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* Metinleri dikkatlice ve anlayarak okuyunuz.  
* Konu içindeki sorular› yan›tlay›n›z. Sorular› do€ru yan›tlayamad›€›n›z durumlarda

konuya geri dönerek çal›flman›z›  tekrar ediniz.
* Sorular› yan›tlad›ktan sonra kald›€›n›z yerden çal›flmaya devam ediniz.
* Uyar›lar› ve tan›mlar› dikkatle okuyunuz ve gerekiyorsa yazarak çal›fl›n›z. 
* Ünite konular›n›  bitirdikten sonra de€erlendirme sorular›n› yap›n›z. Yanl›fllar›n›z 

varsa ilgili bölüme dönerek tekrar çal›fl›n›z.  
* Ders konular›n›z›n ve bu konularla ilgili  çeflitli sorular›n yer ald›€›  kaynak kitaplardan

yararlanabilirsiniz. 
* ‹lginizi çeken konularda daha ayr›nt›l› bilgi edinmek isterseniz TÜB‹TAK Bilim ve
* Teknik dergilerini okuyabilir, televizyonda yay›nlanan belgeselleri izleyebilir, 

internetten üniversitelerin web sayfalar›n› ziyaret edebilirsiniz.

Bu üniteyi bitirdi€inizde;
* !nsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ve çevre sorunlarının neler

oldu"unu bilecek, 
* Çevre sorunlarının insan sa"lı"ına olan etkilerini fark edecek,
* Çevre sorunlarının çözümüne yönelik önerilerde bulunabilecek,
* Atatürk’ün do"al çevreye olan duyarlılı"ını ya#amından verilen örneklerle 

ö"reneceksiniz.  

BBUU  ÜÜNN!!TTEENN!!NN AAMMAAÇÇLLAARRII� �

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �
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AA..  ÇÇeevvrree  SSoorruunnllaarr››
Ya#adı"ınız yer neresi? Göz alabildi"ine ye#illiklerle kaplı bir orman köyü mü?

yoksa uçsuz bucaksız denizi izledi"iniz bir kıyı kasabası mı? Belki de bir apartman dairesi!..
50 yıl kadar önce olsaydı ço"umuz  ya#adı"ımız yeri tanımlarken  do"al çevrenin
unsurlarından daha çok söz ederdik. Temiz hava ve su, verimli topraklar, katkısız gıdalar
ve zengin çe#itlili"i olan canlı türleri vb.

Bugün ise teknolojinin ya#amımıza getirdi"i kolaylıkların yanında sa"lı"ımızı tehdit
eden sanayi atıklarından , cep telefonlarının zararlarından ve çöplerin nasıl yok edilece"i
gibi birçok konudan söz ediyoruz. 

“De"i#imin sorumlusu kimdir?” sorusuna kar#ılık bir tartı#ma ba#latıldı"ında ku#kusuz
insano"lu bu sorumlulu"un büyük bölümünü üstlenecektir. !nsanlar bitki ve hayvanların
ya#am ortamlarının dengesini bozdu"u gibi kendi ya#am ortamlarını da ya#anamayacak
hâle getirmektedir. !nsanların bunu niçin yaptı"ına ili#kin bir dü#ünce “!nsan dı#ındaki
canlıların var olan do"a ko#ullarına uyum sa"laması, insanın ise do"al çevreyi kısmen
de olsa de"i#tirerek denetim altına almasıdır.” olabilir. !nsanlar özellikle 1960’lı yıllardan
ba#layarak geli#en teknolojik uygulamalar sayesinde do"al çevreyi çe#itli biçimlerde
etkileri altına almı#lardır. !nsan da çevrenin bir parçası oldu"una göre bir bakıma do"al
olan bu durum insanın çevreyi yalnızca kendi iste"i do"rultusunda de"i#tirmeye ba#lamasıyla
do"al dengeleri alt üst etmektedir. 

!nsanın do"al çevreye etkileri ve çevre sorunları  bazı temel kavramlar ile ilgilidir.
Bu kavramların kısaca  açıklanması yararlı olacaktır.   

Dünyada canlılar çe#itli ya#am ortamlarında varlıklarını sürdürürler. Dere kurba"alar,
göl timsahlar, okyanuslar köpek balıkları için ya#am ortamı olabilir. Ku#kusuz bu yerlerde
ba#ka hayvanlar, mikroskobik canlılar ve bitkiler de bulunur. Ya#am ortamlarında canlıların
yanı sıra hava, su, ı#ık gibi cansız do"al varlıklar da bulunur. 

