde kullanılan fosil yakıtlar
içerisinde en büyük pay kömür ve petrole aittir. Kullanılan yakıtın kalitesi bu kaynaklardan
gelen hava kirliliği üzerine çok fazla etki yapmaktadır (Akyürek, 2012).
Şehirlerde ısınma sistemlerinden kaynaklanan kirleticilerin, toplam kirletici emisyonları
içinde çok önemli yeri vardır. Örneğin, kış günlerinde evsel ısınmadan kaynaklanan PM
emisyonları oranının genel emisyonlar içindeki yeri %82 seviyelerine yaklaşmaktadır.

11.7.2. Çizgisel Kaynaklar
Çizgisel kaynaklı hava kirliliği ulaştırma kaynaklıdır. Günlük yaşantımızda
vazgeçilmez bir yere sahip olan ulaşım araçları, hava kirlenmesi şikayetlerinde önemli bir yere
sahiptir. Hava kirletici emisyonlar yoğun trafiğin yaşandığı ana cadde, kavşak ve karayolları
etrafında önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Ayrıca yer seviyesindeki bu emisyonların
dispersiyonu da güç olmaktadır. Araçlardan kaynaklanacak başlıca emisyonlar NO 2, CO, HC,
SO2, ve Partiküler Maddelerdir (PM). Egzoz emisyonları insan sağlığı üzerinde kronik
olabilecek etkilere sahiptir. Özellikle çocuk ve yaşlılar üzerinde oluşturacakları hastalık etkileri
çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. İnsan sağlığı yanında ekolojik çevrede meydana getirdiği
olumsuzluklar da uzun vadede kendini yenileyemeyecek dereceye ulaşabilmektedir (Akyürek,
2012).

11.7.3. Noktasal Kaynaklar
Bu gruptaki kaynaklar fabrikalar, sanayi ve enerji santralleridir. Bu işletmelerde üretim
yapmak için gerekli olan enerjiyi sağlamak için kullanılan yakıttan atmosfere kirletici
çıkmaktadır. Ayrıca noktasal olarak katı atıkların fırınlarda ve açık arazide yanması sonucu
kirlenme oluşmaktadır. Yine benzin, boya maddeleri ve kuru temizleme çözeltileri gibi organik
maddelerin buharlaşmasından noktasal olarak kirlilik meydana gelmektedir.
Üretim sürecinde ucuz yöntem ve eski teknoloji kullanımı endüstriyel kirliliğe büyük
katkı sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin çevre koruma nedeni ile terk ettiği teknolojilerin bazı
sanayi kuruluşları tarafından daha ekonomik olduğu düşüncesi ile tercih edilmesi hava
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kalitesine olumsuz katkı sağlamaktadır. Ayrıca sanayi tesislerinin atmosfere yayılan is, duman,
toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak için arıtma ünitelerinin
olmayışı veya bu ünitelerin yeteri etkinliğe sahip olmayışı noktasal kaynaklı hava kirliliğine
neden olmaktadır (Akyürek, 2012).

11.8. Hava Kirleticiler ve Çevresel Etkileri
11.8.1. Kükürt Oksitler
Kükürt dioksit (SO2) renksiz, yanmayan ve parlamayan boğucu kokulu bir gazdır. Suda
hemen çözünür, havadaki su damlacıkları ile okside olur. Bu gaz suda çözündüğünden, solunum
yollarının uç noktalarına ulaşmadan büyük ölçüde burun üst solunum yollarında elimine edilir.
SOx gazları petrol, kömür gibi kükürt içeren katı ve sıvı yakıtların yanması, petrolden benzin
ekstrakte edilmesi ve maden cevherinden metallerin zenginleşirilmesi gibi işlemler sonucunda
oluşur. Bunun yanı sıra orman yangınları, volkan patlamaları gibi doğal kaynaklardan da az
miktarda kükürt dioksit havaya verilmektedir. Kükürt dioksitin havadaki varlığının en önemli
sebebi, insan aktivitelerinin oluşturduğu yapay kaynaklardır. Atmosfere verilen kükürt
konsantrasyonunun en önemli kısmı fosil kökenli yakıtların yanması sonucunda oluşur ve
özellikle kömürün yakıt olarak kullanıldığı termik santraller SO2 emisyonunun en büyük
kaynaklarıdır (Cavkaytar 2013) . Orman yangınları, volkanik faaliyetler gibi doğal kaynaklarda
da bulunur (Mangır, 2014). SOx’ler çok bilinen birincil hava kirleticilerdendir. Atmosferde
kalıcılık süresi 40 günü bulmaktadır. Çoğunlukla fosil yakıtların yanması sonucunda meydana
gelirler. Antropojenik SOx’lerin %80’inden fazlasının endüstriyel kaynaklardan meydana
geldiği tahmin edilmektedir (Agren 1991). Bu emisyonların dünya üzerindeki durumuna
bakıldığında en büyük payın Avrupa ile Kuzey Amerika olduğu görülmektedir.
Fosil kökenli yakıtların yanması ile açığa çıkan kükürt, havada derhal oksidasyona
uğrar. Bu oksidasyon iki aşamada gerçekleşir:
S + O2

SO2

SO2 + O

SO3

Kükürt trioksit (SO3) Sıcak ve soğuk suda eriyen renksiz bir gazdır. Atmosferde derhal
sülfürik asite (H2SO4) dönüşmesinden dolayı, atmosferdeki kalış süresi çok kısadır. Havada
bulunan nem ile ile asit oluşturması nedeni ile kirletici olarak önem taşımaktadır. H2SO4 asit
yağmurları şeklinde yeryüzüne inmektedir.
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SO3 + H2O

H2SO4

Kükürt dioksit, partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarını
etkilerler. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Solunan yüksek
konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95’i üst solunum yollarından absorbe olur. Bunun sonucu
olarak, bronşit, anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir.

11.8.2. Azot Oksitler
Azot oksitler (NOx), yüksek sıcaklıklarda (1200 0C) oluşan oldukça reaktif gazlardır.
Azot oksitlerin pek çok türü renksiz ve kokusuzdur ve suda erimez. Yüksek sıcaklıklarda yanma
sonucu genellikle azot monoksit (NO), az miktarda da azot dioksit (NO2) oluşur. Atmosfere
salınan NO oksidasyon sonucu NO2’ye dönüşür. Atmosferde oldukça yaygın olarak bulunan
NO2, güçlü bir oksidandır ve partiküllerle birlikte bulunduklarında kentsel bölgelerde
kırmızımsı-kahve renkli bir tabaka halinde görülebilir. NOx’ler katı veya sıvı yakıtlar yüksek
sıcaklıklarda yandığında oluşur. İki önemli kaynağı motorlu kara ve deniz taşıtları ve termik
santrallerdir. Diğer endüstri tesisleri, ticari ve evsel ısıtma için yakıt tüketimi diğer NOx
kaynakları arasındadır. Özellikle kentsel bölgelerde taşıt sayısındaki artışa bağlı olarak NOx
konsantrasyonları da artmaktadır. Gerek atmosferdeki konsantrasyonu, gerekse özelliği nedeni
ile insan sağlığına en fazla olumsuz etki gösteren azot bileşiği azot dioksittir (NO 2) (Mangır,
2014).
Azot dioksitin gaz halinde bulunması nedeni ile solunum yoluyla maruziyet söz
konusudur. Azot dioksitin büyük bir kısmı solunum yollarında birikerek, % 80-90’ı absorbe
olur. Solunum yoluyla alınan bu bileşikler çeşitli akciğer hastalıklarına neden olmaktadırlar.

11.8.3. Partikül Maddeler
Partikül madde (PM), atmosferde asılı bulunan inorganik ve organik maddelerin
kompleks karışımlarını temsil eder. Partikül boyutları çok geniş bir aralığa sahiptir. PM’lerin
bileşimine bakıldığında birden fazla kirleticiden ibaret olduğu, aerosol, duman, is, yanma
ürünleri, toz, deniz tuzu ve polen gibi maddelerden oluştuğu görülmektedir (Bayram ve diğ.
2006).
Toz, duman, is gibi bazı partiküller gözle görülebilir iken ancak mikroskopla
görülebilen boyutlarda partiküller de bulunmaktadır. PM boyutu solunum yolu sistemi ve
bununla ilgili sağlık etkileri ilişkilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Partikül
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boyutu genellikle aerodinamik çap olarak ifade edilir ve birkaç nanometreden (nm) onlarca
mikrometre (m) çap aralığında değişim gösterir. Kütle ve bileşimi yününden; aerodinamik
çapı 2.5 μm den büyük partiküller “kaba partiküller”, 2.5 m’den daha küçükler “ince
partiküller” olarak iki gruba ayrılır. Aerodinamik çapı 2.5 m küçük olanlar PM2.5 10 m’den
küçük partiküller ise PM10 olarak adlandırılır. PM genel olarak katı ve sıvı yakıtların yanması,
motorin ve kurşunlu benzin kullanan taşıtlar, termik santraller gibi yanma işlemlerinden ve bazı
endüstriyel aktivitelerden kaynaklanırlar. İlaveten atmosferik gazların form değiştirmeleri ile
de oluşabilirler (Mangır, 2014).
Solunum yollarına alınan PM’in 10 m’den büyük kısmı burunda tutulmakta, 10
mikrondan küçük kısmı ise bronşlarda birikirken, 1-2 mikron çapındakiler alveollerde
toplanmakta, 0.5 mikron çapındaki partiküller, özellikle 0.1m çapında olanlar alveollerden
geçebilmektedirler.

11.8.4. Karbonmonoksit
Karbonmonoksit (CO) atmosferde yaygın olarak bulunan bir hava kirleticisidir.
Atmosfere verilen karbonmonoksit toplam emisyon miktarı diğer kirleticilerden önemli ölçüde
fazladır. Renksiz, kokusuz, havadan daha hafif bir gaz olup suda çözünür. Kan bileşimindeki
hemoglobin ile birleşme eğilimi oksijenden 200 kat daha fazladır. Bu nedenle insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkisi öncelikle kan ve bu yolla diğer organlarda gözlenir.
Karbonmonoksitin hemoglobinle oluşturduğu forma karboksihemoglobin adı verilir. Kandaki
karboksihemoglobin düzeyleri zaman içinde birikebildiği için, düşük konsantrasyonlara uzun
süreli kronik maruziyet ölümcül olabilecek önemli sağlık sorunları ortaya çıkarabilir.
Karbonmonoksit yetersiz yanma ürünü olarak; fosil yakıtlar, karbon içeren materyaller, bazı
endüstriyel ve biyolojik işlemler sonucu atmosfere verilen bir kirleticidir. Taşıt araçları,
endüstriyel işlemler, ısıtma sistemleri ve insineratörler en önemli karbonmonoksit
kaynaklarıdır. Doğal oluşum kaynakları ise biyolojik aktivitelerdir. Ancak doğal kaynaklardan
oluşan karbonmonoksit ihmal edilebilir düzeydedir. Karbonmonoksitin oksijen taşıma
kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının
çeperleri, beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir.
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11.9. Toprak Kirliliği
Toprak, ana materyal adını verdiğimiz kayaçların, organik atıkların uzun bir süre içinde
birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik olay ve etkenlerle parçalanıp ayrışması sonucu ortaya
çıkan ve dinamikleri devam eden doğal bir varlıktır. Hava ve su gibi, canlıların yaşaması için
vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak; katı, sıvı ve gaz fazından oluşan
heterojen bir sistem olarak tanımlanabilir. Katı faz içeriğinde, organik madde, mineral madde,
sıvı faz olarak toprak suyu (nemi) ve gaz faz olarak da toprak havası bulunmaktadır. Toprak,
bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur. Toprağın üst tabakası insanların ve diğer
canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Buna karşılık yeryüzünün sadece
1/4‘ü karalarla kaplı olup bu alanların dağlık, çöl, çoraklık vb .birçok doğal kısıtlılık sebebiyle
çok az bir miktarı tarımsal üretime başka bir deyişle insanların kullanımına uygundur. Toprak
alanları, bir yandan kentleşme ve altyapı (endüstriyel yapılar, yollar, havaalanları vb) alanları
olarak kullanıma açılırken diğer yandan kirlilik gibi çok ciddi bir çevre sorunu ile karşı karşıya
kalınmaktadır. Her şeyden önce toprak kirliliğini incelerken toprakların alan olarak
arttırılamadığı ve toprakların ikamesinin mümkün olmayan kaynaklar olduğu hiçbir zaman
akıldan çıkarılmamalıdır (Türkoğlu 2006)
Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar, atmosfer ve dış kuvvetlerin etkisiyle zamanla
parçalanır, dağılır ve ufalanır. Toprak; atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan
yer yüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibarettir. Bu oluşumda az çok
birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynar. Toprağın ana materyali
fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma sonucunda oluşmaktadır (MEB, 2012).
Toprak kirliliğinin tespitinde ve değerlendirilmesinde oldukça çok parametre yada
faktörün göz önünde tutulması gerekmektedir. Çünkü toprakta; fiziksel, kimyasal,
fizikokimyasal, biyokimyasal ve biyolojik olayların karmaşıklığı içerisinde doğal bir denge
vardır. Bütün bunlar sınırlı kaynaklar olması nedeniyle toprakların insanların geleceği açısından
büyük önem taşıdığını, toprak kirliliğinin özellikle insan ve çevre sağlığı açısından son derece
önemli bir çevre sorunu olduğunu göstermektedir. Toprak, içerisinde milyarlarca canlıyı
bandıran bir yapıdır. Çünkü toprak; bakteri, virüs, mantar vb. yaşaması için çok elverişlidir.
Mikroorganizmalar toprağın yüzey bölgesinde sayıca fazladır. Bir gram toprağın içerisinde,
milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi
bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humus yönünden en zengin olan kısmı
toprağın üst tabakasıdır. Toprağın yapısında; mineraller (Ca, Mg, P, N ), organik maddeler
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(bitki ve hayvan artıkları), hava ve su, çok sayıda mikroorganizma bulunur. Dört çeşit toprak
vardır. Bunlar kireçli toprak, killi toprak, kumlu toprak ve humuslu topraktır. İçerisinde bitki
ve hayvan artıklarının parçalanmasıyla oluşan humusu bulunduran topraklar verimli
topraklardır. Rengi siyaha yakındır. Verimsiz toprakların rengi ise gri ve sarıdır. Toprak
tabakaları üçe ayrılır. Bunlar;


Üst tabaka: En verimli tabakadır.



Orta tabaka: Metaller ve çözünen maddelerin bulunduğu tabakadır.



Alt tabaka: Ana kayanın bulunduğu tabakadır (MEB, 2012)
Mineral madde; toprakta en çok bulunan kısımdır. Kum, silt ve kil adı verilen çeşitli

büyüklükteki taneciklerden meydana gelir. Organik madde; mikroorganizmalar, ölü bitkiler,
bitki kökleri ile hayvanların atık ve artıklarından oluşan kısımdır. Organik maddeler, toprağın
iyi ürün verebilmesi için çok gerekli ve yararlıdır. Toprağın verimliliği ile doğrudan ilişkilidir.
Su toprağın sıvı fazını, hava ise toprağın gaz fazını oluşturmaktadır. Hava ve su, canlılarının
yaşaması için gerekli olan iki önemli doğal maddedir. Canlılarının beslenebilmeleri ve
yaşayabilmeleri için toprağın belli miktarda su ve hava içermesi gerekir. Toprak verimliliği için
hava ve su dengesinin sağlanması gerekmektedir. Toprak çok ıslak olduğu zaman hava oranı
az, toprak çok kuru olduğu zaman da içinde su azdır. Her iki durum toprak ekosistemini
bozacağından istenmeyen bir durumdur (Uytun, 2012).
Toprak kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere
bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu
bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal
fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme
kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesidir (Toröz, 2009)
Toprak bünyesi, dinamik olup son derece yüksek tamponlama gücüne sahip bir
sistemdir. Yani toprağa giren bir kirletici bazı mekanizmalar tarafından çok sıkı bir şekilde
tutulmaktadır. Böylece zararlının etki ve sistemin tepkisi çok uzun bir süre içinde ortaya
çıkmakta ve hatta bazen herhangi bir etki görülmemektedir. Ancak bu tutulma sonsuz olmadığı
gibi topraktan toprağa değişmekte olup özellikle kumlu toprakların kapasitesi yok denecek
kadar azdır (Türkoğlu, 2006).
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11.10. Toprak Kirliliğinin Nedenleri
Toprak, temas halinde olduğu su ve hava ortamlarında bulunan kirletici maddeler için
nihai depolama yeridir. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı bir bileşeni olup,
kalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini doğrudan
etkiler. Bu nedenle, toprağın hangi kaynaklar tarafından ve hangi bileşenler (özellikle hangi
kimyasallar) ile kirletilebileceğinin bilinmesi, alınacak tedbirlere karar verilmesi noktasında
önem taşımaktadır (Toröz 2009). Toprak kirlenmesine neden olabilecek kaynaklar arasında
başlıca olarak;
• yer altı depolama tanklarından sızmalar,
• pestisit uygulamaları,
• kirlenmiş suların yer altı tabakalarına sızması,
• petrol ve yakıt dökülmeleri,
• düzenli depolama tesislerinin sızıntı suları,
• endüstriyel atıkların doğrudan toprağa atılması , sayılabilir.
Bunların yanı sıra, tarım arazilerinin yakınından geçen karayollarından dolayı egzoz
gazları, yerleşim yerlerinden çıkan atıkların kontrolsüz şekilde araziye atılmaları, tarımsal
sahalarda bilinçsiz kimyasal madde kullanımı da, kirlilik kaynakları olarak sınıflandırılabilir.
Toprak kirlenmesinin başlıca sebepleri: Kazalar, bilerek atılan veya dökülen tehlikeli
madde ve atıklar, atmosferden yağış ve rüzgar yolu ile toprağa gelen kirleticiler olarak
sıralanabilir. Toprak kirlenmesine yol açan prosesler doğal ve insan yapımı olarak da ikiye
ayrılabilirler. Kirletici kaynakların en önemlisi insan faaliyetleri sonucu meydana gelen
kirliliktir (Şekil 11.5). İnsan faaliyetleri sonucu meydana gelen kirlilikte evsel, tarımsal ve
endüstriyel nitelikli olarak üç kategoriye ayrılabilir. Evsel nitelikli atıklar, katı veya sıvı halinde
olabilir. Katı atıklar ülkemizde çoğunlukla gelişi güzel atılmakta, düzenli depolama veya
bertaraf etme henüz yeni kullanılmaktadır.
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Şekil 11.5: Topraklardaki kimyasal kirleticilerin ana tipleri (Mirsal, 2004)
Evsel nitelikli atıkların içinde piller, muhtelif çeşitte yağlar, çözücüler ve boyalar
bulunmaktadır. Çöp döküm alanlarından yağmur suları ile sızan veya taşınan kirli sular yeraltı
ve yüzeysel suların kalitesini etkilemektedir. Sıvı evsel atıklar büyük bir çoğunlukla arıtılmadan
alıcı su ortamlarına veya fosseptik çukurlarına deşarj edilmektedir. Örneğin, yeraltı su
tabakasının yüzeye yakın olduğu bölgelerde kurulan fosseptik sistemleri yeraltı suyu ile
doğrudan irtibatta olabilir ve deşarjlar yeraltı suyunun kalitesini etkileyebilir. İçme suyu
kullanımı için açılan ve derinliği az olan kuyulardan elde edilen suların insan dışkısı ile
kirlenmesi de çok yaygın bir problemdir. Endüstriyel atıklar (katı ve sıvı) rasgele atıldıklarında
veya depolandıklarında, çok ciddi toprak kirlenmesine yol açmaktadırlar (Türkoğlu, 2006).
Toprak kirlenmesinin en önemli sonuçları:
 Kirletici madde içeren tozların ve uçucu organik maddelerin solunum yolu ile vücuda
girmesi.
 Kirlenmiş toprakların ağız yolu ile vücuda girmesi.
 Yüzeysel suların yağmur sularıyla kirlenmesi.
 Yeraltı sularının sızma sonucu kirlenmesi.
 Bitkilerde kirletici maddelerin birikimi
 Uçucu organik bileşiklerin buharlaşma sonucu atmosferi kirletmesi olarak sıralanabilir.
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11.10.1. Makro Kirleticiler
Makro kirleticiler genellikle, gübre tuzları ve iyonlarıyla hem de asit yağmurlarıyla
toprağa katılırlar. Makro bitki besin elementleri bileşiklerine dayanan gübreler (örneğin N, P,
K) bu gruba dâhildir. Topraktaki gübrelerin hareketi birçok faktöre bağlıdır. Şimdiye kadar
genellikle belli bir topraktaki gübrelerin tüm alternatif geçiş yollarını çoğunlukla şu beş olasılık
temsil eder (Türkoğlu, 2006);
 bitki ve hayvan hareketi
 topraktaki adsorbsiyon ve değişim
 drenaj vasıtasıyla çözünebilir formdaki kayıp ve filtrelenme
 buharlaşma ve atmosfer zararı
 erozyon ve akıntı ile katı formdaki yüzeysel kayıp
Bitkiler genellikle tüm besleyici bileşiklerini yeniden elde edemezler. Geri alma
derecesi esas olarak hem toprak ve bitki karakteristiklerine hem de gübre tiplerine bağlıdır.
Bununla birlikte azotlu gübrelerin tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı en
ciddi çevresel problemlerden biri olarak dikkate alınması gerektiğini belirtmeliyiz. Yeraltı
sularının kirlenmesinde de önemli bir rol oynayan bu durum kıtasal ve kıyısal ötrofikasyonu
arttırmaktadır. Fosfatlı gübrelerde ayrıca ciddi çevresel problemler yaratabilmektedirler.
Fosfatlar normal olarak ciddi miktarlarda kadmiyum içerirler ve fosfatlı gübrelerin çok fazla
kullanıldığı topraklarda yoğun olarak bulunabilirler (Türkoğlu, 2006).