Dünya üzerindeki belirli bir bölgede bulunan çe#itli canlıların, çevrelerindeki di"er
canlılar ve cansız varlıklarla kar#ılıklı  etkile#im kurarak olu#turdukları bütüne do"al
sistem ya da eekkoossiisstteemm denir. 

Ormanlar, çayırlar, okyanuslar vb. ekosistemlere örnek verilebilir. Okyanus 
ekosisteminde çe#itli balıklar, memeliler, mikroskobik hayvanlar ve bitkiler sistemin
canlı varlıklarından bazıları; ı#ık, su ve sudaki çözünmü# mineraller ise cansız varlıkların
bir kısmıdır. I#ı"ı kullanan canlılar oksijen üretip besin sentezlerken solunum yapan her
canlı da sudaki karbon dioksit miktarını dengeler. Zamanla ölüp çürüyen canlılar da
suları organik ve inorganik madde bakımından zenginle#tirir. Böylece sistem çalı#ır ve
varlı"ını sürdürür. Bir ba#ka deyi#le do"al denge yani ekolojik denge korunur (Resim 3.1). 
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� E"er bir ekosistem hiçbir sorun yaratmayacak #ekilde i#levini yerine getiriyorsa bu
ekosistem dengededir. 

Radyoaktif atıkların okyanuslara bırakılması, bazı canlı türlerinin ölçüsüz avlanması,
havada karbon dioksit oranının artması vb. olumsuz etkenler ekosistemin i#leyi#ini etkiler
(Resim 3.2). Sonuçta ekolojik denge yani do"al denge bozulur. Ekolojik dengeyi sa"layan
unsurlar karma#ık ve duyarlıdır. !nsanlar bilerek veya bilmeyerek bu do"al dengeyi
bozmaktadır.  

!nsanın do"aya egemen olma çabası arttıkça do"anın tahribi de artmı# sular, karalar,
hava kirletilmi# ve ya#am ortamı olmaktan çıkmı#tır. Böylece hâlâ çözüm yolları aranan
çevre sorunları ya da ekolojik sorunlar ortaya çıkmı#tır. 

RReessiimm  33..11::  EEkkoolloojjiikk  ddeennggeenniinn  kkoorruunndduu##uu  bbiirr  ookkyyaannuuss  eekkoossiisstteemmiinnddee  ddoo##aall  hhaayyaatt  ssüürrddüürrüüllüürr..  

RReessiimm  33..22::  OOkkyyaannuussllaarrddaakkii    kkiirrlliilliikk  kkööppeekkbbaallıı##ıı  ööllüümmlleerriinnee  yyooll  aaççmmaakkttaaddıırr..  
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Çevre sorunlarının bazıları; hava, su, toprak, radyasyon, ses ve besin kirlili"i, 
erozyon, asit ya"murları, küresel ısınma ve iklim de"i#ikli"i, yaban hayatının tahribi,
do"al ya#am alanları üzerindeki tehditler, orman yangınları vb. olarak sıralanabilir. 

Çevre kirlili"i, bütün canlıların sa"lı"ını olumsuz yönde etkileyen, aynı zamanda
cansız varlıklar üzerinde de zararlar meydana getiren ve onların niteliklerini bozan
yabancı maddelerin hava, su ve topra"a yo"un bir #ekilde karı#ması olayıdır. 

Çevre kirlili"inin küresel boyutta olmasının en büyük nedeni ekosistemlerde do"al
dengeyi bozan ve ekolojik zararlara yol açan  insandan kaynaklı faaliyetlerdir.  

11..  HHaavvaa  KKiirrlliillii##ii  
!nsan faaliyetlerinin ço"u gaz hâlde çe#itli atık ürünlerin atmosfere salınmasına

neden olur. Önceleri atmosferin bu maddeleri emece"i dü#ünülürken atmosferin büyük-
lü"ünün sınırlı olu#u ve zamanla yapısını olu#turan gazların oranının de"i#mesiyle 
atıkların kontrolsüz biçimde havaya verilmesinin çok ciddi sonuçlara yol açabilece"i
anla#ılmı#tır. Çevre sorununa neden olan en önemli etkenlerde biri karbon dioksit 
miktarının artı#ıdır.

Havada %78 oranında azot, %21 oksijen ve %1 karbon dioksit ve di"er gaz hâldeki
maddeler bulunur. Normal düzeyde bulunan bu maddelerden özellikle karbon dioksit,
su buharı ve ozonun miktarı insan etkileri sonucu de"i#ebilir. Kirletici  olanlar ise hava-
da normalde bulunmazlar. 

Hava kirlili"i; atmosferde toz, duman, gaz, koku, su buharı #eklinde bulunabilecek
kirleticilerin canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarlara  yükselmesidir.

Kirlili"i yaratan ba#lıca etkenler insan aktiviteleri sonucu atmosfere verilen kirleticilerdir.
Bunlar; 

- Küller, kur#un klorür  ve çinko oksit   gibi  metalleri içeren tozlar,
- Kükürt dioksit, hidrojen sülfür gibi kükürt bile#ikleri,
- Azot oksitleri (azot monoksit, azot dioksit gibi) 
- Hidrojen florür, hidrojen klorür bile#ikleri,
- Katran gibi organik bile#ikler
- Radyoaktif maddelerdir. 

Siz de ya!adı"ınız ekosistemin bir parçası oldu"unuza göre hangi faaliyetleriniz
çevreyi etkiler?

� Çevre kirlili"i nedir? Kirlilik çe!itleri nelerdir?
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Sayılan bu kirleticiler ço"unlukla akaryakıtların kullanıldı"ı motorlu ta#ıtların egzoz
gazlarından, ısınma amacıyla kullanılan kömür, ya" yakıt (fuel oil),  do"al gaz gibi fosil
yakıtlardan ve sanayi tesislerinde kullanılan çe#itli kimyasallardan  havaya karı#maktadır
(Resim 3.3). Hava kirleticileri içinde zarar derecesi, miktarı ve yayılı#ı bakımından
birinci sırayı kükürt oksit almaktadır. Havanın kirlilik derecesi de genellikle bu madde
ve azot oksitleri ile belirlenmektedir. 

Hava kirlili"inin etkileri tozların ve gazların yaptı"ı etkiler olarak iki grupta 
toplanabilir.

- Tozların etkileri ço"unlukla insan sa"lı"ı üzerinedir. Akci"erlere kadar ula#an
çok küçük tozlar solunum güçlü"üne neden olur. Akci"erlerin iç yüzeyini etkileyerek
alerjik astım, bron#it vb. hastalıklara yol açabilir. Sindirim bozuklukları ve böbrek
rahatsızlıklarına yol açar. Bitkilerde yaprakları kapladı"ından solunum ve terlemeyi
engeller.

- Gaz hâlindeki kirleticiler havanın nemi ile birle#erek aside dönü#ür. Bundan bit-
kiler ve di"er canlılar, toprak, e#yalar etkilenir.  Yapraklardaki klorofili tahrip eden asit
bitkiyi kurutur. Gözün dokularına zarar verir. !nsanda kanserlere yol açar. Sera gazları
denen karbon dioksit, metan, ozon, kloroflorokarbon gazları küresel ısınmanın ba#lıca
nedenleridir. 

Hava kirlili"i ve sonuçlarıyla ilgili bazı ekolojik sorunlara ayrı ba#lıklar altında
de"inmek daha ayrıntılı  ö"renmek için yararlı olacaktır. Bunlar asit ya"murları ve etki-
leri, do"al sera etkisinin bozulması ve küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve
etkileri olarak gruplandırılabilir. 

AAssiitt  YYaa##mmuurrllaarrıı  vvee  EEttkkiilleerrii
Asit ya"murları, fosil yakıt atıklarının do"al su döngüsüne karı#masıyla olu#ur.

RReessiimm  33..33..  MMoottoorrlluu  ttaa$$ııttllaarrıınn  eeggzzoozz  ggaazzllaarrıı  hhaavvaa  kkiirrlliillii##iinnii  aarrttıırraann  eettkkeennlleerrddeenn  bbiirriiddiirr..
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Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren
gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla tepkimeye girer. Güne# ı#ı"ı da bu 
tepkimelerin hızını artırır. Bunun sonucunda da sülfürik asit, nitrik asit damlaları 
olu#ur ve pH’si 5,6’dan dü#ük olan asit ya"murlarına dönü#ür. Sonuçta göl ve  nehir
gibi su kaynaklarının do"al yapısı bozulur asidik madde oranı artar. Ya"murların dı#ında
ya"ı#, asit içeren kar ya da sis #eklinde de olabilir. 