11.10.2. Mikro Kirleticiler
Mikro kirleticiler olarak değerleri normal geçmiş değerlere nazaran daha yüksek ise
topraklarda ağır metallerin toplu olarak bulunduğu anlaşılır. Ağır metaller genellikle 6
g/cm3’den daha büyük bir atomik yoğunluk ile metaller ve metalloidler olarak uygulanır. Bu
elementlerin çoğunluğu bitki ve/veya hayvan beslenmesi için gereklidir. Bitki metabolizması
için gerekli olanlar burada; bor, bakır, demir, mangan, molibden, silisyum ve kadmiyum olarak
verilebilir ve hayvanlar için gerekli olanlar ise; bakır, kobalt, iyot, demir, mangan, molibden,
selenyum ve çinko olarak sıralanır. Topraklardaki ağır metallerin fazlalığı çevresel problemlere
sebep oldu gibi, bunların eksikliği de toprak-bitki-hayvan sisteminde ciddi dengesizliklere
sebep olabilir. Bununla birlikte, topraklardaki ağır metallerin konsantrasyon fazlalığı
zehirleyici etkide bulunabilir (Türkoğlu, 2006).
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11.11. Toprak Kirliliğinin Kaynakları
11.11.1. Tarımsal Kaynaklı Kirleticiler
Tarımsal kaynaklı kirleticiler, kimyasal gübreler, diğer gübre çeşitleri ve pestisitleri
içine alır. Bunlara tarım makinelerinde yakıt olarak kullanılan ve istenmeden topraklara
dökülen hidrokarbonları da ekleyebiliriz. Daha önce değinildiği gibi, kimyasal gübreler ve
gübrelemeden kaynaklanan ana kirletici etki, ağır metallerin ve bileşiklerinin topraklara
katılmasıyla gerçekleşmektedir. Bunlara örnek olarak kümes hayvanlarına ait gübre
materyalleri kullanıldığında Zn, As, ve Cu ile toprak kirlenmesi meydana gelirken, bazı fosfatlı
gübreler kullanıldığında da As, Cd, Mn ve Zn topraklara katılmaktadır. Pestisit olarak
kullanılan organik bileşikler toprak ekolojisi üzerine çok daha fazla zararlı etkiye neden
olmaktadırlar. Tarımdaki pestisit kullanımı son 40 yılda durmadan artmaktadır. Toprakta
yaşayan zararlı organizmalara yada bitkilere uygulanan pestisitler aşağı toprak katmanlarına
doğru hareket edebilirler. Bunun sonucunda da bu zararlı bileşikler toprak suyuna veya toprağın
gaz fazına katılırlar (Türkoğlu, 2006).

11.11.2. Kentsel Kaynaklı Kirleticiler
Kentsel kaynaklı materyaller ile oluşan toprak kirliliği kentleşmenin kendisi kadar eski
bir problemdir. Geçmişte insanoğlunun gerek kendi aktiviteleri sonucu gerekse diğer aktiviteler
(inşaat, yıkım vb.) sonucunda topraklarda kirlenmeler olmuştur. Araştırmacılara göre, inşaat
materyallerinin (beton, jips, asbest vb.) önemli miktarları eninde sonunda toprak suyuna
karışmakta ve toprak sularının kimyasında değişikliğe neden olabilmektedirler (Şekil 11.6)
Bununla beraber kentsel kirliliğin ana kaynakları, enerji üretim emisyonları, taşıma
araçlarından kaynaklanan kirlilik ve atık kullanımıdır (Türkoğlu, 2006).

Şekil 11.6: Kentsel kaynaklı toprak kirliliğine bir örnek (URL 6)
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Kentsel kaynaklı kirleticilerin önemli bir bölümü de taşımacılık ve ulaşım kaynaklı toprak
kirleticileridir. Şehir merkezleri ve yakınlarında yapılan nakliye aktiviteleri toprak kirliliğinin
ana kaynaklarından birini oluşturur. Ayrıca dünya genelinde otoban inşaat projeleri hızla
yayılmakta ve otoban kenarlarına alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve otoparklar
yapılmaktadır. Daha inşaat çalışmalarının başlangıcında kirlilik oluşmakta, yapım sonrası da
içten yanmalı motorlara sahip arabaların egzoz gazlarının oluşturduğu kirlilik daha da tehlikeli
bir hal almaktadır. Bu durum toprak üzerinde fiziksel veya kimyasal bir takım zararlı etkilere
neden olabilmektedir (Türkoğlu, 2006).
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Uygulamalar

Toprağını Hor Gören Yarınını Zor Görür

16 Ekim 2012 Dünya Gıda Günü ve FAO’nun verilerine göre dünya genelinde 1 milyar
insan kronik açlık çekiyor. Her gün on binden fazla insan açlıktan ölüyor.
Eski ve iyi bilinen bir Kızılderili atasözü vardır, sık sık tekrar edilir: Son ırmak
kuruduğunda son ağaç yok olduğunda son balık öldüğünde… der ve yaşamı yok eden, doğal
varlıkların önemini ve değerini görmezden gelen, insanlığın devamı için zorunlu olan toprağı
ve suyu kaybeden toplumların yok olmaya mahkûm olduklarını hatırlatır. İşte o zaman, paranın
yenilecek birşey olmadığını anladığımız gün gelmiştir.
Dünyamızın ve ülkemizin böyle kötü günler görmemesi için TEMA Vakfı, 20 yıldır
çaba sarf etmektedir. Doğal varlıklarımızı, toprağımızı ve suyumuzu bir daha geri dönmeyecek
şekilde kaybetmemek için halkımızın desteğiyle mücadele etmektedir.
Bilinmektedir ki toprağını ve suyunu yok eden bir toplum gıdasını üretemez.
Türkiye’nin ve dünyanın açlığa mahkûm olmaması, gelecek nesillerin de en az bizim kadar
kaliteli ve güvenli, yeterli miktarda gıdaya ulaşabilmesini sağlamak, hepimizin en büyük ve en
önemli ödevidir. Bugün 16 Ekim, Dünya Gıda Günü ve FAO’nun verilerine göre dünya
genelinde 1 milyar insan kronik açlık çekiyor. Her gün on binden fazla insan açlıktan ölüyor.
TEMA Vakfı, halkın desteğiyle bu doğrultuda mücadelesine devam edecek. Hem
doğamızı korumanın, hem açlıkla mücadele etmenin, hem de kaliteli ve güvenli gıdaya
ulaşmanın sadece tek yolu olduğunun bilincindedir. Doğayla bütünleşik ve sürdürülebilir
yaşama sahip çıkan bir dünya ve ülkeye ulaşmak için yapmamız gerekenler belli. Hemen
harekete geçmemizin önünde bir engel yok.
Toprağımızı ve suyumuzu ne pahasına olursa olsun koruyalım, geliştirelim. Ata yadigarı
tohumlarımıza sahip çıkalım. Bu yılki Dünya Gıda Günü’nün de konusu olan, köylülerimize,
çiftçilerimize, üretici birliklerimize hak ettikleri değeri verelim. Daha fazlasına sahip olmak
hırsımızı bir kenara koyup sürdürülebilir yaşamı hedefleyelim.
Kızılderi atasözü paranın yenmeyeceğine işaret ederken, bizim atalarımız da Toprağını
Hor Gören Yarınını Zor Görür diyerek yaşamın devamlılığını doğal varlıklara borçlu
olduğumuzu hatırlatıyor.
Toprak yoksa gıda yok. Su yoksa gıda yok. Gıda yoksa, yaşam yok. Yaşamı koruyalım
Kaynak:http://www.tema.org.tr/web_149662_1/entitialfocus.aspx?primary_id=6
&type=2&target=categorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=
&openfrom=sortial (Erişim Tarihi 23. 07. 2017)
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Uygulama Soruları

1) Dünya genelinde önemli bir sorun olan açlık ile toprak su ve hava kirliliği arasında
nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
2) Gelecek nesillerin de en az bizim kadar kaliteli ve güvenli, yeterli miktarda gıdaya
ulaşabilmesini sağlamak için hangi politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Toprak, su ve hava ile birlikte, doğadaki bütün canlıların, yaşam süreçlerinin en
önemli temel unsurlarından biridir. Su hava ve toprak bileşenlerinin sağlıklı olmadığı bir
çevrede insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Deniz ve göller gibi sucul
ortamlarla toprak olmadan başta insan olmak üzere canlıların önemli bir kısmı besin bulma
sorununu çözmede başarı kazanamazdı. Bu bölümde, deniz ve göl kirliliği, hava kirliliği ve
toprak kirliği üzerinde durulmuş ve bu ortamların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kullanımı konuları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi toprağın doğal bileşiminde bulunmaz?

a.

Organik madde

b.

Mineral madde

c.

Nem

d.

Hava

e.

Zirai mücadele ilaçları

2)

Aşağıdakilerden hangisi mikro toprak kirleticilerden değildir?

a.

Pestisitler

b.

Ağır metaller

c.

İnorganik kirleticiler

d.

Azotlu ve fosforlu gübreler

e.

Radyoaktif maddeler

3)

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirlenmesinin etkilerinden değildir?

a.

Yeraltı suyu kirliliği

b.

Bitkilerde kirletici madde birikimi

c.

Uçucu organiklerin solunum yoluyla vücuda girmesi

d.

Canlı çeşitliliğinde atış

e.

Yüzey suyu kirliliği

4)

Aşağıdakilerden hangisi kuru havanın doğal bileşiminde bulunmaz?

a.

Azot

b.

Sodyum

c.

Karbondioksit

d.

Argon

e.

Oksijen
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5)

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği ölçeklerinden değildir?

a.

Makro ölçek

b.

Mezo ölçek

c.

Mikro ölçek

d.

Midi ölçek

e.

Sinoptik ölçek

6)

Aşağıdakilerden hangisi noktasal kaynaklı bir kirlilik kaynağıdır?

a.

Çimento fabrikaları

b.

Gemi bacaları

c.

Otomobil egzozları

d.

Uçak egzozları

e.

Kamyon egzozları

7)

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenlerinden sayılamaz?

a.

Pestisit uygulamaları

b.

Katı atık sızıntı suları

c.

Atıksu sızmaları

d.

Petrol sızıntıları

e.

Kompost uygulamaları

8)
Aşağıdakilerden hangisi denizlerin gemi kaynaklı kirliliğinin sebeplerinden
birisi değildir?
a.

Balast suları

b.

Zehirli gazlar

c.

Akaryakıt sızıntısı

d.

Kazalar

e.

Sintine suları

9)

Aşağıdakilerden hangisi göllerin kirliliğe olan hassasiyetlerinin nedenidir?
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a.

Çok fazla su girdisi olması

b.

Canlı çeşidinin az olması

c.

Su sirkülasyonunun fazla olması

d.

Dışa su akışının az olması

e.

Fotosentetik organizmaların çok olması

10)
Aşağıdakilerden hangisi gemi kaynaklı petrol türevlerinin deniz ortamına ulaşım
yollarından birisi değildir?
a.

Gemi inşaası

b.

Sintine suları

c.

Tanker atıkları

d.

Kaçaklar

e.

Kazalar

Cevaplar
:
7-e

1-e
8-b

2-d
9-d

3-d
10-a

4-b

5-d

6-a
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12.SUNİ GÜBRELER PESTİSİT KİRLİLİĞİ VE ORGANİK
BİLEŞİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Suni Gübreler ve Bileşimleri
12.2. Suni Gübrelerin Çevresel Etkileri
12.3. Pestisitlerin tanımı
12.4. Pestisitlerin sınıflandırılması
12.5. Pestisitlerin kullanım alanları
12.6. Pestisit direnci
12.7. Kalıcı organik kirleticiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Suni Gübrelerin Bileşiminde hangi maddeler bulunur?

2)

Toprak tuzluluğu nasıl oluşur?

3)

Suni gübreler ötrofikasyonu ne şekilde tetikler?

4)

Pestisitlerin kullanım alanları nelerdir?

5)

Canlılarda pestisit birikimi nasıl olmaktadır?

Kalıcı organik bileşik terimi neyi ifade eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Suni Gübreler

Suni gübrelerin bileşimi ve Bu
kazanımın
elde
kullanımının gerekliliğinin edilebilmesi
için
ders
kavranması
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.

gübrelerin
aşırı
Aşırı
Gübrelemenin Suni
kullanımından
doğan
Çevresel Etkileri
çevresel
sorunların
öğrenilmesi

Bu
kazanımın
elde
edilebilmesi
için
ders
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.

ve Pest ve pestisit kavramının
tanımlanması ve pestisitlerin
sınıflandırılmasının
öğrenilmesi,

Bu
kazanımın
elde
edilebilmesi
için
ders
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.

Pestisitlerin tanımı
kullanım alanları

kazanımın
elde
Kalıcı organik bileşikler ve Kalıcı organik bileşikler ve Bu
yol açtığı çevresel sorunların edilebilmesi
için
ders
çevresel önemi
kavranması.
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar



Azot- Fosfor



Ötrofikasyon



Nitrat kirliliği



Aşırı gübreleme



Bitki besin maddeleri



Akut etki



Kronik etki



Kalıcı organik bileşikler
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Giriş
Tarım, mevcut doğal kaynaklara ve bu kaynakların kullanımına dayandığından dolayı
bazı çevresel sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunlar; toprak, su ve hava kirliliği, yaşam
alanlarının bölünmesi ve vahşi yaşam bileşenlerinin kayıpları olarak sıralanabilir. Modern
tarımın ayrılmaz bir parçası olan suni gübreler bilinçsiz kullanıldığında çeşitli ekolojik
tahribatlara neden olmaktadır. Artan besin ihtiyacının karşılanması amacıyla tarımsal üretimde
yüksek verim ve kalitenin hedeflenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ürünlerimize ortak çıkan
ve büyük kayıplara neden olan zararlılarla mücadelede son elli yıldır kimyasal pestisitler kesin
çözüm olarak görülmüştür. Yoğun ve bilinçsiz olarak yürütülen kimyasal pestisit uygulaması,
sadece insan sağlığını etkilemekle kalmamış, bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve yer altı
sularına karışarak hedef alınmayan diğer organizmaların etkilenmesine neden olmuştur.
Bu bölümde tarımsal ürünlerin veriminin arttırılması amacıyla uygulanan yöntemlerden
olan suni gübreler ve pestisitlerin neden olduğu çevresel sorunlar üzerinde durulacaktır.

12.1. Suni Gübreler ve Bileşimleri
Tarımsal üretimin fazlalaştırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık
ve zararlılarla mücadele edilmelidir. Bütün bu işlemlerin yanısıra bitkiyi besleyici, üretimi
artırıcı çarelere de başvurmak gerekir. Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için
beslenmek zorundadırlar. Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleriyle alırlar.
Toprakta, yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa, toprağa
bitki besin maddeleri verilmesi gerekir. Toprağa besin maddeleri verilmezse, bir süre sonra
besin maddelerinin eksilmesi nedeniyle üretim azalır.
Toprağın verimini artırmak amacıyla toprağa verilen maddelere gübre, bu olaya da
gübreleme denir. Yeterli ve kaliteli ürün alabilmek için bitkinin beslenmesi gerekir. Bitkisel
üretimde, amaçlanan verimin ve kalitenin sağlanabilmesi için organik ve inorganik
kaynaklardan yararlanılır. Bitkiler karbon, hidrojen ve oksijeni, hava ve sudan; diğer bütün
besinleri ise topraktan temin eder. Bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu besinler, kalsiyum, azot,
fosfor, magnezyum, potasyum ve kükürttür. Bu elementlerden genellikle hektar başına 11,2
kg’dan 440 kg’a kadar gerekir. Bitkilerin daha az ihtiyaç duyduğu besinler ise, bor, klorür,
bakır, demir, manganez, molibden ve çinkodur. Bunlardan molibdene hektar başına 15 gram,
demir ve mangana ise 700 gram ihtiyaç vardır (MEB, 2012).
Tarım toprakları, bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınması, yıkanması ve
erozyona uğraması sonucu zamanla fakirleşmektedir. Bu nedenle; tarımsal üretimin en önemli
kaynağı olan toprak; gübreleme, zararlılarla mücadele, işleme, sulama gibi tarımsal işlemler ile
verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Toprağın verimliliğini sürdürebilmesinde bitkilerce
kaldırılan besin maddelerinin toprağa takviye edilmesi yani gübrelenmesi önemli konulardan
birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Suni gübrelerde bileşiminde bulunan besin maddeleri makro ve mikro olmak üzere 2
grupta incelenirler:


Makro (ana) besin elementleri; Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt
gibi toprakta ve bitki bünyesinde bol miktarda bulunan besin maddeleridir.



Mikro (iz) besin elementleri; Demir, bakır, çinko, mangan, bor, molibden vb. olarak
sınıflandırılan, toprakta ve bitki bünyesinde çok az bulunmalarına rağmen bitki
gelişmesinde makro besin maddeleri kadar etkili olan besin maddeleridir.
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Çeşitli yollarla toprakta azalan besin maddelerinin toprağa verilmesi toprak verimliliği
açısından çok önemlidir. Bu amaçla genellikle ticari gübreler kullanılır. Ticari gübreler, özel
olarak üretilmiş gübrelerdir. En çok azot, fosfor ve potasyum içerenler kullanılmaktadır. Bunun
yanında kalsiyum, magnezyum ve kükürt içerenler de toprak ihtiyacına göre kullanılır
(MEGEP, 2008).

12.1.1. Azotlu Gübreler
Azotlu gübreler, yapılarında bulundurdukları azota göre dört gruba ayrılır. Bunlar,
amonyaklı, nitratlı, amonyak ve nitratlı gübrelerdir. Ülkemizde en çok kullanılan azotlu gübre,
amonyum sülfat, kireçli amonyum nitrat ve üredir. Suni gübrelerle toprağa verilen azot
bileşiklerinden amonyum azotu açığa çıkar. Bu azotun önemli bir kısmı bitkiler tarafından
kullanılmaktadır. Geri kalan azotu da toprakta yaşayan mikro organizmalar kullanır veya
nitratlı bileşiklere çevirirler. Nitratlı bileşiklerin bir kısmı mikroorganizmalar tarafından
kullanılır, bir kısmı da hava azotuna dönüştürülür. Çok az kısmı da toprağın derinliklerine sızar.
Azotlu gübrelerden bitkiler %100 oranında yararlanamaz. Bu gübrelerin bir kısmı yıkanarak
toprağın derinliklerine iner. Bitkiler tarafından kullanılamaz hâle gelir. Bu nedenle, aşırı gübre
kullanımı çevresel açıdan çeşitli sorunlara neden olmaktadır.

12.1.2 Fosforlu Gübreler
Dünyadaki fosforun kaynağı fosforlu kayalardır. Fosforlu gübreler ise fosforlu
kayalardan, fosfor kapsayan demir filizlerinden, kemiklerden ve bazı değişik maddelerden elde
edilir. Fosforlu gübrelerde fosfor genellikle fosfat şeklinde bulunur. Fosforlu gübrelerin bir
kısmı suda çözünürken bir kısmı çözünmez. Fosfatlı gübrelerin toprağa katılmasıyla fosfat
iyonlarının büyük kısmı bitkiler tarafından alınır. Alınamayanlar ise toprakta çözünmesi zor
bileşikler hâline dönüşürler. Geçirgenliği az olan topraklarda fosfat toprağın derinliklerine
inemez. Ancak kum, perlit ve ponza gibi geçirgenliği yüksek olan topraklarda fosfat kaybı
olmaktadır

12.1.3. Kompoze Gübreler
İçinde birden fazla bitki besini bulunduran gübrelere kompoze gübreler denir.
Genellikle azot, fosfor ve potasyum içeren bu gübreler kullanıcıya zamandan, paradan ve
işgücünden tasarruf sağlar. Bunun dışında bir iyonun yararına karşı diğer iyonun zararlı
etkilerinin de önüne geçilmesi sağlanmış olur. Bu gübrelerin bir yararı da bitki besinleri
arasında dengenin korunması ve tek yönlü beslenmenin önüne geçilmesidir. Kompoze
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gübrelerin etiketinde azot, fosfor ve potasyumun orantıları verilir. Örneğin, 7:15:6 ifadesinde
şunlar anlatılmaktadır. Bu gübrenin içinde % 7 oranında azot, %15 oranında fosfor, %6
oranında potasyum bulunmaktadır. Kompoze gübrelerde bu üç mineralin dışında mikro
elementler de bulunmaktadır.

12.2. Aşırı Gübrelenin Neden Olduğu Çevresel Sorunlar
Gübrelemenin çevreye olan zararlı etkileri dolaylı ve doğrudan etkiler olarak
değerlendirilmektedir. Bu etkilerin dereceleri ve süreleri önem taşımaktadır. Gereğinden fazla
ve uzun süreli gübre kullanıldığında; topraklarda tuzlanma, ağır metal birikimi, besin maddesi
dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, sularda ötrofikasyon ve nitrat birikimi,
gibi çevresel problemler oluşmaya başlamaktadır.

12.2.1. Toprak Tuzluluğu
Tuzluluk; toprakta veya sularda birim hacimde çözünebilir tuzların miktarını belirtir.
Bu birikim doğal veya yapay olarak gerçekleşebilmektedir. Doğal oluşum; kurak-yarıkurak düz
veya düze yakın havzalarda toprakta drenaj yetersizliğinde, yağışlarla tuzların taşınmasıyla
veya aşırı sıcaklık koşullarında tuzların kapilarite ile yukarı çıkmasıyla oluşurken, yapay
oluşum; yani gübreleme ile oluşan tuzluluk yoğun yetiştiricilik yapılan alanlarda yüksek
konsantrasyonlarda kullanılan gübrelerin uzun yıllar boyunca birikimi ile oluşmaktadır.
Kimyasal olarak bileşimi nötral tuzlar olan gübrelerin toprağa her yıl değişen ve artan oranlarda
uygulanması toprak tuzluluğunu artırmakta ve böylece ürün verimi ve kalitesi olumsuz
etkilenebilmektedir. Özellikle sülfatlı ve nitratlı bileşikler halinde kullanılan gübreler yüksek
tuzluluk değerlerine sahiptirler. Aslında toprakta bulunan tuzlar normal koşullarda bitki
gelişimi için mutlak gerekli olan besin elementleridir. Bu tuzların eksikliğinde veya fazlalığında
bitkiler büyümelerini istenilen seviyede tamamlayamazlar. Çevresine göre çukur olan ve sıcak
bölgelerde bulunan araziler üzerinde yapılan bilinçsiz tarım uygulamaları nedeniyle toprağın
tuz içeriğinde istenilenden fazla miktarda birikim meydana gelmektedir. Bitki kök bölgesinde
biriken bu tuzlar yoğunluğu ve türüne göre tarımsal ürünlere zarar vererek verimi
etkilemektedir (Şekil 12.1) (Sönmez ve diğ, 2008).

271

Şekil 12.1: Harran Ovasında Aşırı Tuzlanmadan Dolayı Kuruyan Pamuk Bitkileri (Yenmez,
2005)

12.2.2. Ağır Metal Birikimi
Endüstriyel ürünlerin üretiminde ağır metallerin kullanılması nedeniyle, insanların ağır
metallere maruz kalma oranı son 50 yılda çok ciddi bir şekilde artmıştır. Civalı amalgam
dolgular, boyalar ve musluk suyundaki kurşun, kozmetik ürünleri, şampuan, saç ürünleri ve diş
macunlarındaki kimyasal kalıntılar nedeniyle insanlar her an ağır metallerle iç içe
yaşamaktadır. Ayrıca tarımda kullanılan gübrelerden de önemli oranlarda topraklara toksik
element bırakılmaktadır. Bu toksik elementlerden en önemlileri kadmiyum, kurşun, nikel,
arsenik ve bakırdır. Bu ağır metallerin toprağa ulaşması daha çok fosforlu gübreler ve bu
gübrelerin hammaddelerinden kaynaklanmaktadır. Diğer gübrelere kıyasla fosfat kayasının en
yüksek Cd ve As konsantrasyonuna sahip olduğu saptanmıştır (Sönmez ve diğ, 2008).
Toprak ve sudaki Cd düzeyinin artması su canlıları, toprak verimliliği ve ekosistem
faaliyetlerinde etkili olmakla birlikte bitki bünyesine geçerek fotosentez, solunum, iyon alımı,
büyüme ve gelişme gibi birçok metabolik aktiviteyi etkilemektedir, bu da verim ve kalitenin
azalmasına yol açmaktadır. Topraktan bitkiye geçiş oranı çok yüksek olan ve toprakta oldukça
hareketli olan kadmiyumun çok düşük konsantrasyonlarda bile özellikle çinko noksanlığında
bitkiler tarafından kolaylıkla alınması ve bitkinin yenen kısımlarında birikmesi bu metalin çevre
sağlığı açısından büyük bir tehlike potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. (Sönmez ve
diğ, 2008).
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12.2.3. Ötrofikasyon
Ötrofikasyon, gerek doğal süreçler ve gerekse insan faaliyetleri sonucu su
yataklarındaki mikroorganizmaların gelişmesini sağlayan besi maddelerinin artması anlamına
gelmektedir. Ancak doğal süreçlerle meydana gelen beslenme son derece yavaş olurken insan
faaliyetleriyle ortaya çıkan gelişme bazen son derece hızlı olmaktadır. Oldukça hızlı akan
akarsuların dışındaki su yataklarında özellikle göl ve haliçlerde ötrofikasyona sebep olan iki
temel besi maddesi azot ve fosfor bileşikleridir. Özellikle tarımsal alanlardan yüzey akışıyla
taşınan azotlu ve fosforlu gübreler ötrofikasyona neden olan en önemli bileşiklerdir. Aşırı
gübreleme demek, alglerin gelişmesi için esas besin olan bu maddelerin bol miktarda ortama
verilmesi demektir. Bunun sonucunda böyle su çevrelerinde algler ve diğer mikroorganizmalar
arzu edilmeyecek miktarlarda çoğalarak suyun kalitesini bozarlar. Suyun tadı, kokusu ve rengi
değişir. Su alma yapıları, arıtma tesisleri ve sulama cihazları tıkanarak tam randımanla
çalışamazlar. Algler ölmeye başlayınca, ayrışma için ortamdaki oksijen kullanılır. Diğer
organizma ve kirleticilerle birlikte ölen alg hücrelerinin çabuk ayrışması, koku ve H2S gazının
oluşmasına sebep olur. Böyle bir su yatağı sahili yaşama bakımından da uygun değildir. Böyle
sahillerde yaşayanlarda beyaz benekler halinde cilt hastalıklarının görüldüğü de bilinmektedir.
(Çıplakoğlu, 2006)
Ötrofikasyon olayı, sulardaki besin zincirleriyle alakalıdır. Alg yosunları, gelişmeleri ve
üremeleri için, karbondioksit, inorganik azot, ortofosfat ve diğer besi elementlerine
muhtaçtırlar. Bu bitkiler zooplankton denilen mikroskopik hayvanların besinlerini oluştururlar.
Küçük balıklar zooplanktonlarla ve büyük balıklar, küçük balıklarla beslenirler. Sulardaki besin
zincirleri ne kadar gelişmiş ve fazla üretken durumda ise, normal olarak sularda az miktarda
bulunan azot ve fosfor elementlerinin miktarı da o kadar fazla olur. Bitkisel üretim ve besin
zincirlerinin tabii dengesi, besi elementlerinin miktarına bağlıdır. Bu maddelerin normalden
fazla olması, dengeyi bozar ve zooplankton tarafından tüketilmesi kolay olmayan mavi - yeşil
alglerin birden bire çok fazla miktarda üremesine yol açar. Dolayısıyla mavi yeşil alglerin
ortamda gözükmesi ötrofikasyonun belirtisidir. Ötrofıkasyon sebebiyle sular bulanık bir hal
alır. Suda yüzen alg kitleleri rüzgarlarla sahile vurur. Bunlar sahilde çürüyerek kötü kokular
çıkmasına sebep olurlar. Çürüyen algler aynı zamanda çökelerek çözünmüş oksijenin
azalmasına yol açarlar. Sahiller ve sığ körfezler, köklü su bitkilerinin çok fazla üremesi sonucu
otlarla dolar. Sevilen kıymetli balıklar, bu elverişsiz şartlar altında artık daha fazla
yaşayamazlar. Ötrofikasyon ilerlerken yerlerini daha dayanıklı, fakat istenmeyen türlere
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bırakırlar. Ötrofikasyonu önlemek için yapılabilecek en iyi uygulama temelde besin akışını
azaltma ve durdurma (özellikle fosfor) şeklindedir (Çıplakoğlu, 2006).

12.2.4. İçme Suyu Havzalarının Kirlenmesi
Tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübrelerin besin maddelerinin yeraltı katmanlarına
sızması gibi yollarla yeraltı su kaynaklarını kirlettiği bilinmektedir. Gübrelerden kaynaklanan
kirlilik kapsamında üzerinde en fazla durulması gereken ve en fazla risk unsuruna sahip olan
kirlilik çeşidi sulardaki nitrat kirliliğidir. Çünkü nitrat, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerle
gün geçtikçe artan miktarlarda kullanılmakta ve toprakta birikmektedir. Nitrat; çevrede doğal
olarak belli oranlarda bulunan, büyük ölçüde çözünebilen, oldukça hareketli olan, yeraltı
sularına ve yeraltı tabakalarına kolayca sızabilen, bitki beslemede kullanılan ve bitkilerin
büyümesi için gerekli olan bir maddedir. Ayrıca, geniş alanlara yayılabilen kirleticiler arasında
yer alan nitrat, çevrenin kirletilmesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Toprakta mikroorganizmalar tarafından nitrifikasyonla gübre nitrata dönüşür ve nitratın
negatif yüklü olması nedeniyle yıkanarak taban suyuna ulaşır. İdeal koşullarda bile toprağa
uygulanan azotlu gübrelerin ancak % 50’sinin bitkiler tarafından kullanıldığı, % 2-20’sinin
buharlaşma yoluyla kaybedildiği, % 15-25’inin killi toprakta bulunan organik bileşikler ile
birleştiği ve geri kalan % 2-10’luk kısmının yüzey ve yer altı sularına karıştığı ifade
edilmektedir (Sönmez ve diğ, 2008).
Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında azotlu gübrelerin kullanımından kaynaklanan
kirlenmelerin olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Bu konuda verilebilecek bir
Bursa Ovası’nda açılmış olan sondaj kuyuları ile ilgili olandır. Bu sondaj kuyularından bir
tanesinde yapılan periyodik kontrollerde normal olarak kuyudaki nitrat birikimi 16-20 mg/l
iken, gübrelemenin yapıldığı mevsimlerde bu değerin 110-150 mg/l’ye çıktığı gözlenmiştir.
Benzer şekilde Antalya-Demre yöresinde toprak ve kuyu sularının nitrat içeriklerinin
değişiminin incelendiği araştırmada toprakta ve kuyu sularında nitrat değerlerinin dönemsel
olarak artış gösterdiği ve kuyu sularının yaklaşık %45’inin WHO tarafından izin verilen 50 mg/l
sınır değerini aştığı belirtilmiştir. Kuyu sularının yöre halkı tarafından bazı alanlarda içme suyu
olarak kullanıldığı ve bunun büyük tehlike oluşturabileceği saptanmıştır (Sönmez ve diğ. 2008)
Azot, küresel ekosistemde hayat için gerekli bir maddedir ve çok önemli bir besin
maddesi niteliğindedir. Fakat son yıllarda dünya genelinde tarımsal faaliyetlerden kaynaklı
azotun, büyük oranda göllerde ve nehirlerde ötrofikasyona, yeraltı sularında nitrat
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kirlenmelerine ve N2O (azot dioksit) yolu ile küresel ısınma gibi çevresel bozulmalara neden
olduğu konusunda görüşler vardır. Sulardaki azot (N) formları; nitrat (NO 3-), nitrit (NO2) ve
amonyak (NH3) olarak kendini göstermektedir. Azot topraktan sızıp yeraltı sularına ulaştığında
sadece nitrat (NO3-) ve nitrit (NO2) formlarına dönüştüğünde hareket edebilir. Toprakta ve
yeraltı sularında azot formları yükseltgenir ve indirgenir. Yükseltgenme ortamında amonyak
nitrite ve daha sonra nitrata çevrilir. Nitrit oldukça hızlı reaksiyona girerek nitrata dönüştürülür.
Bu nedenle azot, nitrit formunda çevresel ortamda çok az bulunur. Sulardaki yüksek nitrat
seviyesi, canlılığın azalmasına, ölü çocuk doğumlarına, düşük doğum ağırlıklarına ve çiftlik
hayvanlarında düşük ağırlıklara neden olmakta bunun yanında; mide kanserine, kolon ve
rektum kanserine yol açabilmektedir. Nitrat; içme suyunda maksimum kirlenme düzeyi olan 10
ml/l’lik seviyenin üstünde olması durumunda altı aydan küçük bebeklerde methemoglobinemia
(mavi bebek sendromu) denilen hastalığa, yumurtalık ve mesane kanserinin gelişme riskine
neden olmaktadır. Nitratın yukarıda belirtilen insanlardaki hastalık risklerinin yanında ayrıca,
koyun ve sığır gibi hayvanların sağlığı üzerine de riskleri olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirlenmelerden bir tanesi de, fosfat
maddesinden kaynaklanan kirlenmelerdir. Temel olarak fosfat kirlenmelerinin kaynakları,
kimyasal ve hayvan gübrelerin kullanılması ve geçmiş dönemlerde tarımsal faaliyetlerde
kullanılan fosfatlı gübrelerin toprakta bıraktığı kalıntılardır. Fosfat, öncelikle suda çözünebilen
bir madde değildir. Çözünemeyen fosfat formları da, içme suyu kaynaklarında öncelikle oksijen
sorunu yaratmaktadır. Çözünemeyen fosfat, karlı ve yağmurlu havaların olduğu dönemlerde
erozyon yolu ile yüzey sularına geçmektedir. İçme suyu kaynaklarında fosfat maddesinin
bulunmasının sadece insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi yoktur. Aynı zamanda, sularda
fosfatın küçük miktarlarda bulunması bile alglerin ve diğer sucul bitkilerin oluşmasına neden
olmaktadır. Bu da, içme sularında koku ve tat problemi yaratmaktadır.