Ya"ı#ların temas etti"i e#ya ve malzemelerin yanında bitkiler ve di"er canlılar da
zarar görür (Resim 3.4). Örne"in ya"ı#ların etkiledi"i bahçe bitkilerinde verim ve kali-
tenin dü#tü"ü gözlenmi#tir. Elma a"açlarında meyve sayısı azalmı#, meyve kabu"unda
ve etli kısmında lekeler olu#tu"u gözlenmi#tir. E#yalar ve malzemelerde a#ınma ve yıp-
ranmaya neden olur, kullanım ömrünü azaltır. Özellikle tarihi binalar ve heykeller bu
tür ya"ı#lardan zarar görür.  

Yo"un oranda hidrojen iyonu içeren ya"ı#lar topra"a ula#tı"ında kalsiyum, potasyum
ve magnezyum gibi elementlerle tepkimeye girer. Bu olay sonucunda da bitkilerin 
kullandı"ı elementlerin topraktaki miktarı azaldı"ından büyüme yava#lar. Asit ya"murları
ormanların yok olmasına, suları asitle#en göllerde canlılı"ın sona ermesine sebep olabilir. 

Asit ya"murlarının etkisiyle topraktaki alüminyum ve cıva benzeri bile#ikler ayrı#ıp
ya"ı#la su kaynaklarına karı#ır. O ortamda ya#ayan su ürünlerinde (balık, midye vb.)
besin zinciri yoluyla a"ır metaller birikir.  Su canlılarını besin olarak tüketen di"er 
canlılarda da zamanla zehirlenmelere yol açabilir. 

Havadaki kirleticiler asit ya"ı#ı olarak yere inmeden önce kilometrelerce sürükle-
nebilir. Kirlili"in oldu"u yerin çok uza"ını da etkileyebilir. Asit ya"murları bölgesel ve
küresel ölçekte çevre sorunudur. 

RReessiimm  33..44..  AAssiitt  yyaa##mmuurrllaarrıınnıınn  eettkkiilleeddii##ii  bbiittkkii  yyaapprraakkllaarrıınnıınn  ssaa##llııkkllıı  yyaapprraakkllaarrllaa  oollaann  ffaarrkkllııllıı##ıı  aaççııkkççaa
ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  
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SSeerraa  EEttkkiissii,,  KKüürreesseell  IIssıınnmmaa  vvee  KKüürreesseell  ‹‹kklliimm  DDee##ii$$iikkllii##ii  
Her tarafı veya çatısı camla kaplı olan ve içinde genellikle süs bitkilerinin ya da

sebzelerin yeti#tirildi"i yere sera denir. Buraya güne#ten gelen ı#ınlar kolayca girer.
Sera içine giren ı#ınların katı cisimlere ve seranın camlarına çarpmasıyla güne#ten 
aktarılan enerji ısı enerjisine dönü#ür. Bu enerjinin bir kısmı cisimler tarafından 
emilirken bir kısmı yansır. Yansıyan ısının da sera dı#ına çıkması sera camları tarafından
engellenir. $ekil 3.1’de gösterildi"i gibi seraya güne# enerjisi geldi"i sürece içerisi 
ısınır. Bu olaya sera etkisi denmektedir. Cam seraların içinde  istenen sıcaklı"ın dengede
kalması için bazı önlemler alınır. Dünyanın da ya#am için uygun bir sıcaklı"ı vardır.
Çünkü ısı yalıtımını sa"layan bir örtüye yani atmosfere sahiptir. 

""eekkiill  33..11::  SSeerraa  ccaammllaarrıınnıınn  eettkkiissii  ggiibbii  ddüünnyyaannıınn  aattmmoossffeerrii  ddee  yyaallııttıımm  ssaa##llaayyaann  bbiirr  öörrttüü  ii$$lleevvii  ggöörrüürr..  

Atmosferdeki karbon dioksit, metan, azot oksitleri, su buharı, ozon ve klorofloro-
karbon yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın sıcaklı"ını korur. Bir seradaki 
camların bitkileri sıcak tutması gibi bu gazlar da dünyayı sıcak tutar. Bu do"al duruma
atmosferin sera etkisi denir.