12.3. Pestisitlerin Tanımı
Tarım, artan dünya nüfusunun yeteri kadar beslenebilmesi açısından en önemli
sektördür. Son yıllarda ortaya çıkan beslenme sorunu, küresel bir problem halini almıştır.
Dolayısıyla artan besin ihtiyacının karşılanması amacıyla tarımsal üretimde yüksek verim ve
kalitenin hedeflenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan tarımsal ürünlerde büyük kayıplara neden
olan zararlılarla mücadelede, son elli yıldır kimyasal maddeler kesin çözüm olarak görülmüştür.
Besi maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanmaları sırasında besin değerini bozan ya da
besinlere zarar veren haşereleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları (pest) yok etmek için
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kullanılan kimyasal maddelerine pestisitler denir. Pestisitler sorun yaratan böcekler, hayvanlar,
mikroorganizmalar, yabani otlar ve diğer zararlıların ölmesini ya da davranışlarını
değiştirmesini sağlayan biyolojik olarak aktif kimyasallardır. Pestisitler, modern tarımın
tamamlayıcı bir bileşeni halindedir ve dünyanın tüm tarım ekosistemlerinde, üretim süreci bir
veya daha fazla pestisit uygulamasına gereksinim duymaktadır. Ürün artışına bağlı olarak,
sebze ve meyvelerde yılda 10 – 15 pestisit uygulaması normal karşılanabilmektedir. Birçok
uygulamada birden fazla aktif madde kullanılabilmektedir. Bu aktif maddeler özellikle;
hastalık, zararlı ve yabancı otları öldürmek üzere dizayn edilmişlerdir.
II. Dünya savaşına kadar kimyasal kontrolde sınırlı bir kaç madde kullanılmaktaydı.
Bunlar büyük oranda bakır ve civa tuzları ve kükürdün fungusit olarak kullanılması, böceklere
karşı ise arsenik, siyanür gibi genel zehirlerden yararlanılması biçimindeydi. Böceklere karşı
savaşta pestisitlerin yaygın kullanımı 1940’lı yılların ortalarında başladı. 1939 yılında İsviçreli
kimyacı Paul Mueller diklorodifeniltrikoloroetan yani DDT’nin pestisit özelliklerini belirledi.
1942 yılında piyasaya çıkan DDT yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı girdi. İkinci Dünya
Savaşında yeni bir sinir gazı üzerinde çalışan Alman bilim adamları organofosforlu bir
insektisiti “parathion” u buldular. Parathion 1943 yılında pazara sunulmuştur. Dünya hububat
üretimini yaklaşık % 20’si hasat öncesi ve sonrası aşamalarda kaybolmaktadır. Pestisit
kullanımının ürün verimindeki dikkat çekici etkisi bütün dünya da pestisitlerin yaygın ve
bilinçsiz bir biçimde kullanımını doğurmuştur. Pestisitlerin yaygın kullanımı, insan sağlığı ve
çevreye olumsuz etkileri gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yoğun ve bilinçsiz
bir şekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada pestisitin kendisi ya da
dönüşüm ürünleri kalabilmektedir. Tüm dünyada tarımsal sistemin ayrılmaz bir parçası olarak
pestisit kullanımında tarımsal ürünlerde kalıntı riski ve çevreye olumsuz etki yapması dikkatle
üzerinde durulması gereken bir konudur.
Pestisitlerle ilgili ilk ciddi eleştiri biyolog Rachel Carson'un 1962 yılında yayımladığı
“Silent Spring" kitabıyla ortaya çıkmıştır. Carson kitabında DDT ve klorlu hirokarbonların
çevredeki dayanıklılığını, insan ve hayvanların yağ dokularında birikimini, hedef olmayan veya
olmaması gereken türler üzerindeki toksik etkisiyle, ekolojik ve insan sağlığıyla ilgili yıkıcı
etkilerini dile getirdi. Pestisitler biyolojik birikimle canlıların vücutlarında yoğunlaşabilir
(bioconcentration, biomagnification). Bu maddeler besin zincirinde hareket ederken her
aşamada daha büyük bir orana ulaşmaktadır (Şekil 12.2).
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Şekil 12.2: Pestisitlerin biyolojik birikimi
Pestisitler çevreye; atmosfer, su, toprak ve pestisitlerin yapımı ya da geniş sahada
kullanımı sonucunda bulaşmaktadır. Su içerisinde istenmeyen bazı aquatik bitkilere ya da
böceklere karşı pestisitlerin doğrudan suya uygulanması, pestisitli bitkilerden toprağa, yeraltı
sularına, dolayısıyla su ekosistemine karışması ya da pestisitle bulaşmış atmosfer içindeki
partiküllerin yağmur suları ile taşınması sonucu suların pestisitle bulaşmasına neden
olmaktadır. Pestisitler doğrudan toprak yüzeyine ve içine, bitki üzerine veya tohum ilaçlaması
şeklinde tohumluk üzerine uygulanmaktadır. Bitki yüzeyine atılan pestisitlerin önemli bir kısmı
toprağa düşmekte ve toprağa düşen pestisitler toprak tipine, çözünürlüğüne, kalıcılık ve iklim
faktörlerine bağlı olarak toprak içinde zamanla hareket edebilmektedir. Yapılan araştırmalar
sonucu bazı organik klorlu pestisitlerin toprağa tatbik edilmesi halinde %50'den fazlasının 1516 yıl toprakta kalabileceği tespit edilmiştir. Hayvansal besinler, özellikle organik klorlu
pestisitlerin birikme noktalarıdır (Şekil 36). Yapılan araştırmalar hayvansal besinlerin daha
yüksek oranda pestisit kalıntısı taşıdığını göstermektedir. Pestisitler hayvanların dokularında
pestisit cinsine ve konsantrasyonuna bağlı olarak birikmektedir. Son zamanlarda pestisitlerin
ev içi ve civarı çevrede el altında bulundurulması yaygınlaştığından (hamamböceği, karınca ve
farelere karşı) bulaşma söz konusu olmaktadır.

12.4. Pestisitlerin Sınıflandırılması
Pestisitler; görünüş, fiziksel yapı ve formülasyon şekillerine göre, etkiledikleri zararlı
ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemine göre, içerdikleri aktif maddenin cins ve
grubuna göre, zehirlilik derecesine, kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde
sınıflandırılırlar. Bunlardan en çok kullanılan sınıflandırma şekilleri ise kullanıldıkları zararlı
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gruplarına ve yapısındaki aktif madde grubuna göre yapılan sınıflandırmalardır. Şekil 12.3’de
pestisitlerin hedef alınan organizmalara göre sınıflandırılması gösterilmiştir.

Şekil 12.3: Pestisitlerin hedef alınan organizmalara göre sınıflandırılması

12.5. Pestisitlerin Kullanım Alanları
12.5.1. Tarımsal Kullanım
Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon ton, yıllık satış tutarı ise 25-30 milyar $ arasında
değişmektedir. Dünyadaki pestisit kullanımının %20’ si ABD‘ye aittir. ABD de kullanılan
pestisitlerin %75’ i tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Kullanımın %75’ i pamuk, mısır ve soya
fasulyesi ekiminde kullanılmaktadır. Günümüzde DDT, aldrin, endrin, dieldrin, chlordane,
heptachlor, lindane, toxaphene ve hexachlorobenzen gibi klorlu hidrokarbonların kullanımı
büyük oranda yasaklanmış olsa da, gelişmekte olan ülkelerde tarımda ve halk sağlığında
kullanılmaya devam edilmektedir. Metoksiklor ve endosulfan gibi dayanıklı olmayan klorlu
hidrokarbonlar halen yiyecek ürünlerinde kullanılmaktadır. Latin Amerika bölgesinde tüketilen
pestisitin %90’ ını Brezilya, Meksika, Arjantin, Kolombiya tüketmektedir. Çin Asya-Pasifik
bölgesinin en büyük pestisit tüketicisidir ve Çin'i, Hindistan, Güney Kore, Endonezya
izlemektedir. Afrika'da en çok pestisit tüketen ülkeler ise Mısır ve Sudan'dır.

12.5.2. Tarımsal Olmayan Kullanım
Kereste koruma: Demiryolu traverslerinde, inşaat kerestelerinde, ağaç hamuru ve
sellüloz endüstrisinde büyük oranda pestisit kullanılmaktadır.
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Yapısal böcek kontrolü: Büro, okul, hastane, büyük mağazalar, restoranlar, sportif
tesisler, yiyecek depoları, oteller, tiyatrolar, süper marketler, başlıca hamam böceği, sinek,
termit ve kemiricilerle mücadele amacıyla yaygın olarak pestisit kullanmaktadır.
Çim ve diğer alanların bakımı: Özellikle golf alanlarında yaygın olarak kullanım söz
konusudur.
Belediyeler, resmi kurumlar: Yollarda bitki üremesinin engellenmesi ve yol sınırının
korunması amacıyla pestisitler kullanılmaktadır. Aynı uygulamalar demiryolları, enerji iletim
hatlarının çevresi vb. alanlarında da söz konusudur. Diğer uygulama sinek ve sivrisinek
kontrolü amacıyla kullanımdır.

12.5.3. Endüstriyel Kullanım
Boyaların, zamkların, macunların, tenis sahalarının ve ağlarının vb. korunması amacıyla
yaygın olarak pestisit kullanılmaktadır. Böcek ve güvelerden korunmak üzere halılar da
kimyasallarla

işlem

görmektedir.

Pestisitler;

kozmetikler,

şampuanlar,

sabun,

ev

dezenfektanları, karton ve diğer yiyecek paketleri, bir çok kağıt üründe yaygın olarak
kullanılmaktadır. Endüstriyel amaçlı ve soğutucu sulardaki sularda bitkilerin ve yosunların
üremesini engellemek için pestisitlerle işlenmektedir. Kanallar, hendekler, kanaletler, havuz vb.
alanlarda da yosun üremesinin ve akışı engelleyecek bitki büyümelerini önlemek amacıyla
pestisitlerle işleme tabi tutulmaktadır.

12.5.4. Halk Sağlığı Amaçlı Kullanım
Pestisitlerin halk sağlığı açısından Dünyada en yaygın kullanım nedeni sıtma
kontrolüdür. Pestisitlerin halk sağlığına yönelik diğer önemli kullanım alanları ise filaryazis,
onikoserkozis, şistozomiyazis ve tripanomiyazis vektörleriyle olan savaştır. Dünyada
kullanılan halk sağlığı amaçlı pestisitler WHO rakamlarına göre bütün pestisit kullanımının
%5-10 u kadardır. Halk sağlığı amacıyla kullanılacak bir pestisitin ideal nitelikleri şöyle
sıralanabilir:
1. Hedef canlıya spesifik olarak toksik olmalıdır.
2. İnsanlara zarar vermemelidir.
3. Ucuz olmalıdır.
4. Kolay uygulanabilmelidir.
5. Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidir
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6. Yanıcı olmamalıdır.
7. Korozif olmamalıdır.
9. Patlayıcı olmamalıdır.
10. Boyayıcı etkisi olmamalıdır.

12.6. Pestisitlerin İnsan Sağlığına Etkileri
Pestisitler deriden, solunum sisteminden ve sindirim yoluyla alınabilmektedir.
Ayrıca sıçrama ve saçılma nedeniyle de etkilenme olabilmektedir. Etkileşim büyük oranda
solunum yoluyla değil deri yoluyla olmaktadır. Pestisitlerin insandaki etkilerinin
değerlendirilmesi oldukça güçtür. Yaş, cins, ırk, sosyo-ekonomik durum, beslenme düzeni,
sağlığın durumu, etkilenim süresinin uzunluğu ve biçimi, konsantrasyonu, pestisitlerin sağlık
etkilerini önemli oranda etkilemektedir. Aldrin ve dieldrin gibi organofosfor pestisitler merkez
sinir sisteminin uyarılabilirliğini artırırken karaciğerde tahribat yapmaktadır. Organoklorlu
insektisitlerden olan DDT, insan ve hayvanların yağ dokusunda birikmekte, balıklar ve yaban
hayatı üzerinde önemli olumsuz etkiler yapabilmektedir. DDT nin yasaklanmasından yıllar
sonra dahi hala kutup buzullarında pestisit kalıntılarına rastlanmaktadır. Bu durum pestisit
etkileniminin ne denli küresel nitelik taşıdığını gösteren önemli bir örnektir.

12.6.1. Pestisitlerin Akut Etkileri
Pestisitlerin akut etkileri vücuda alınış şekline ve dozuna bağlı olarak ölüme kadar
gidebilmektedir. WHO’nun hesaplarına göre akut istenilmeksizin zehirlenmeler dünyada 3,5-5
milyon vaka arasındadır ve bunlardan 3 milyonunun ileri derecede şiddetli olduğu, yirmi bin
ölüme neden olduğu belirtilmektedir. Tarımsal çalışmalara bağlı zehirlenmelerin büyük bölümü
bildirim dışı kalmaktadır. Tarımsal kesimde çalışmakta olan işçiler diğer endüstriyel
sektörlerde çalışanlara göre dört kez daha yüksek risk altındadır. Pestisit nedenli etkilenim
sonuçlarının çoğu tahriş ve değme dermatitidir. Solunum ve kardiyovasküler sistem hastalığı
olanlar pestisit etkilenimine daha duyarlıdırlar. Astımı veya şiddetli alerjisi olanlar da daha
yüksek tepki düzeyine sahiptir.

12.6.2. Pestisitlerin Kronik Etkileri
Özellikle DDT, Hekzaklorobenzen (HCB), Endrin, Aldrin ve Heptaklor gibi uzun süre
kalıcılığı ve vücutta birikme özelliği olan organik klorlular düşük dozda da olsa kronik
zehirlenmelere de neden olmaktadırlar. Pestisitleri kronik etkileri aşağıdaki sıralanmıştır.
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1. Kanser
2. Engelli Doğumlar
3. Nörotoksisite, nörodavranışsal bozukluklar ve nörofizyolojik değişiklikler
4. Üreme ve fertilite üzerindeki istenilmeyen etkiler olarak sıralanabilir.
Kronik etkiler daha önceden meydana gelen herhangi bir sağlık etkisi söz konusu
olmaksızın meydana gelebilir. Birçok pestisit işçisi hayat boyu sürekli düşük doz ile kronik
etkilenim altında olabilir. Son epidemiyolojik çalışmalar mesleki ve çevresel olarak pestisit
etkileniminde kalan kişilerde kanser riskinde artım olduğunu göstermektedir. 1987 Amerikan
Ulusal Bilim Akademisi raporlarına göre satılan bütün fungisitlerin yaklaşık %90’ında 9 farklı
kanserojen bileşik saptanmıştır. Aynı zamanda tüm pestisitler içinde kanser riskinin %60’ını
fungisitler oluşturmaktadır. Lösemi, multiple myeloma, karaciğer kanseri, testis kanseri, beyin
kanseri, akciğer kanseri riskinde önemli risk artışının olduğu belirlenmiştir. Fumigant olarak
kullanılan metil bromürde toksik psikoz ve kalıcı nörolojik ve nörodavranışsal bozukluklara
neden olmaktadır. Bu gerek akut zehirlenme sonrasında gerekse kronik etkilenime bağlı olarak
meydana gelen bir durumdur. Bunun yanında bazı pestisit türlerinin Parkinson hastalığına
neden olduğu yönünde tıbbi çalışmalar mevcuttur.

12.7. Pestisit Direnci
Böcekler giderek daha büyük oranda pestisitlere karşı direnç geliştirmektedir.
Pestisitlere karşı iki türlü direnç gelişimi söz konusudur:
1. Fizyolojik Direnç
2. Davranışsal Direnç
Fizyolojik dirençte hedef canlı, kimyasala karşı bağışıklık kazanmaktadır. Dış iskelet
pestisite daha az geçirgen hale gelirken, kolayca detoksifiye edebilmekte, vücudunda zararsız
olarak depolayabilmekte veya vücudundan atabilmektedir. Belirli pestisitlerin çok tekrarlı
olarak kullanılması sonucunda, zararlı organizmalarda seleksiyon sonucunda dirençli
popülasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Genellikle kısa yaşam döngülü ve yıllık
döl sayıları fazla olan zararlı türlerde direnç probleminin ortaya çıkışı çok kısa sürede
olmaktadır. Dirençli popülasyonlar üreticilerin daha sık aralıklarla ve yüksek dozda ilaçlama
yapmalarına neden olmaktadır. Bu davranış hem direnç probleminin artışına neden olurken,
hem de çevrede kirliliğe neden olmaktadır.
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Davranışsal direnç ise, artık yeni nesil zararlının insektisitle letal temasını sağlayan
mekanizmadan kaçınmasıdır. Canlılar koruyucu bazı davranış özellikleri kazanabilmektedir.
Sivrisinekler artık dinlenme bölgelerini değiştirebilmekte, sinekler ise yeme alışkanlığında
oldukları zehirli yiyecek türünden vazgeçmektedir. Bu nedenle düzenli olarak yapılması
gereken değerlendirmelerden birisi canlılarda meydana gelen dirençleri belirlemek ve bu
bilgiler doğrultusunda pestisit formülasyonları hazırlamaktır. Tablo 12.1 ’de pestisitlerin
kullanılmaya başladığı 1940’ lı yıllardan, 1980’lerin ortalarına kadar geçen sürede dirençli hale
gelen tür sayısı görülmektedir. Çok kısıtlı sayıda türün incelenmesine rağmen dirençli tür
sayısının artışı dikkat çekicidir. Gelişen bu dayanıklılık, kimyasalların etkinliğini yitirmesine,
dolayısıyla yoğun ilaçlama sonucu ürünlerdeki pestisit kalıntılarının artmasına neden
olmaktadır
Tablo 12.1: İnsektisit direncinin yıllara göre değişimi

12.8 Kalıcı Organik Kirleticiler
Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK’lar), ileri derecede dirençli olmaları nedeniyle çevreye
bulaştığında ortamda uzun süre kalan, besin zincirinde aktarılarak biyolojik birikime uğrayan,
bu yolla insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere yol açan kimyasal bileşiklerdir. Sahip
oldukları kimyasal özellikleri sonucu, sadece üretildikleri yerde değil, hiç üretilmeyen ve hatta
kullanılmayan yerlerde dahi izine rastlanan bu kimyasallar dünya genelinde sadece ulusal değil
küresel anlamda tehlike arz eden maddeler olarak bilinmektedir. Kalıcı Organik Kirleticiler
hava akımları yoluyla dünya çapında uzun mesafeler boyunca yayılabilmeleri ve besin zincirine
girerek hayvan ve insan dokularında birikebilmeleri nedeniyle küresel düzeyde bir çevre ve
sağlık sorunu oluşturmaktadırlar. Kalıcı Organik Kirleticiler, tarım ve diğer alanlarda zararlı
böcek, ot ve mantarların yok edilmesi için pestisit olarak kullanılan kimyasalların büyük
bölümünü oluşturmakta; başta PVC, plastik ve diğer klor kullanılan prosesler olmak üzere
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endüstriyel üretimde kullanılmakta ya da atık olarak açığa çıkmaktadır. Ayrıca Dioksinler ve
Furanlar gibi KOK’lar atıkların yakılarak yok edilmesi işlemleri sonucu çevreye yayılmaktadır.
Kalıcı Organik Kirleticiler çevre ve besin yoluyla insan vücuduna alınır, yağ dokusunda
birikir ve insan yaşamı boyunca organizmada kalarak başta hormonal bozukluklar, bağışıklık
sistemi bozuklukları, üreme bozuklukları ve kanser olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa yol
açarlar. Kalıcı Organik Kirleticiler anne sütünden bebeğe ve plasenta yoluyla fetusa da geçerek
vücutta birikmeye ve etkisini göstermeye çok erken yaşlarda başlarlar. Çevre ve insan sağlığı
üzerine zararlı etkileri anlaşılan ilk KOK’lar arasında yer alan DDT ve daha yeni kuşak pek çok
kimyasalın kullanımı yasaklanmış ya da çevreye salınımları, kullanımları ve depolanmaları
üzerine kısıtlamalar getirilmiştir.
Sahip oldukları kimyasal özellikleri sonucu, sadece üretildikleri yerde değil, hiç
üretilmeyen ve hatta kullanılmayan yerlerde dahi izine rastlanan bu kimyasallar dünya
genelinde sadece ulusal değil küresel anlamda tehlike arz eden maddeler olarak bilinmektedir.
İnsan sağlığını ve çevreyi kalıcı organik kirleticilerden (KOK) korumak amacıyla yürürlüğe
konmuş olan Stockholm Sözleşmesi, taraf ülkelerin KOK salınımınlarını ortadan kaldırmak
veya azaltmak için önlemler almasını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir anlaşmadır.
KOK’ların yönetimine ilişkin küresel anlamda 90’lı yıllara kadar yasaklamalar dışında ciddi
bir adım atılmamıştır. 1995 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Yönetim
Konseyi aldığı kararla, Uluslararası Kimyasallar Yönetimi Kuruluşu (IOMC)’den öncelikli
olarak kirli düzine olarak adlandırılan ilk 12 kalıcı organik kirleticinin değerlendirilmesini talep
etmiştir. Bu çalışma neticesinde, UNEP ilk etapta bu 12 kimyasal için uluslararası bağlayıcılığı
olan bir anlaşma hazırlanması kararı almış ve hazırlanan bu anlaşma aralarında Türkiye’nin de
olduğu 125 ülke tarafından 23-23 Mayıs 2001 tarihinde imzalanmıştır.
Kalıcı özellik gösteren ve organik olarak sınıflandırılan kirleticiler, çeşitli özelliklere sahip
oldukları için bu sınıfa girerler. Bir kirleticinin KOK olarak nitelendirilebilmesi için gerekli
sahip olması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır.
 Canlı organizmalar için toksik özellik göstermeleri (özellikle endokrin fonksiyonlarında
bozulmalara sebep olarak),
 Canlıların özellikle yağ dokularında birikebilen bir yapıları olması,
 Kalıcı özelliğe sahip olmaları (stabil yapılarından ötürü fotolitik, kimyasal ve biyolojik
tepkimelere karşı direnç göstermeleri),
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 Yarı uçucu özelliğinden dolayı atmosferde uzun mesafe taşınım özelliği göstermeleri.

284

Uygulamalar
Toprak ve Tarım
Tarım, doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasında bir köprü görevi görür. Çiftçilik,
ekinleri büyütmekle ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olmayı gerektirir. Bu bilgi, ekin fizyolojisi,
toprak, hava durumu, gübre ve topografi bilgisi gibi doğa bilimlerini kapsar. Çiftçinin, toprağı
işleyebilmek için, tarih, kültür ve gelenekleri de iyi anlaması gerekir. Öyleyse, çiftçinin sosyal
bilimlere de hâkim olması gerekir. Yani tarım, aslında araç olarak toprağı kullanan oldukça
kapsamlı bir bilimdir. Doğru uygulandığında toprak kaybı önlenebilir.
Toprak ve tarım, kültür ve medeniyetle çok yakından ilgilidir. Çünkü tarım, insanlığın
sürmesi için gerekli olan bir geçim kaynağıdır. Topraksız tarım olmaz. İnsanlar avcı-toplayıcı
döneminden tarım dönemine geçtiklerinde yerleşik toplum olma yolunda önemli adımlar
atılmış oldu. Yani, tarım kültür ve medeniyetin yaşam kaynağıdır aslında. Fakat bilim ve
teknolojideki dev gelişmelerden ve büyüyen dünya populasyonundan etkilenen 20. yüzyıl
tarımı, toprağı ve doğayı tümüyle değiştirdi. 20. Yüzyılın ikinci yarısında tarım, çeşitli enerji
kaynakları ve materyaller kullanılarak sanayileştirildi. Büyüyen popülasyonu beslemek ve hatta
daha da fazla besin almak için topraklar talan edildi, verimsizleştirildi. Halbuki bir uygarlık
ancak insanlarını doyuracak oranda verimli toprağı oldukça ayakta kalabilir. Tarih, toprakların
bozulması nedeniyle çöken medeniyetlerle doludur.
Toprağın bozulması, bir medeniyetin yok olmasında en önemli etkendir. Örneğin, İlk
tarım faaliyetleri, M.Ö 8.000 tarihlerinde verimli hilal olarak adlandırılan bölgede (günümüz
Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında) yapılıyordu. Bir zamanlar çok verimli arazilere sahip
olan bu bölge, büyük bir sulama sistemiyle Dicle ve Fırat nehirleri tarafından sulanıyordu. Fakat
vadilerin etrafındaki yamaç arazilerde ormanların kesilmesi nehirlerin erozyon nedeniyle taşkın
yapmalarına ve sulama kanallarının dolmasına neden oldu. Doğal çevrenin tahribi ve toprak
tuzlulaşması gibi etkiler, buradaki medeniyetlerin yok olmasına neden oldu. Sümer
topraklarında tuzluluğun artması da yazılı tarihte ilk kimyasal toprak kirlenmesi olarak kayıtlara
geçmiştir. Copa Vadisi'ndeki Maya medeniyeti de tepeleri kaplayan ormanları keserek yol
açtıkları toprak erozyonu nedeniyle çökmüştür. Her ne kadar, popülasyonun büyümesi, savaşlar
gibi başka etkenler de olsa da, toprak sorunları geçmişte medeniyetlerin büyümesinde ve
küçülmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Günümüzde her nekadar şehirleşmiş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir toplum içinde
yaşasak da, halen en az Sümerler ve Mayalılar kadar toprak gibi Dünya'nın doğal destek
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sistemlerine bağımlıyız. Eğer, korumak için önlem almadan Dünya'nın bize sunduğu doğal
kaynakları tüketmeye devam edersek, yeni bir medeniyet çöküşünün önünde durmak mümkün
olmayacak gibi görünüyor. Dünya üzerindeki insanların yarısı, su tabakası seviyesisinin
azaldığı, su kuyularının kuruduğu bölgelerde yaşam sürüyor. Dünya ekim alanlarının üçte
birinde toprak erozyonu yeni toprak oluşumundan daha hızlı gerçekleşiyor. Sayıları her daim
artan inek, koyun ve keçi sürüleri yeşil alanları çorak alanlara dönüştürüyor. Tarım yapmak için
yok ettiğimiz ve odun ve kağıt üretmek için ağaçlarını kestiğimiz orman alanları, her yıl 13
milyon hektar küçülüyor. Okyanusdaki balıkları üreme kapasitesinin üzerinde tüketiyoruz,
okyanus sistemlerinin çöküşünü izlememiz an meselesi. Kısacası, tüm sistemleri hızla
tüketiyoruz.

Bu

sistemleri

koruyamazsak,

ortaya

çıkacak

zararlardan

doğrudan

etkilneceklerden biri de biz olacağız. ABD'de 1930'dan 1936'ya kadar süren şiddetli toz
fırtanalarının topraklara, dolayısıyla insanlara verdiği zararlar buna yalnızca küçük bir örnektir.
Dust Bowl olarak anılan bu dönemin sorumlusu olarak, aşırı kuraklıkla birlikte ürün rotasyonu,
erozyonu önleyici doğayla barışık tarımsal yöntemlerin uzun yıllar kullanılmaması
gösterilmiştir. John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı romanına da konu olan, milyonlarca
dönümlük tarım arazisinin işe yaramaz hale geldiği bu dönemde, yüzbinlerce insan evlerini terk
etmek ve diğer eyaletlere göç etmek zorunda kaldılar ve açlık sınırında yaşam sürdürdüler.
Benzer olaylar, 2000'li yıllarda da farkı bölgelerde tekrar etti.

Kaynak:
http://toprak.tema.org.tr/web_20002_1/entitialfocus.aspx?primary_id=9150&type=1637&targ
et=categorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=sortial
[Erişim Tarihi: 20 .07.2017]
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Uygulama Soruları
1)
Size göre; tarımda kullanılan pestisitler ve suni gübrelerin toprak kalitesine olan
etkisi teknolojik gelişimle ne kadar bağlantılıdır?
2)

Organik tarım ve endüstriyel tarım arasındaki farkları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarımsal verimi arttırmanın en önemli bileşenlerinden biriside gübreleme ve zirai ilaç
kullanımıdır. Bu iki bileşenin toprağa uygulanmasıyla birim alandan alınan verim çok daha
fazla olmaktadır. Doğal gübrelerin yeterli miktarda ve istenilen bileşimlerde sağlanamaması
durumunda Kimyasal (suni) gübreler kullanılmaktadır. Bu maddelerin kontrolsüz veya aşırı
kullanımı beraberinde birtakım çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Bu sorunların önüne
geçilebilmesi için suni gübrelerin ve zirai mücadele ilaçlarının doğada ne gibi ekolojik
sorunlara neden olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi suni gübrelerin yapısında bulunan makro besin
elementidir ?
a.

Molibden

b.

Çinko

c.

Bor

d.

Demir

e.

Fosfor

2)
Aşağıdakilerden hangisi suni gübrelerin yapısında bulunan mikro besin
elementidir?
a.

Azot

b.

Fosfor

c.

Bakır

d.

Potasyum

e.

Kükürt

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi suni gübrelerin neden olduğu çevre sorunlarından

a.

Toprak tuzluluğu

b.

Ötrofikasyon

c.

Nitrat kirliliği

d.

Ağır metal kirliliği

e.

Biyoakümülasyon

4)
Aşağıdakilerden hangisi içme sularında bulunan suni gübre kaynaklı en önemli
kirleticidir ?
a.

Nitrit

b.

Nitrat

c.

Silikat
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d.

Bütirat

e.

Sülfit

5)
Aşağıdakilerden hangisi su ortamlarında suni gübre kaynaklı bulunan azotlu
bileşenlerden değildir ?
a.

N3O5

b.

NO3

c.

NH3

d.

NO2

e.

NH4

6)

Böceklere karşı kullanılan pestisit türü aşağıdakilerden hangisidir?

a.

İnsektisit

b.

Herbisit

c.

Fungusit

d.

Akarisit

e.

Rodentisit

7)
Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı amaçlı kullanılacak bir pestisitin
özelliklerinden değildir?
a.

Korozif olmamalı

b.

Boyayıcı etkisi olmamalı

c.

Yanıcı olmamalı

d.

Spesifik olmalı

e.

Yüksek toksisiteye sahip olmalı

8)
hangisidir?

İnsan ve hayvanların yağ dokularında biriktiği için kullanımı yasaklanan pestisit

a.

PCB

b.

DDT
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c.

PVC

d.

DPT

e.

CFC

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin insanlar üzerindeki kronik etkilerinden

a.

Kanser

b.

Engelli doğumlar

c.

Nörolojik etki

d.

Üreme üzerine etkiler

e.

Yüksek tansiyon

10)

En yaygın olarak kullanılan pestisit türü hangisidir?

a.

Rodentisit

b.

Virisit

c.

İnsektisit

d.

Bakterisit

e.

Herbisit

Cevaplar:
1-e
6-a

2-c
7-e

3-e
8-b

4-b
9-e

5-a
10-c
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13.TEHLİKELİ ATIKLAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1.Tehlikeli atık kavramı,

13.2. Tehlikeli atıkların sınıflandırılması,
13.3 Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel sorunlar,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Tehlikeli atık nasıl tanımlanır?

2)

Tehlikeli atıklar kaç şekilde sınıflandırılır?

3)

Tehlikeli atıkların tehlikeliliği nerden kaynaklanır?

4)

Tehlikeli Atıkların neden olduğu çevresel sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tehlikeli atık kavramı

Tehlikeli atık kavramının
tanımlanması
ve
konvansyonel
atıklardan
farkının kavranması

Bu
kazanımın
elde
edilebilmesi
için
ders
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir..

atıkların
Tehlikeli
atıkların Tehlikeli
kaynaklarının öğrenilmesi ve
Sınıflandırılması
bu kaynaklara göre tehlikeli
atık çeşitlerinin öğrenilmesi

Bu
kazanımın
elde
edilebilmesi
için
ders
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir..

kazanımın
elde
Tehlikeli atıkların çevre ve Tehlikeli atıkların neden Bu
olduğu çevresel sorunların edilebilmesi
için
ders
insan sağlığına etkileri
öğrenilmesi
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir..
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Tehlikeli Atık



Tehlikeli Kimyasallar



Korozif etki



Toksik etki

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Dünyamızda her yıl milyonlarca ton atık oluşmakta ve bu atık miktarı hızla gelişen
endüstrileşmeyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Oluşan bu atıkların bir kısmını “tehlikeli
atıklar” oluşturmaktadır. Tehlikeli atıklar çok küçük miktarlarda dahi çok ciddi çevresel
sorunlara yol açan atıklar olarak bilinmektedir. Bu nedenle tehlikeli atıkların oluşum
mekanizmaları ve yol açtığı çevresel sorunlar çok iyi bilinmelidir. Bu bölümde tehlikeli atık
kavramı ve neden olduğu çevresel sorunlar üzerinde durulacaktır.

13.1. Tehlikeli Atık Kavramı
Tehlikeli atıklar en genel anlamıyla; düzensiz olarak arıtılması, depolanması, transfer
edilmesi ve uzaklaştırılması durumunda, miktarı, konsantrasyonu, fiziksel, kimyasal ve
enfeksiyon yapıcı özelliklerinden dolayı ölümlere yol açabilen veya hastalıklarda ciddi artışlara
sebep olabilen veya maruz kalındığında insan ve çevre sağlığına zarar verme potansiyeli
bulunan atıklar şeklinde tanımlanabilmektedir.
Tehlikeli atıklar; bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık
potansiyeli taşıyan maddeleri içeren, maden ve petrol üretiminden, tarımdan, endüstriden, evsel
faaliyetlerden, arıtılmış veya arıtılmamış çamurlardan kaynaklanan atıklardır (MEB, 2011).
Tehlikeli atıklar, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde
risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin
gelişmesine elverişli atıklardır. Tehlikeli atıklar, katı atıklarla birlikte bertaraf edilemedikleri
gibi normal şehir çöplüklerinde de bertaraf edilemezler. Bu atıklar toksik, kanserojen maddeler
ihtiva ettiklerinden mutasyona sebep olabilen zararlı atıklardır. Diğer taraftan tehlikeli atıklar
ağır metaller, radyoaktif maddeler içerebilir. Bunların diğer atık türlerinden farklı ve özel
işlemlere tutulmaları zorunludur. Karışımlar, kalıntılar ve tehlikeli atık içeren maddeler de
tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Birçok tehlikeli madde, risklerini azaltacak özel
önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol
altında değildir ve bu maddelerle temasta bulunan insanların ya da organizmaların zarar
görmesine neden olabilir. Potansiyel risklerden dolayı, tehlikeli atıklar diğer evsel atıklardan
ayrı olarak işlem görmelidir (MEB, 2011).
Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan ölçütler:


Atığın bileşimi



Atık içindeki bileşenlerin miktarları



Atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri



Atığın fiziksel durumu



Atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı, şeklinde özetlenebilir.

Eğer bir atık:
1. Yanıcı ve parlayıcı
2. Korozif
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3. Reaktif
4. Toksik özelliğe sahipse bu atık tehlikeli atık sayılmaktadır.

13.2. Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması
Tehlikeli atıkların sınıflandırılmasında esas olarak iki farklı yaklaşım bulunmaktadır.
Bu yaklaşımlar, tehlikeli atıkların içerik özelliklerine göre ve kaynağına göre sınıflandırılması
olarak özetlenebilir.

13.2.1. Tehlikeli Atıkların Kaynağına Göre Sınıflandırılması
Tehlikeli atıklar kaynağına göre iki grupta incelenebilirler. Bunlar; evsel nitelikli
tehlikeli atıklar ve endüstriyel nitelikli tehlikeli tehlikeli atıklardır.
Evsel Kökenli Tehlikeli Atıklar; piller, mobilya ve ayakkabı cilası, yağlı boyalar, pas
sökücüler, ev temizliğinde kullanılan kimyasallar, motor yağı, böcek ilaçları ve antifiriz gibi
maddeler evsel kökenli tehlikeli atıklara örnektir (Şekil 13.1). Bu tip atıklar evlerimizdeki diğer
atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli ve bu atıklar için özel belirlenmiş noktalara götürülmelidir.