E"er sera gazları karbon dioksit, metan, azot oksitleri, su buharı, ozon ve klorofloro-
karbon denen  bu gazlar atmosferde olmasaydı Dünya sıcaklı"ı bugünkünden 30 oC
daha az olacaktı.

Sanayi devriminden bu yana fosil yakıtların çe#itli alanlarda kullanılması, atmosferde
karbon dioksit ve di"er sera gazlarının miktarını giderek fazlala#tırmı#  Bu da do"al
sera etkisini artırmı#tır ($ekil 3.2). Son 15-20 yıldır   küresel ısınma olarak nitelendirilen
bu ekolojik sorun   dünya atmosferi ve okyanuslarda ortalama sıcaklı"ın artı#ı olarak
ortaya çıkmı#tır. 
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""eekkiill  33..22..  AAttmmoossffeerrddee  sseerraa  ggaazzllaarrıınnddaakkii  aarrttıı$$  ddüünnyyaannıınn  ssııccaakkllıı##ıınnıı  aarrttıırrmmaakkttaaddıırr..

Küresel ısınma dünya ikliminde önemli de"i#iklikler yaratmı#tır. Son yıllarda
oldu"u gibi bir tarafta a#ırı kuraklık ya#anırken bir tarafta da a#ırı ya"ı#lar ve do"al
afetler görülmektedir.

Ya"ı#ların hızla azalması nehir, dere, göl ve akarsuların kurumasına yol açarken
yer altı suları da hızla çekilmektedir. Küresel ısınma saptanabilir duruma gelmi# ve
önem kazanmı#tır. Küresel ısınma aynı zamanda insan etkisinden kaynaklanan yapay
ve küresel iklim de"i#ikli"ini de beraberinde getirmektedir. 

KKüürreesseell  ııssıınnmmaa,, insanların çe#itli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve sera
gazları olarak nitelendirilen bazı gazların artması sonucunda yeryüzüne yakın atmosfer
tabakaları ve yeryüzü sıcaklı"ının yapay olarak artması süreci olarak tanımlanır. 

KKüürreesseell  iikklliimm  ddee##ii$$iikkllii##ii, küresel ısınma sonucunda di"er iklim ögelerinin de
(hava hareketleri, ya"ı#lar, nemlilik vb.) etkilenerek dünya ikliminin son 15-20 yıl gibi
çok kısa bir dönemde hızla de"i#mesi demektir. 

Küresel ısınmayla atmosferdeki sera gazlarının artı#ı arasında sıkı bir ili#ki bulun-
maktadır. Gündüzleri ısınan yeryüzünden  geceleri atmosferin üst tabakalarına do"ru ısı
enerjisi yayılır. Bu enerjinin bir kısmı atmosferin yeryüzüne yakın kısımlarındaki sera
gazları tarafından emilir, bir kısmı da yeryüzüne geri çevrilir. Bu durum hem yeryüzünün
hem de yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarının so"umasına engel olur. Bu gazların
miktarı ne kadar çok olursa bu yolla meydana gelen ısınma da o derece çok olur. 

�

�
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!nsan etkisiyle sera gazları artmasaydı atmosferdeki do"al etki dünyanın  sıcaklı"ının
dengeli kalmasını sa"layacaktı. Uzmanların belirledi"ine göre do"al dengenin olması
ko#uluyla dünyanın ortalama sıcaklı"ı 14 oC’tur. Do"al denge durumunda örne"in karbon
dioksidin oranı on binde üç olmalıdır. Sera gazlarının artması ve dengenin bozulması
küresel ısınmaya  neden olmu#tur. 

Küresel ısınmanın ekolojik bir sorun olmasında fosil yakıt kullanımıyla sera 
gazlarının özellikle karbon dioksidin anormal derecede artarak atmosferde birikmesinin
yanında bitki örtüsünün özellikle ormanların tahrip edilmesi, hızlı ve çarpık kentle#me,
hızlı sanayile#me de etkilidir. 

Atmosfere bırakılan karbondioksidin %80-85’i fosil yakıtlardan gelmektedir.
Sanayi devriminde önce atmosferde bulunan toplam karbon dioksit miktarı 600 milyar
ton iken bugün bu miktar 750 milyar tona çıkmı#tır. 

Ormanların tahrip edilmesi ve okyanusların kirlenmesi  sonucu bitkisel planktonların
azalması da karbon dioksit artı#ına neden olmu#tur. Bitkiler fotosentez yoluyla karbon
dioksidi azalttı"ından karalar ve sularda bitkilerin azalması küresel ısınmayı artırmaktadır.
Ormanların tahribinden dolayı yılda 1-2 milyar ton, fosil yakıt kullanımı sonucu 6 milyar
ton atmosfere bırakılmaktadır. Bu miktarın ancak yarısı bitkiler ve bitkisel planktonlar
tarafından tüketilmektedir. Geri kalanı atmosferde birikmektedir. Karbon dioksidin
atmosferdeki ömrünün 50-200 yıl oldu"u dü#ünülürse küresel ısınmadaki etkisi daha
kolay anla#ılabilir. Matematiksel modellere göre yapılan hesaplamalarda karbondioksidin
iki katına çıkması hâlinde küresel sıcaklı"ın 3oC artaca"ı bildirilmektedir. 

Küresel ısınmada rolü olan sera gazlarından metan ve kloroflorokarbon ikinci
derecede rol oynamaktadır. 

Küresel ısınma ve buna ba"lı olarak meydana gelen küresel iklim de"i#ikli"inin
varlı"ı çe#itli felaketlerle kanıtlanmaktadır. Sel felaketleri, açlık ve ölümlere neden olan
kuraklıklar, tropik ormanlardaki dev yangınlar, buzul erimeleri, #iddetli kasırga ve 
tayfunlar bazılarıdır (Resim 3.5).  

Son yüzyılın en sıcak ve en kurak yazları geçti"imiz 8-10 yıl içinde ya#anmı#tır.
Sıcaklık ölçümleri ile elde edilen bu sonuçları buzulların erimesi de desteklemektedir.
Örne"in Güney Kutbu’ndan kopan son derece büyük kütleye sahip buzulların olması,
!zlanda buzullarının erimesi, Himalaya ve Alplerdeki buzulların son 30 yılda oldukça
büyük bir hızla erimesi küresel ısınma gerçe"inin göz ardı edilemeyecek kanıtlarıdır.
Küresel ısınmadan en olumsuz etkilenecek bölgeler Avrupa’nın güney kıyı kentleri,
Afrika ve Asya’nın orta kesimleri olacaktır.

Küresel iklim de"i#ikli"i bazı ekolojik sonuçları da getirecektir. Akdeniz Bölgesi
gibi tarıma uygun alanların çölle#ece"i, Sibirya gibi so"uk bölgelerin tarıma elveri#li
hâle gelece"i, buz da"larının erimesiyle de büyük felaketlerin olabilece"i dü#ünülmektedir.
Küresel iklim de"i#ikli"inin olumsuz etkilerinden biri de canlı türleri üzerinde olacaktır.



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

116677

RReessiimm    33..55::  22000055  yyııllıınnddaa  AAmmeerriikkaa  BBiirrllee$$iikk  DDeevvlleettlleerriinniinn  NNeeww  OOrrlleeaannss  $$eehhrriinnii  ssuullaarr  aallttıınnddaa  bbıırraakkaann
KKaattrriinnaa  kkaassıırrggaassıı  kküürreesseell  ffeellaakkeettiinn  kkaannııttllaarrıınnddaann  bbiirrii  oollmmuu$$ttuurr..    

Buzulların erimesi, kuraklık ve bitki örtüsünün bozulması vb. durumlar habitatları da
etkileyecektir. Canlı türlerinin üreme, beslenme, korunma gibi ya#amsal faaliyetlerinde
sorunlar ya#anaca"ından tür sayısında azalma olacaktır. Tehdit altındaki bazı türler de
yok olma tehlikesiyle kar#ıla#abilecektir.

Küresel iklim de"i#ikli"ine kar#ı alınabilecek önlemler tüm dünya ülkelerini 
ilgilendirdi"inden küresel ölçekte uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bunun için
üç ana ba#lıktan söz edilebilir. 

- Sera gazlarının azaltılması. Fosil yakıt kullanımına olan deste"in azaltılması.
- Enerji kullanımında verimlili"i artırmak. Otomobillerde, evlerde, makinelerde 

vb. enerjiyi verimli kullanmak.
- Yeni enerji kaynaklarını desteklemek. Güne# pilleri, jeotermal ve rüzgar enerjisinden 

yaralanmak vb. 