Şekil 13.1: Evsel nitelikli tehlikeli atıklar
Sanayi Kökenli Tehlikeli Atıklar; Sanayi sektörlerinden kaynaklanmaktadır (Şekil
13.2). Bunlar;
a. Kimya sanayii: Kuvvetli asit ve bazlar, solventler, reaktif atıklar çevreye verilebilir.
b. Metal endüstrisi: Ağır metallerle birlikte boya atıkları, kuvvetli asit ve bazlar,
siyanürlü atıklar, ağır metal içeren kalıntılar.
c. Temizlik maddeleri ve kozmetik üretimi: Ağır metal tozları, yanabilen ve
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parlayabilen maddeler, yanabilen solventler, kuvvetli asit ve bazlar.
d. Mobilyacılık: Solventler, yanabilen maddeler
e. İnşaat endüstrisi: Yanabilen boya atıkları, solventler, kuvvetli asit ve bazlar.
f. Taşıt onarım ve bakım atölyeleri: Ağır metal içeren boya atıkları, yanabilen atıklar
kullanılmış kurşun piller ve bataryalar, akü kalıntıları, solventler.
g. Matbaacılık endüstrisi: Ağır metal çözeltileri, atık mürekkepler, solventler, elektro kaplama
atıkları, ağır metaller içeren mürekkep çamuru
h. Kâğıt endüstrisi: Ağır metaller içeren boya kalıntıları, parlayabilen solventler, kuvvetli asit
ve bazlar,
ı. Deri işleme atölyeleri: Toluen ve benzen (Yümün, 2016)

Şekil 13.2: Endüstriyel kaynaklı tehlikeli atıkla (URL 12)

13.2.2. Tehlikeli Atıkların Karakteristiklerine Göre Sınıflandırılması
a-) Yanıcı – Parlayıcı Atıklar: Yanıcı-Parlayıcı karakteristiği gösteren bir tehlikeli atık
kullanım sırasında yanmaya (ateşe) sebep olabilen veya bir yangını başlatabilen katı atık olarak
tanımlanır. Bir katı atık şu dört tanımdan birine uyduğunda yanıcı - parlayıcı karakteristiğini
taşıdığı kabul edilir.


60 0C’den daha düşük tutuşma noktası ile ve diğer sıvı çözeltilerden hacimce %24 daha
az alkol hacmine sahip sıvıdır.



Normal koşullar altında sürtünme, nem absorbsiyonu ile veya kendiliğinden kimyasal
değişikliklerle ateşe sebep olabilen veya tutuştuğunda hemen yanarak bir zarar
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oluşturan sıvı halde bulunmayan maddedir.


Tutuşabilir sıkıştırılmış gazdır.



Bir oksitleyicidir (Erbay, 2009).

b-) Korozif Atıklar: Korozif maddeler asidik veya bazik özellik içeren veya çeliği
aşındırmaya eğilim gösterebilen maddelerdir. Bunlar tankları, madde kaplarını, varilleri
aşındırıp delerek zarar verirler.


Sıvıdır ve pH ≤ 2 veya ≥ 12.5’tur.



Sıvıdır ve belirtilen test koşulları altında 6.35 mm/yıl’dan daha büyük bir oranda çeliği
aşındırır (Erbay, 2009).

c-) Reaktif Atıklar: Reaktif maddeler son derece kararsız ve kimyasal değişime eğilimli
veya yönetimi sırasında patlayıcı olabilen maddelerdir. Genel olarak reaktif maddeler
patlamalara ve/veya zehirli dumanlara, gazlara ve suyla karıştığında da buhara yol açabilirler.


Normalde kararsızdır ve patlama olmaksızın hemen değişir.



Suyla karıştığında insan sağlığına veya çevreye bir tehlike oluşturacak miktarda toksik
gazları, dumanları, buharları üretir.



Standart sıcaklık ve basınç altında patlama yapabilir veya infilak edebilir.

d-) Toksik Atıklar: Düşük dozlarda dahi insan için öldürücü, geri dönüşümü olmayan bir
hastalığa sebep olan ya da belirgin bir katkısı olan, İyileşebilecek hastalıkları olumsuz yöne
dönüştüren kimyasalları içeren atıklardır.

13.3. Tehlikeli Atıkların Neden Olduğu Çevresel Sorunlar
Tehlikeli atıkların çevreye olan olumsuz etkileri; Endüstriyel deşarj, terk edilmiş eski atık
boşaltım yerleri, Kazalarla dökülme, kaçak boşaltım şeklinde olmaktadır (Erbay, 2009).
Kısa sürede oluşan zararlar: Atığın aşağıdaki özellikleri ile ortaya çıkar;


Ağız, solunum veya deri yoluyla alınma sonucu akut zehirlilik



Kuvvetli paslandırıcılık



Deri veya gözle temasta zarar verme özelliği



Yangın tehlikesi



Patlama tehlikesi

Uzun sürede oluşan zararlar: Uzun sürede oluşan zararlar ise, atığın uzaklaştırma tarzı ile ilişkili
olarak çevrede uzun sürede ve aşağıda verilen özelliklerle ortaya çıkan zararlardır (Erbay,
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2009).


lma sonucu kronik zehirlilik





Yüzeysel veya yeraltı sularını kirletme potansiyeli



Estetik olarak istenmeyen özellikler (koku)

Bu çevreye zarar vermesi muhtemel olan zarar şekillerinden her biri tehlikeli kimyasalların
çevreye yayılmasına neden olur. Bunların sonucunda bizim hayat kaynağımız olan toprak ve su
hayat standardımızı düşürüp hayatımızı tehlike altına alacaktır. Tehlikeli atıkların kanalizasyon
sistemi veya yağmur kanallarına sürekli bir şekilde verilmesi bu toplama sistemlerinin
bozulmasına neden olacaktır. Bu tip bir problem atıksu arıtma tesislerinde ise biyolojik
proseslere zarar verecektir
İnsanlar tehlikeli atıklara aşağıdaki şekillerde maruz kalabilirler;
Tehlikeli madde → Yağmur suyu → Bitki alımı → Besin zinciri → İnsan
Tehlikeli madde → Yüzeysel su → İçme suyu → İnsan
Tehlikeli madde → Sızma → Yeraltı suyu → İnsan
Tehlikeli madde → Hava → Nefes alma → İnsan
Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar, katı atıklarla birlikte toplandığında, çöp
toplayıcıları ve depo yeri çalışanları, diğer atıklarla beraber atılmış tehlikeli atıklardan ileri
gelen bir risk altındadırlar ve yaralanmalara maruz kalabilirler. Bu yaralanmaların sebepleri
patlama, asit veya soda sıçraması ve tutuşabilir maddelerden ileri gelen yangın şeklinde olabilir.
Sağlık sorunlarının yanı sıra teçhizat da zarar görebilir. Genel olarak sıkıştırma tertibatına sahip
kamyonlara çöpler kaldırım kenarlarından toplanır ve yerleştirilir. Bu kamyonlarda sıkıştırma
sonucunda parçalanmış kaplardan sızan maddelere ve zararlı kimyasallara hiçbir şeyden haberi
olmayan çöp toplayıcıları maruz kalabilecektir. Bu tip atıklar çöp işçilerinin solunum
sistemlerine zararı olduğu kadar göz yaralanmalarına da sebebiyet vermektedir. İkinci bir
ihtimal atılan maddelerin bir sağlık sorunu meydana getirmemesi ama çevresel açıdan su, torak
vb. kirliliklere neden olarak tehlikeli bir sonuç oluşturmasıdır (Erbay, 2009).
1970’lerin başına kadar oluşan atıkların kontrolü hava ve su kontrol yönetmelikleri ile
sağlanmaya çalışılmış, birtakım felaket niteliğindeki olaylar sonucunda zararlı atıklar konusuna
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ilgi artmış ve bu alanda gerekli yasal ve idari çalışmalar başlamıştır. Tehlikeli ve kimyasal
atıkların çevreye ve insan sağlığına olan etkileri çeşitli kazalar ve çevre felaketleriyle hem
insanlar hem de ekosistemler üzerine kalıcı etkiler bırakmıştır.
1978’de Toone, Teague ve Tennessee’nin su kaynakları, yakınındaki depolama
alanından sızan sudaki organik bileşenlerle kirlenmiştir. Bu kirlenmeye, depolama alanı
kapatılmadan önce gömülen tarımsal kimyasal atıkları ile dolu 350000 varilin yol açtığı
saptanmıştır.
Chester’daki bir uzaklaştırma alanına depolanan, içinde endüstriyel atık bulunduran
50000 kadar varilin sebep olduğu yangın sonucu 45 itfaiyeci ciğerlerinden ve derilerinden
kimyasal duman nedeniyle yaralanmıştır.
New Mexico’da 1970’de besin zinciri yoluyla civa bulaşmış domuz etini yiyen aile ciddi
şekilde hastalanmıştır. Bu olaydan sonra yerel sağlık kuruluşlarının yaptığı araştırmada çevrede
aynı şekilde civa bulaşmış önemli miktarda tahıl bulunmuştur.
Japonya’da “Minamata Körfezi Olayı” olarak anılan olayda denize karışan endüstriyel
atıklar su canlılarının bünyesinde birikerek, bunları yiyen pek çok kimsenin zehirlenmesine yol
açmıştır. Japonya’nın Minamata kentinde önce kediler arasında, sonra 1956 yılında da kent
sakinleri arasında görülmeye başlayan rahatsızlığın üç yıl sonra Minamata Körfezi’ndeki
Chisso Corp. firmasının atıksu yoluyla denize boşalttığı civa kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
Minamata hastalığı olarak bilinen rahatsızlığın kol ve bacak hareketlerinde kontrol kaybı, motor
hareketlerde aksama gibi belirtileri bulunmaktadır ve hastalık denizdeki balıkların tüketilmesi
yoluyla yayılmıştır.
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Uygulamalar
Bophal Felaketi
Hindistan’ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinin merkezi Bhopar kenti, 1984’te tarihin
en korkunç sanayi kazasına sahne oldu. 3 Aralık sabahı, erken saatlerde, ABD şirketi Union
Carbide Corporation’ın Hindistan’daki kuruluşuna ait bir böcek ilacı fabrikasından yaklaşık 45
ton metil izosiyanat gazı çevreye yayıldı. Fabrikanın çevresindeki yoğun nüfuslu mahallelerde
yaşayanların çoğu hemen öldü, panik sonucunda on binlerce kişi kentten kaçtı. Eyalet hükümeti
çevrede yaşayan 3787 kişinin derhal öldüğünü bildirdi. Haftalar içinde 3000 daha sonra ise
8000 kişinin öldüğü bildirildi. Toplam ölümler 15 bine dayandı. Yaralıların sayısının 500000
olduğu bildirildi. Bunların 38 478’inin geçici engelli olduğu, 3900’ünün ise ciddi ve sürekli
engelli kaldığı saptandı. Bu felaketin Çernobil’den bile daha çok etkileri olduğu yorumları
yapıldı. Union Carbide patlamanın bir sabotaj sonucu olduğunu iddia etti. Ancak patlama öncesi
birçok kazalar meydana gelmişti ve 1984’de güvenlik sistemlerinin çalışmadığı ileri
sürüldü. Greenpeace tarafından kazadan 20 yıl sonra bölgede yapılan bir araştırmada toprakta
normalin 6 milyar katı toksik madde bulundu.
Kaynak : http://cevrefelaketleri.weebly.com/bhopal.html [Erişim Tarihi: 25.07.2017]
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Uygulama Soruları
1) Tehlikeli atık özeliğindeki kimyasalların üretimi ve kullanımında nelere dikkat
edilmelidir?
2) Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel felaketleri araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Çevre Sorunları dersinin onuncu bölümünde Tehlikeli Atıklar üzerinde durulmuştur.
Tehlikeli atıklar kaynaklarına ve karakteristiklerine göre diğer konvansyonel atıklardan
ayrılmaktadır. İlgili yönetmelik ve mühendislik kurallarıyla berteraf edilmediklerinde afet
seviyesinde çok büyük ekolojik felaketlere neden olmaktadırlar. Bu nedenle bu atıkların
özelliklerinin ve neden olduğu çevresel sorunların iyi bilinmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi evsel kökenli tehlikeli atıklardan değildir?

a.

Pas sökücüler

b.

Şampuan kutuları

c.

Sinek ilacı kutuları

d.

Ayakkabı boyası

e.

Piller

2)
Aşağıdakilerden hangisi bir tehlikeli atığın yanıcı ve parlayıcı özellikte
olduğunu gösterir?
a.

60 0C’ den daha az tutuşma derecesine sahip olması

b.

80 0C’ den daha az tutuşma derecesine sahip olması

c.

75 0C’den daha az tutuşma derecesine sahip olması

d.

100 0C’den daha az tutuşma derecesine sahip olması

e.

70 0C’den daha az tutuşma derecesine sahip olması

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel sorunlardan

a.

Yangın tehlikesi

b.

Patlama tehlikesi

c.

Sera etkisi

d.

Akut zehirlilik

e.

Paslandırıcılık

4)
Aşağıdakilerden hangisi bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar verilmede
kullanılmaz?
a.

Bileşim

b.

Miktar

c.

Fiziksel durum
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d.

Kalıcılık

e.

Su kirliliği potansiyeli

5)

Aşağıdakilerden hangisi sanayi kaynaklı tehlikeli atıklardan değildir?

a.

Asitler

b.

Bazlar

c.

Reaktifler

d.

Tatrapak kutular

e.

Boya kutuları

6)

Aşağıdakilerden hangisi atıkların tehlikeli olduğunu belirlemede kullanılmaz?

a.

Yanıcı olması

b.

Korozif olması

c.

Reaktif olması

d.

Parlayıcı olması

e.

Çok miktarda olması

7)
Aşağıdaki pH değerlerinden hangisine sahip olan atıklar tehlikeli olarak
sınıflandırılabilir?
a.

2

b.

4

c.

6

d.

5

e.

7

8)

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkların uzun süreli etkilerinden değildir?

a.

Kronik zehirlilik

b.

Kanser yapıcı olma

c.

Yeraltısuyu kirliliği

d.

Yüzey suyu kirliliği
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e.

Akut zehirlilik

9)

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkların insanlara maruziyet şekli değildir?

a.

Besin zinciri yoluyla

b.

Nefes yoluyla

c.

Kan yoluyla

d.

Deri yoluyla

e.

Yeraltısuyu yoluyla

10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkların kısa sürede oluşan zararlarından

a.

Akut zehirlilik

b.

Yangın tehlikesi

c.

Patlama tehlikesi

d.

Deriyle temasta zarar verme özelliği

e.

Kanser yapıcı olma

Cevaplar:
1-b
7-a

2-a
8-e

3-c
9-c

4-e
10-e

5-d

6-e
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14.BÖLÜM
ÇEVRE SORUNLARININ ULUSLARARASI BOYUTU
VE
ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çevrenin Uluslararası ve Küresel Boyutu
14.2. Çevrenin Uluslararası Niteliği ve Uluslararası İşbirliği
14.3. Bazı Uluslararası Çevre Sözleşmeleri
14.4. Çevre Politikalarının Gerekliliği
14.5. Çevre Politikaları
14.6. Başlıca Çevre Koruma İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Çevre sorunlarının uluslararası niteliği nerden kaynaklanmaktadır?

2.

Çevre sorunlarının çözümünde neden uluslararası işbirliği gerekmektedir?

3.

Çevrenin korunmasında uygulanacak politikaların önemi nedir?

4.

Çevre koruma politikaları kaç farklı şekilde karşımıza çıkabilir?

312

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çevre
Sorunlarının Çevre sorunlarının küresel Bu
kazanımın
elde
Uluslararası Boyutu
boyutunun kavranması
edilebilmesi
için
ders
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.
Bazı Uluslararası Çevre Küresel çevre sorunlarının
Sözleşmeleri
belirlenmesi
ve
çözümü
amacıyla yürürlüğe sokulan bazı
uluslararası
sözleşmelerin
öğrenilmesi

Bu
kazanımın
elde
edilebilmesi
için
ders
notunun
ilgili
bölümü
okunmalıdır.
Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.

Bu
kazanımın
elde
Çevre
Politikalarının
edilebilmesi
için
ders
Modern
Dünya’da
çevre notunun
Gerekliliği
ilgili
bölümü
politikalarının doğuşunun ve okunmalıdır.
Ayrıca
gerekliliğinin kavranması
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.

Çevre Politikaları

Bu
kazanımın
elde
edilebilmesi
için
ders
Çevre politikalarının gerekliliği notunun
ilgili
bölümü
ve çevre korumadaki rolünün okunmalıdır.
Ayrıca
öğrenilmesi
Kaynaklar bölümünde yer
alan temel eserlere ve diğer
güncel internet kaynaklarına
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar


Küresel çevre



Uluslararası işbirliği



İklim değişikliği sözleşmesi



Onarımcı çevre politikaları



Önleyici çevre politikaları
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Giriş
Çevre sorunlarının sınır ötesi etkilere sahip olduğu ve küresel bir nitelik taşıdığı artık
net bir şekilde bilinmektedir. Bunun anlamı devletlerin bireysel çabaları yoluyla bu sorunların
çözülemeyeceğidir. Çevre sorunlarının küresel bir nitelik taşıması, bu sorunların çözümü için
küresel işbirliğini gerektirmektedir. Bu nedenle devletler uluslararası sözleşmelerle çevre
sorunlarını gidermeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar.
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14.1. Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutu
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki hızlı sanayileşme dönemi, kaçınılmaz olarak üretimin
artmasına ve buna bağlı olarak, daha çok hammadde gereksiniminin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Üretim ve sanayileşme alanında yaşanan bu hızlı dönüşüm sürecinde, çevreye
bırakılan zararlı maddeler, çevrenin daha önce olmadığı kadar hoyratça kullanılmasına yol
açmıştır. Zaman içerisinde çevrenin geleceği açısından önlemler almaya itmiştir
Çevre sorunları ile ilgili önlemlere yönelik hızla yaygınlaşan arayışlar ve girişimler,
1960’lı yıllardan itibaren hem toplumların gündeminde yer almaya hem de küresel düzeydeki
çevre politikalarının belirlenmesinde etkili olmaya başlamıştır. Bu süreçte sanayileşme ve hızlı
kentleşmenin yarattığı sorunlarla birlikte hava, su, toprak ve gürültü kirliliği toplumların
gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamışlar ve hepsinden önemlisi bu sorunlar başlı başına
birer “sorunsal” olarak algılanmaya başlamışlardır (Uzel, 2006).
Başlangıçta fazla önemsenmeyen çevre sorunlarıyla diğer bürokratik örgütler
ilgilenmişler, sonrasında da sadece bu sorunlarla ilgilenecek ve çevreden sorumlu örgütler
kurulmuştur. İşte bu süreçte çevre sorunlarının sınır tanımayan ve birden çok alanı ilgilendirme
özelliği anlaşılmış ve bunlar çevre sorununun çözümü için daha sonraki ulusal ve uluslararası
alandaki çabaları şekillendirmiştir. Özellikle denizlerdeki kirlenme ve ırmaklar sebebiyle sınır
aşan su kirliliği ve yine asit yağmurlarına yol açan hava kirliliği gibi sorunlar karşısında
ülkelerin ortak stratejiler geliştirmesi gerekliği anlaşılmıştır. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar
bir takım çözüm önerileri üretme yolunda çabalar göstermeye başlamışlardır. Bu çabaların
sonucunda 1972 yılında Stockholm Konferansı toplanmıştır. Konferansın çevre sorunlarının
uluslararası alana taşınmasında ve bu sorunlara artan bir ilgi gösterilmesinde önemli bir rolü
olmuştur. Stockholm Konferansı sonrası varolan çevre sorunlarının önemi daha geniş bir kitle
tarafından anlaşılmış ve konferans sonrası pek çok ülkede çevre sorunlarının çözümü için
hükümetler bürokratik örgütlenmelere gitmişlerdir (Uzel, 2006).
1970'lerin sonlarına doğru bu yaklaşımın sorunları çözmediği ve özellikle azgelişmiş
ülkelerde çevre sorunları ve gelişme arasındaki bağlantının daha da belirgin bir şekilde ortaya
çıkışı uluslararası toplumu çevre ve gelişme sorunlarına daha farklı bir açıdan bakmaya ve yeni
çözümler aramaya iter. 1970'lerdeki bu yaklaşımları takiben 1980'ler ve şu ana kadar 1990'lar
çevre ile gelişme sorunlarının çözümü için sürdürülebilirlik gibi bazı yeni yaklaşımlara tanık
olmuştur. Kavramın ilk resmi tanımı, 1983 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve
Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanarak 1987 yılında yayımlanan ”Ortak Geleceğimiz”
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adlı raporda, “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
olanağından ödün vermeksizin karşılamak” ifadesi ile yapılmıştır. Sürdürülebilir gelişmeye ait
bu tanımlamanın içerisinde çevre sözcüğü geçmemesine rağmen, kavram, ekonomik, toplumsal
ve kültürel boyutlar ile birlikte merkezinde uluslararası çevre boyutunu barındırmaktadır (Uzel,
2006).

14.2. Çevrenin Uluslararası Niteliği ve Uluslararası İşbirliği
Çevre sorunlarının uluslararası kimliği ve bir ülkenin çevresinin diğer ülkelerin çevreyle
ekolojik bütünlük taşıması, çeşitli çevre anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına ve çevrenin
korunmasında uluslararası işbirliği ve yardımlaşmanın kaçınılmazlığına neden olmuştur. İki
ülkeyi ayıran bir nehrin kirlenmesi ve korunmasında ortak sorumluluk ya da kirliliğin sınır
tanımaması gibi çevrenin sınır tanımayan niteliği, doğal kaynak kullanımı ve çevre koruma
etkinliklerinin uluslararası ilişkilere ve uluslararası hukuka konu olmasına neden olmuştur
(Keleş ve Ertan, 2002)
Devletlerin uluslararası çevresel yükümlülüklere uyumu giderek ilgi çeken bir mesele
haline gelmektedir. Bunun bir sebebi devletlerin özellikle çok taraflı anlaşmalar yoluyla daha
fazla çevresel taahhüt üstlenmesi ve bunların hukuki açıdan uyulması zorunlu düzenlemeler
olmasıdır. Bir diğer sebep ise doğal kaynaklara yönelik artan talep karşısında, çevresel
yükümlükleri yerine getirmemenin devletler arasında bir çatışma riski oluşturmasıdır. Üçüncü
bir neden ise çevresel yükümlülüklerin ekonomik çıkarlarla bağlantılı olması nedeniyle
yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafların haksız bir kazanç sağlayacak olması ve
uyumsuzluğun rekabet bozucu bir etkiye sahip olmasıdır. Kısacası uyumsuzluk hem
anlaşmaların, hem de uluslararası hukukun etkinliğini sınırlandırmakta, ayrıca devletler
arasında çatışmalara neden olarak uluslararası istikrarı bozabilmektedir (Kaya, 2011)
Çevresel sorunların küresel ölçekte etkili olması, yerel ve bölgesel organizasyonların
yanında, uluslararası düzeylerde işbirliğini gerekli kılıp bunun sağlanmasında rol alacak kişi,
kuruluş, topluluk ve devletlere bir takım yükümlülükler getirilmesi sonucunu doğurur. Merkezi
birimler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel
topluluklar, uluslararası kuruluşlar, hatta çevreci bireyler işbirliği ilkesi çerçevesinde bir araya
gelip sorumluluk paylaşacak kesimlerdir. Bütün bu kesimlerin bir araya gelmesinin sağlanması,
yani işbirliği ilkesinin gerçekleştirilmesi ise hem yeni organların oluşturulmasına hem eşgüdüm
esasları ile enformasyon ve iletişim ağının kurulmasına ve yeni tür sözleşme ve protokollerin
hazırlanmasına olanak tanıyacak hukuki düzenlemelerin yapılmasını gerektirir. Yeni organlar
317

farklı sektörlerden temsilcileri bir araya getirecek katılımcı bir yapıda olabildikleri gibi
doğrudan

eşgüdüm

görevi

verilmiş

birimlerin

meydana

getirilmesi

şeklinde

de

gözükebilmektedir. Uluslararası alanda da işbirliği için uluslararası bir mekanizmanın
oluşturulması

gerekliliğine

işaret

edilmiştir.

Bu

bağlamda

uluslararası

örgütlerin

güçlendirilmesi ve kurumsallaşmış bir işbirliği uluslararası sistemde yeni istikrarın anahtarı
olarak görülmektedir (Turgut, 1998)

14.3. Bazı Uluslararası Çevre Sözleşmeleri
14.3.1. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliği
sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul edilmiştir.
Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 Tarafı bulunan Sözleşme, neredeyse
evrensel bir katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini,
iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmaktır.
BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, esasları ve yükümlülükleri
tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve diğer sektörlerden
kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı salınımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık
olduğunu kabul etmektedir.
Sözleşme’nin nihai amacı Madde 2’de “Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre,
atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi
önleyecek bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır. Bu amaç “Böyle bir düzeye,
ekosistemlerin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit
etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman
dahilinde ulaşılmalıdır” hükmü ile niteliklendirilmiştir.
Sözleşme kapsamında, tüm taraflar sera gazı salınımları, ulusal politikalar ve en iyi
uygulamalar ile ilgili bilgileri toplamak ve paylaşmakla yükümlüdür. Sözleşme, tarafların
ulusal salınım envanterleri geliştirmelerini, iklim değişikliği azaltım ve uyumu kolaylaştırma
önlemleri içeren ulusal programlar hazırlamalarını ve uygulamalarını ve uygulama ile ilgili
bilgileri Taraflar Konferansı’na bildirmelerini gerektirmektedir.
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14.3.2. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Çölleşme, dünyadaki tüm ülkelerde ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda büyük bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, 1977 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler
Çölleşme Konferansı’nda, “Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı” kabul edilmiştir. 1994 yılında
Paris’te kabul edilen ve özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz
Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin amacı, etkilenen
bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak üzere, çölleşme ile
mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir. Sözleşme’de yer alan amaca,
uluslararası işbirliği ile desteklenen ve her düzeyde yürütülecek etkin eylemlerle ulaşılması
hedeflenmektedir. Sözkonusu Sözleşme’ye 193 ülke ve Avrupa Birliği taraftır (URL 13).
Çölleşme, biyolojik çeşitlilik ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımının
sağlanması, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile yakından ilgilidir. Çölleşme ile etkili şekilde
mücadele, iyi tanımlanmış, bütünlük arz eden uluslararası ve ulusal bir yaklaşımın
geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede Sözleşme yapılması gerekenleri aşağıdaki
şekilde sıralamaktadır:







Çölleşmeyle mücadele stratejilerinin, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ilişkin
girişimlerle bütünleştirilmesi,
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ilişkin bütünleştirici bir yaklaşımın
geliştirilmesi,
Ulusal eylem planlarının hazırlanması, yayımlanması ve uygulanması,
Uygun politikaların teşvik edilmesi ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi,
Pazarlama ve depolama da dahil olmak üzere, gıda güvenlik sistemlerinin oluşturularak,
güçlendirilmesi,
Uygun mali mekanizmaların oluşturulması.

Türkiye Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni 15 Ekim 1994 tarihinde
imzalamış, Onaylanması Hakkında Karar 16 Mayıs 1998 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin Kuzey Akdeniz Uygulama Ekinde (Ek-4) yer
alan ülkemiz, bölgedeki diğer ülkelerle yakın işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

14.3.3. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Çevre Programı-UNEP tarafından hazırlanan ve kalıcı özellik
göstermeleri sebebiyle çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak etkileyen maddelerin
kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getiren Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm

319

Sözleşmesi, 17 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren küresel nitelikli bir anlaşmadır. Amacı,
insan sağlığını ve çevreyi Kalıcı Organik Kirletici Maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır
(URL 14).
Sözleşme kapsamında, kalıcı organik kirleticilere ilişkin bir ulusal uygulama planı
hazırlanması ve bu planın periyodik olarak güncellenmesi, söz konusu kimyasalların stoklarının
ve salınımlarının azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınması, sözleşme
kapsamında verilen özel muafiyetlerin kaydının tutulması ve verilerin düzenli olarak sözleşme
sekretaryasına raporlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitimi
faaliyetleri yerine getirilmesi gereken yükümlülükler arasındadır. Toplam 179 ülkenin taraf
olduğu Sözleşme’yi ülkemiz 23 Mayıs 2001 tarihinde imzalanmış ve 12 Ocak 2010 tarihi
itibariyle taraf olmuştur. Stockholm Sözleşmesi ile ilk etapta 12 kimyasal madde sözleşme
kapsamındaki listelere dahil edilmiştir. Bu kimyasallar; Aldrin, Endrin, Dieldrin, Klordan,
Heptaklor,

Hekzaklorobenzen,

Mireks,

Toksafen,

DDT,

PCB’ler,

Dioksin

ve

Furanlar. Sözleşmeye, 2010 yılında 9 adet ve 2011 yılında bir adet yeni kimyasal madde ilave
edilmiştir.

14.3.4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
1992 yılında imzalanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, biyolojik çeşitliliğin
korunması, sürdürülebilir kullanımı ile genetik kaynakların kullanımından doğacak faydanın
adil şekilde paylaşımı konularında atılan önemli bir adımı teşkil etmektedir. Sözleşme,
biyolojik çeşitliliğin ve biyolojik kaynakların, etik, ekonomik yarar ve insanların geleceği
açısından korunması gerektiğini kabul etmektedir. Bu şekilde, uluslararası toplum biyolojik
çeşitliliğin korunması konusunda, sektörel yaklaşım yerine ilk defa bütüncül bir yaklaşım
sergilemiştir. Sözleşme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir
kullanımı konularını içermenin ötesine geçerek, genetik kaynaklar ve biyoteknoloji konularını
da kapsamaktadır. Sözleşme’de ayrıca, biyolojik çeşitliliğin dünyada eşit olmayan şekilde
dağıldığı belirtilmektedir. Biyolojik çeşitliliğin korunması için, Güney ve Kuzey ülkeleri
arasındaki işbirliğinin artmasına ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere daha fazla katkı
sağlamasına ihtiyaç duyulmaktadır (URL 15).
Sözleşme, taraflara, biyolojik çeşitliliğin korunması konusunun ulusal biyolojik çeşitlik
stratejileri yoluyla karar verme mekanizmalarına dahil edilmesi yükümlülüğünü getirmektedir.
Ayrıca, tarafların kamu bilincinin artırılması amacıyla araştırma ve eğitim programları
yürütmesini, bilgi değişimini desteklemesini, teşvik önlemleri almasını ve biyolojik çeşitlilik
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üzerinde olumsuz etkileri olabilecek projeler için çevresel etki değerlendirme yapmasını
gerektirmektedir. Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 1996 yılında taraf olmuştur.
Sözleşme’ye 2012 yılı itibariyle toplam 193 ülke taraftır. Türkiye, biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern
biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların güvenli nakli,
muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmak
amacıyla hazırlanarak 2000 yılında imzaya açılan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin eki
Biyogüvenlik Kartagena Protokolü’ne 2004 yılı itibariyle taraf olmuştur (URL 15).

14.3.5. Basel Sözleşmesi
1989 yılında kabul edilen ve 1992 yılında yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Sınır Aşırı
Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin amacı, tehlikeli ve
diğer atıkların sınır aşırı taşınması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünden doğabilecek
tehlikeleri ortadan kaldırmaktır. Atıkların, sanayileşmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
doğru taşınması, sözleşmenin üzerinde durduğu en önemli unsuru oluşturmaktadır. Basel
Sözleşmesi, atıkların taraf ülkeler arasında hareketi gerçekleşmeden önce bir ön bildirim
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Sınır aşan bir hareketin Basel Sözleşmesi’ne göre hukuki
şekilde gerçekleşebilmesi için, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin taşımaya ilişkin yazılı onayını
almak zorundadır. Bu çerçevede, Sözleşme’ye Taraf olan her devlet, tehlikeli veya diğer
atıkların ithalini ve ihracını yasaklama hakkına sahiptir. Türkiye 1994 yılından bu yana Basel
Sözleşmesi’ne taraftır (URL 16).

14.3.6. Ramsar Sözleşmesi
Sulak Alanlar Sözleşmesi, Hazar Denizi’nin güney sahillerinde yer alan bir İran kenti
olan Ramsar’da, 2 Şubat 1971’de yapılan hükümetler arası bir anlaşmadır. Bu yüzden, bu
günlerde anlaşmanın ismi genelde “Sulak Alanlar Anlaşması” olarak geçmesine rağmen, adı
“Ramsar Anlaşması” olarak süre gelmiştir. Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’nin misyonu
“yerel, bölgesel ve ulusal faaliyetler ve uluslararası işbirliği yoluyla dünya çapında
sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla tüm sulak alanların
korunması ve akılcı kullanımıdır.” Ramsar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve korunması
üzerine hükümetler arası modern global anlaşmaların ilkidir. Fakat, daha sonraki anlaşmalarla
karşılaştırıldığında, Ramsar’ın şartları daha genel doğrultudadır. Ancak zamanla anlaşma
metninin temel prensipleri daha da genişletilmiş ve çevresel düşüncede dünyaca benimsenen
anlayış ve önceliklere ayak uydurmayı ve bu gelişmeleri öğrenmeyi Sözleşme çerçevesinde
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başarılmıştır. 2008 yılı itibari ile Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’ne 158 ülke ve 163 milyon
hektardan oluşan 1801 sulak alan dahildir (WWF 2008). Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre
Türkiye’de 135 Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan belirlenmiştir. Bu alanların çoğu
barındırdığı su kuşları ve balık türleri açısından uluslararası öneme sahiptir. Ramsar Sözleşmesi
ile ilgili çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

14.4. Çevre Politikalarının Gerekliliği
Ortak Çevre Politikası, çevrenin dünya geleceğini dolayısıyla insanlığı yakından
ilgilendiren ve küresel etkileri olan bir alan olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Ortak
Çevre Politikası ile ortaya koyulan ilke, mevzuat ve kurallar ile tüm üye ülkeler arasında
doğacak farklılıklar ortadan kalkmakta ve ortak politika ile düzenlenmiş alanlardaki kurallar
tüm ülkelerde uyumlu hale gelmektedir.
Çevre politikaları, küresel çevreyi güvence altına almak, çevresel değerleri
sürdürebilmek, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan zararları ortadan
kaldırmak için hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için alınması gereken önlemler ve
bu önlemlerin getirdiği yükün (maliyetlerin) nasıl paylaşılacağı ile ilgilidir. Çevre politikaları
doğrudan çevreyi korumaya yönelik tek bir alan olmayıp, hukuk, maliye, şehircilik, sanayi
politikaları ile yakından ilgilidir ve bu alanlarda düzenlemeler yapılırken çevre politikaları ile
uyum sağlanması gerekmektedir (Toprak, 2006). 1960’lı yıllardan itibaren, çevre sorunları ile
ilgili önlemlere yönelik girişimler, toplumların gündeminde yer almaya başlamış ve uluslar
arası düzeyde de çevre politikalarının belirlenmesinde etkili olamaya başlamıştır. Politika
kelimesi, en geniş anlamıyla belirli bir sorunun çözümü için, geleceğe yönelik olarak alınması
gereken önlemlerin ve benimsenen ilkelerin bütünüdür. Politika sözcüğünün Türkçe’de iki
anlamı vardır: bunlardan ilki, İngilizce’de karşılığı “politics” olan siyaset; diğeri ise, “policy”
anlamına gelen izlenen yol, yöntem ve programdır (Sencar, 2007).

14.5. Çevre Politikaları
14.5.1. İçerik Yönünden Çevre Politikaları
İçerik yönünden çevre politikaları düzeltim karşıtı çevre politikaları ve düzeltimci çevre
politikaları olmak üzere iki grupta incelenmektedir.
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14.5.1.1. Düzeltim Karşıtı Çevre Politikaları
Bu politikayı savunanlar, çevrebilim konusuna özel bir önem verilmesinin gerekli
olmadığına inanırlar. Kendi aralarında iki ayrılırlar:
a) Bu kümedekiler, yeryüzünde bazı çevre sorunlarının varlığını kabul etmekle beraber,
öteki ekonomik ve toplumsal sorunlar gibi kendiliğinden piyasa ekonomisinin oyun kuralları
içerisinde çözülebileceği inancındadırlar. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve piyasa
ekonomisi ile çağdaş toplumun kazandığı uyum gücünün, her türlü kaynak sorununu
çözebileceğini ve kirlenmenin toplumsal yönden kabul edilebilir boyutlara indirilebileceği
felsefesine sahiptirler. Bu görüş, çevre kirliliğinin önlenmesine ve öteki toplumsal
gereksinmelere kaynak ayırabilmek için ekonomik büyümenin ve sanayileşmenin kaçınılmaz
olduğunu kabul eder (Sencar 2007).
b) Çevre sorunlarına devletin karışmasına karşı olanlardan bir kısmı ise, sanayileşmenin
ve teknolojik ilerlemenin ve maddi büyümenin erdemlerine inanmış olanlardır. Çevre sorunları,
ancak başarılı bir şekilde üretim ilişkilerini değiştirici adımların atılmasıyla çözüme
kavuşabileceğini savunurlar (Sencar 2007).

14.5.1.2. Düzeltimci Politikalar
Çevre sorunlarına aktif bir politika ile çözüm aranmasını savunanların bir bölümü liberal
felsefeyi benimsemiş, bir bölümü de sol eğilimlidir. Liberal felsefeyi benimsemiş olanların bir
bölümü; dil, din, ırk ayrımı olmaksızın tüm insanlığı tehdit eden çevre sorunlarının çözümünde,
insanların birleşeceğini ve çözümün ayrılıkta değil, birlikte hareket edildiğinde sonuca
ulaşılabileceğini savunurlar ve konuya yukardan, merkezi yönetim açısından bakarlar. Diğer
bölüm ise, kitlelerde çevre bilincinin yaratılmasının önemini ve sorunun toplumun tabanına
dayanması, tabandan gelmesi gereğini savunurlar. Eğitim ile birlikte bireyler, çevreye karşı
sorumlu davranmayı öğrenebileceklerdir. Sol eğilimli olan grubun bir kısmı, çevrebilimsel
yönden elverişli ve ekonomik bir ortamın hiçbir zaman yaratılamayacağını, etkin bir çevre
politikasının ön koşulunun yapısal düzeltimler için ilk olarak siyaset ve kültür alanındaki
seçkinlerce kavranacak, daha sonra da onlar tarafından kitlelere benimsetilecektir. Diğer kısım
ise, tabandaki toplumsal ve siyasal eylemin, çevre politikalarına yön vermesi gerektiğini, yerel/
merkezi yönetimin ve siyasal partilerin aldığı kararlardan en çok etkilenecek olanların
örgütlenmesi gerekliliğini savunurlar (Sencar 2007).
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14.5.2. Yöntem Açısından Çevre Politikaları
Yöntem açısından çevre politikaları onarımcı çevre politikaları ve önleyici çevre
politikaları olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

14.5.2.1. Onarımcı Politikalar
Çevre üzerindeki zararlı sonuçlar ortaya çıktıktan sonra, verilebilecek zararlar ve
genelde de dönüşü̈ olmayan zararlar oluştuktan sonra, bu etkilerin giderilmesini amaçlayan
onarımcı politikalara tedavi edici politikalar da denilmektedir. Çevrenin eski haline
getirilmesinde yararlanılan başlıca araçlar tazminat alınması, ceza yaptırımları uygulanması ve
kirliliğin yürütme örgütlerince doğrudan doğruya denetlenmesidir. Tazminat alınması
yönteminde, üretim faaliyetleri sonrasında çevreye verilen zararın, zarara yol açandan alınarak
karşılanmasıdır. Kirliliğin doğrudan doğruya denetlenmesinde ise, teknolojiden yararlanarak,
üretim süreçlerinin ve ürünlerin çevre üzerindeki zararlı etkileri giderilmeye çalışılır (Sencar,
2007).

14.5.2.2. Önleyici Politikalar
Çevreye henüz zarar verilmeden, iş işten geçmeden, gelecekteki olası gelişmeler hesaba
katılarak üretim yapılmasını amaçlayan politikalardır. Temel uygulama aracı, bir üretime
başlamadan önce çevre etki değerlendirmesi yapılması ve hazırlanacak rapor doğrultusunda
hareket edilmesidir. Bu politikanın diğer bir uygulama aracı da çevreye dost teknoloji ve yapısal
değişikliklerdir. Teknolojik yeniliklerle kastedilen, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için
yararlı yöntemler ve tasarımlar geliştirerek üretim süreçlerinde bunların yardımıyla
değişiklikler yapmaktır (Sencar, 2007).

14.6. Başlıca Çevre Koruma İlkeleri
14.6.1. Kirleten Öder İlkesi
Çevre hukukunun ilk ilkesi sayılan ve en geniş kapsamlı ilkelerden biri olan bu ilke,
çevre hukukunun ilk zamanlardaki onarımcı yaklaşımının bir sonucu olarak çevreyi
kirletenlere, bunun sosyal maliyetinin de göz önünde bulundurarak ödettirme düşüncesinden
doğmuştur. Kirleten öder ilkesi, çevre hukukunun en temel ilkelerinden birisi olup; bu ilkenin;
“yarattığı kirliliğin bedelinin kirletene ödettirilmesi” veya “kirletenin, çevre maliyetine
katlanması” şeklinde tanımlanması mümkündür (Turgut 2001)
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Kirleten öder ilkesi ilk olarak 1972 yılında OECD Konseyi tavsiyesi üzerine ortaya
çıkmıştır. Söz konusu prensip basit olarak kirletirsen ödeme yaparsın anlamına gelmesine
karşılık bu tanımdan daha karmaşık bir yapıya sahiptir. İlkeye göre; kirleticiler kirliliği önlemek
ve sebep oldukları hasarın kontrol edilebilir olmasını sağlamak için ödeme yapmalıdır ve
hükümet kirliliği sübvanse etmemelidir. Kirletenin belirlenmesindeki güçlükler, kirleten öder
ilkesinin uygulama sorununa yol açmaktadır. Bu bakımdan; ne ölçüdeki kirliliğin hukuki açıdan
kirlilik sayılacağı, kirletenlerin kirletmedeki paylarının belirlenerek bunun nasıl ödetileceği iki
temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güçlük bizim çevre yasamızda, kirletme yasağı
başlığı altında ne tür faaliyetleri yapanların kirleten olacağı sayılarak aşılmaya çalışılmıştır.
Kirleten öder ilkesinin, gelişimi incelendiğinde, başlangıçta yalnızca ekonomik boyutu ve
giderici nitelikte ortaya çıkan kirleten öder ilkesi zamanla önleyiciliğin ön plana çıktığı ve
zararların karşılanmasını da kapsayan bir biçime dönüşmüştür.

14.6.2. İhtiyat İlkesi
İhtiyat ilkesi çevre hukukunun ilkelerinin en yenisidir. Bu ilke, “çevre hukukunda yanıt
aranan, hukukun istediği belirgin verilerin, bilim tarafından ortaya konulmadığı anlarda ve
durumlarda çevre korunabilecek mi ?” Sorusuna büyük bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır.
Bazı durumlarda, çevre sorunlarının karmaşık yapısı nedeniyle bilimin bir takım sorunlara tam
olarak yani vermemesi yani bilimsel belirsizliğin ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Bunun
üzerine bilimsel belirsizlik durumunda bir çözüm yolu olarak ihtiyat ilkesi geliştirilmiştir. Bu
ilkenin başlangıç noktası; bilimsel belirsizliğin kabul edildiği durumlarda, çevreyi koruma
konusunda gerekli önlemleri almanın zorunlu olduğunun kabul edilmesidir. Yani çevrenin
korunması için önleyici önlemler sadece bilimin gerekli bulguları sağladığı durumlarda değil,
sağlanamadığı durumlarda da alınmalıdır. İhtiyat ilkesinin, uluslar arası düzeydeki bütün
önemli metinlerde giderek yer almaktadır. Bunlar; Rio Bildirgesi, İklim Değişikliği Çevre
Sözleşmesi ve Biyolojik Değişiklik Sözleşmesidir. İhtiyat ilkesinin özellikle, denizlerin
korunmasında ve balıkçılık alanlarında uygulandığı görülmektedir (URL 17).

14.6.3. Kaynağında Önleme İlkesi
Kaynağında önleme ilkesi çevresel zararların dönüşü imkansız kılacak boyutlara
ulaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Alıcı ortamlar olarak tabir edilen hava, su ve toprak,
doğanın

kendini

yenileme

mekanizması

sayesinde

belli

maddelerin

dönüşümünü

sağlayabilmektedirler. Ancak kirlilik bazen öyle bir boyuta ulaşır ki doğanın kendi kendine bu
yenilemeyi yapabilmesi imkansızlaşır. Bu noktada zarar gören ortamı eski hale getirmek için
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müdahale etmek gerekir ve bu müdahale de hem fiilen imkansız ya da etkisiz olabilir, hem de
hukuken ve finansal açıdan belli sınırlara tabidir. Her şeyden önce zarara yol açan bütün
faktörleri ortadan kaldırmak imkansızdır çünkü bunların bazıları kazanılmış hakların koruma
şemsiyesi altındadırlar. Bunun yanında bu tür faaliyetlerin maliyeti yüksektir ve ciddi bir emek
ve finansman gereklidir. Özellikle yerel yönetimlerin yetkili oldukları alanlar ve konular
sözkonusu ise, bunları kendi bütçelerinden karşılamaları neredeyse imkansızdır. Bu yüzden de
kaynağında önleme ilkesi geliştirilmiştir. Bu ilkenin iki anlamı vardır. Bunlardan ilki çevreye
zarar verebilecek unsurları önceden tespit etme ve gerekli önlemleri almayı, ikincisi de özellikle
atıklar konusuna ilişkin olarak atıkların bertarafından ziyade atık oluşturmamaya ya da bunları
en aza indirmeye yönelik önlemleri almayı ifade etmektedir. Bu ilkenin en önemli uygulama
araçları ise planlama (özellikle atık planlaması), kolluk önlemleri (izin, denetim, yasaklama) ve
ÇED olarak karşımıza çıkmaktadır.

14.6.4. Bilgi Edinme ve Katılım İlkesi
Bilgi edinme hakkı ve katılım konusu özellikle 70’li yılların sonlarından itibaren çevre
bilincinin oluşması ve endüstriyel kazalar sonucunda kişilerin karşı karşıya bulundukları
risklere ilişkin olarak hesap sormaya başlamaları ile gündeme gelmiştir. Bu süreç aynı zamanda
çevre dışında alanlarda da yönetimde şeffaflık, kişilerin idare edilenler değil yurttaşlar olarak
algılanması, iyi yönetişim gibi kavramların devreye girdiği ve idarenin bu anlamda yeniden
yapılanmasının gündeme geldiği bir dönemle örtüşür. Çevre hakkı bir çok hukuk düzeninde
anayasal ya da yasal düzeyde bir hak ve çevreyi korumak ve geliştirmek de bir ödev olarak
düzenlendiğinden bilgi edinme ve katılım hakları çevre hukukunda diğer alanlara göre daha
geniş yorumlanmaktadır (Acımuz, 2014).
Bilgi edinme, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının hayata geçirilme
koşullarından birini oluşturmaktadır. Kişilerin çevresel riskler, çevrenin bir parçasını oluşturan
doğal ve kültürel varlıklar, idarenin ve çevreyi etkileyen işletme sahiplerinin çevre koruma
konusundaki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları bu hakkı kullanabilmeleri için elzemdir.
Bunun yanında çevreyi korumak herkesin bir ödevi olduğundan korunacak çevrenin özellikleri
ve korumak için neler yapılabileceği de bilinmelidir. Bilgi edinme ve çevreyi ilgilendiren
kararlara katılım bu anlamda hem çevre hakkının somut olarak kullanılmasının bir koşulu, hem
de çevreyi koruma ve geliştirme ödevinin bir gereğidir (Acımuz, 2014).
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Uygulamalar
Çölleşmeyle Mücadele

Çölleşme var olan çöllerin doğal yaygınlaşması değil, kurak, yarı kurak ve yarı nemli
alanlardaki arazi bozunumudur. Uzun kuraklık ve seller gibi iklim değişimleri ve insan
faaliyetlerinden kaynaklı toprak verimliliği kaybı ve bitki örtüsünün incelmesidir. Çölleşmenin
endişe verici yönü, bu alanlarda yüzlerce yılda oluşan toprağın üst katmanının, eğer doğru
yönetilmezse bir kaç mevsimde su ve rüzgar erozyonu ile kaybolabilecek olmasıdır. Aşırı ekim,
aşırı otlatma, ormanların tahribatı, uygun olmayan sulama uygulamaları insanların oluşturduğu
çölleşme faktörlerinin bir kaçıdır.
Kurak alan gerçekleri:
- Çöller haricinde kurak alanlarda yaşayan nüfus 2 milyardır. Dünya’da her üç kişiden
biri kurak alanlarda yaşamaktadır.
- Kurak alanlar Dünya’da hayvancılığın %50’sine ev sahipliği yapmaktadır.
- Dünya’da kurak alanlarda yaşayan nüfusun çoğu gelişmekte olan ülkelerde
yaşamaktadır.
- Kurak alanlar Dünya karbon miktarının %46’sını depolamaktadır.
- Kurak alanlar ekili alanlarının %44’ünü kapsamaktadır.
- Kurak alanlara endemik olan bitki türleri bugün ekim altındaki bitkilerin %30’unu
kapsamaktadır.
- En büyük kurak alanlar, Avustralya, Çin, Rusya, ABD ve Kazakistan’dır.
- 6 ülkenin topraklarının en az %99’u kurak alan olarak sınıflandırılmaktadır.
(Botswana, Burkina Faso, Irak, Kazakistan, Moldova ve Türkmenistan)
Türkiye'deki çölleşme rakamları nedir? Son yıllarda artış var mı?
Ülkemizin 2/3’üne yakın bölümü kurak ve yarı kurak alanlardan oluşmaktadır. Bununla
birlikte son yıllarda gözlenen iklimsel değişimlere bağlı olarak kurak alanlarda İç Anadolu’nun
batısına doğru genişleme gözlenmektedir. Çölleşmeye açık yarı-kurak alanlara sahip risk
bölgeleri ise Konya Ovası’ndan Doğu Akdeniz’ e doğru bir yayılma göstermektedir.
Türkiye erozyon ile yıldane kadar toprak kaybediyor? Geçmiş yıllardaki rakamlar
neydi? Son yıllarda bu rakamlarda artış ya da azalış oldu mu?
Türkiye topraklarının%90′ı su erozyonu,%1′i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır.
Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için%75 civarındadır. 1980’li yıllarda yapılan
araştırmalar ve çalışmalar ülkemizde erozyonla taşınan toprak miktarını 500 milyon ton
civarında olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde Resmi kurumlar tarafından yapılan
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açıklamalar erozyon sonucunda yılda 220 milyon ton verimli toprakların kaybedildiğini
belirtmektedir.
İklim değişikliği bu rakamlar üzerinde etkili mi?
2070 yılına kadar, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye’nin tarımsal bölgelerine düşecek
yağışın iyimser tahminlere göre %5- %25; kötümser tahminlere göre %25- %50 düşeceği
öngörülüyor (IPCC, 2007) . Yağışlardaki azalmanın yanı sıra, 2100’e kadar Türkiye’nin kuzey
bölgelerinde 2,5 - 3°C; güney ve güneydoğu bölgelerinde 3-3,5°C; batısında ise 3,5-4,0°C
sıcaklık
artışının
olması
bekleniyor
(Met
Office; http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/l/k/Turkey.pdf) Bu durumda Türkiye’nin ciddi
bir kuraklık ve çölleşme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.
Çölleşme aynı zamanda, erozyon, toprak örtüsünün yok olması, tarımsal ürün
çeşitlerinde düşüş, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi sonuçları da doğuracaktır.
Bu bakış açısıyla, iklim değişikliği ile mücadele için önemli bir karbon tutum alanı olan
toprakların bozulması; iklim değişikliğini hızlandıran geri besleme mekanizmalarını harekete
geçirmektedir. Arazi kullanımındaki değişiklikler ve sürdürülebilir olmayan arazi yönetim
uygulamaları, toprağın karbon tutma yeteneğini azaltmakta ve bu uygulamalar toprağı sanayi
ve ulaşım kadar karbon salımını arttıran bir unsur haline getirmektedir.
Dünya genelindeki erozyon ve çölleşme rakamları nedir?
Çölleşme ve kuraklık 4 milyar ha alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu
doğrudan tehdit etmekte. Dünya’da her sene 6 milyon ha alan çölleşmektedir. World Watch
Enstitüsünün yaptığı araştırmalara göre her yıl dünya yüzeyinden 24 milyar ton verimli toprak
kaybedilmektedir.
BM Çevre Programı UNEP’e göre, küresel düzeyde, çölleşmeden doğrudan etkilenen
bölgelerde yıllık gelir kaybı 42 milyar dolarken, çölleşme ile mücadelenin yıllık bedeli 2,4
milyar dolardır.
Kaynak: http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/neuralnetwork.aspx?type=97
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Uygulama soruları
1)

Çevresel sorunlara müdahalede uluslararası işbirliğinin önemini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, çevre kirliliğinin uluslararası boyutu ve bu konuda atılan adımlar
incelenmiştir. Çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasında atılması gereken uluslararası
adımların önemi vurgulanmıştır. Ayrıca çeşitli çevre koruma politikaları üzerinde durularak,
çevrenin korunmasında uluslararası işbirliğinin önemi vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
çıkmıştır?

Uluslararası anlamda çevre ile ilgili ilk işbirliği fikri hangi yılda ortaya

a.

1962 Basel Konferansı

b.

2007 Kyoto Protokolü

c.

1972 Stockholm Konferansı

d.

1992 Rio Konferansı

e.

1987 Ortak Geleceğimiz Bildirgesi

2)

Aşağıdakilerden hangisi sulak alanların korunması ile ilgili bağlayıcılık sunar?

a.

Stockholm Sözleşmesi

b.

Ramsar Sözleşmesi

c.

Basel Sözleşmesi

d.

Rio Bildirgesi

e.

Roma Sözleşmesi

3)
Kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi hangi kurum tarafından
hazırlanmıştır?
a.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı

b.

Dünya Sağlık Örgütü

c.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

d.

Avrupa Birliği

e.

Avrupa Komisyonu

4)
edilmiştir?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hangi yılda kabul

a.

1987

b.

2002

c.

1977
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d.

1972

e.

1992

5)

Ülkemizde Ramsar sözleşmesi ile ilgili çalışmaları hangi kurum yürütmektedir?

a.

Orman ve Su işleri Bakanlığı

b.

Dış İşleri Bakanlığı

c.

DSİ Genel Müdürlüğü

d.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

e.

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı

6)

Aşağıdakilerden hangisi önleyici çevre politikalarına bir örnektir ?

a.

Berteraf

b.

Sıfır atık ilkesi

c.

Geri kazanım

d.

Geri dönüşüm

e.

Depolama

7)

Kirleten öder ilkesi ilk olarak nerede dile getirilmiştir?

a.

1972 OECD Konseyi

b.

1992 Rio Konferansı

c.

2004 Kyoto Protololü

d.

1987 Ortak Geleceğimiz bildirgesi

e.

1972 Avrupa Komisyonu

8)

Aşağıdakilerden hangisi onarımcı politikalara bir örnektir?

a.

Baca gazı filtreleri kullanımı

b.

Kirlenmiş derelerin rehabilitasyonu

c.

Biyodizel kullanımı

d.

Atık geri dönüşümü
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e.

Atıktan enerji eldesi

9)

Aşağıdakilerden hangisi kaynağında önleme ilkesine bir örnektir?

a.

Uzaklaştırma

b.

Depolama

c.

Atık toplama

d.

Berteraf

e.

Tekrar kullanım

10)
Aşağıdakilerden
gerekliliğidir?

hangisi

Uluslararası

ortak

a.

Yüksek ekonomik maliyetler

b.

Bilgi transferi

c.

Çevre sorunlarının küresel etkilerinin olması

d.

Paylaşımcılık ilkesinin gerekliliği

çevre

politikalarının

bir

Hammadde paylaşımı

Cevaplar:
1-c
6-b

2-b
7-a

3-a
8-b

4-e
9-e

5-d
10-c
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