KKaarrbboonn  AAyyaakk  ‹‹zzii    
Yeryüzünde ya#ayan her birey ula#ım, ısınma, elektrik tüketimi ya da satın aldı"ı

ürünlerle atmosfere karbon dioksit salınımına yol açar. Örne"in otomobil kullanırken
motorda yakıtın yanmasıyla  CO2 açı"a çıkar. CO2 üretimi otomobilin yakıt tüketimine
ve gidilen mesafeye ba"lıdır. Evinizi fosil yakıtlarla ısıttı"ınızda atmosfere CO2 salınır.
Satın alıp kullandı"ınız çe#itli tüketim malzemelerinin üretim a#amalarında da atmosfere
CO2 bırakılır.  

Çe#itli  etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan CO2’in tamamı o ki#inin kkaarrbboonn
aayyaakk iizziiddiirr.�
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Karbon ayak izi genellikle bir yıllık zaman dilimi için hesaplanır. Ton ya da kg olarak
ifade edilir. Di"er sera gazları da karbon ayak izinin hesaplanmasında dikkate alınır.

A#a"ıdaki etkinliklerden her biri karbon ayak izinize bir kg CO2 eklenmesine
neden olur.

- Toplu ta#ım aracı ile 10-12 km, özel araçla 6 km, uçakla 2,2 km yol gitmek,
- Bilgisayarı 32 saat çalı#tırmak, 
- 5 plastik po#et, 2 plastik #i#e kullanmak.

Bu sayılan örnekler dünyaya bırakılan  karbon ayak izinin çok küçük bir bölümüdür.
Çe#itli etkinliklerle atmosfere salınan CO2’i azaltmak ve ormanları ço"altarak do"al
dengeyi yeniden kurmak tüm insanların sorumlulu"udur.  Bunun için salınan karbon
dioksit miktarını telafi edecek kadar a"aç dikmek gerekir.

Küresel ısınma sonucu dünya iklimindeki de"i#iklikler gelecekte ülkemizi de 
etkileyecektir. Bu ko#ullarda daha az zarar görmek için öncelikle bireylerden ba#lamak
üzere yer yüzündeki bütün topluluklar gibi bizim de karbon ayak izimizi küçülterek
üretim ve tüketimdeki dengeyi ayarlamamız gerekmektedir.

Ya#anılan  yer ve ya#am alı#kanlıklarına göre a#a"ıda sıralanan bazı  önlemleri
almak ve davranı#ları edinmek karbon ayak izini  küçülterek  küresel ısınmaya olan 
katkıyı azaltabilir. 

- Elektrik, karbon dioksit  salınımına en fazla katkıda bulunan faktördür. Bu yüzden
elektrikli ısıtıcıyla kahve yaptı"ınızda  ya da televizyonu açtı"ınızda küresel ısınmaya 
katkıda bulunursunuz. Elektrik tüketimini azaltmak için  kullanmadı"ınız cihazlarınızı 
(televizyon, DVD, bilgisayar vs.) tamamen kapatmalısınız.

- Aydınlatmada enerji tasarruflu ampulleri kullanabilirsiniz. 
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- Isınma için güne# enerjisi kullanarak  do"al gaz faturasını yılda yüzde 70 oranında
azaltabilirsiniz. 

- Toplu ta#ıma araçlarını kullanabilir ya da aynı yöne gidip gelen ki#ilerle arabayı 
payla#abilirsiniz.  

- Ambalajlanmı# ürünlerin her a#amasında atmosfere karbon dioksit salınımı 
oldu"undan gereksiz yere ambalajlanmı# ürünlerden uzak durabilirsiniz.

- Uzak ülkelerden gelen gıdalar ve giysiler yerine ülkemizde üretilenleri satın 
alabilirsiniz.

- Kullandı"ınız sıcak suyun sıcaklı"ını biraz (iki derecelik bir dü#ü# bile büyük bir 
fark olu#turacaktır) azaltabilirsiniz.

- Bula#ık ve çama#ır makinesini  dolu  çalı#tırarak  su, elektrik ve deterjan tasarrufu 
sa"layabilirsiniz.

- Çaydanlı"a kullanaca"ınız kadar su doldurabilirsiniz.

- Cep telefonunuz #arj olur olmaz #arjdan alabilirsiniz.

- Düzenli aralıklarla buzdolabının ya da derin dondurucunun buzunu çözerek 
evinizde daha az elektrik harcayabilirsiniz.  

- Evin ısısının yüzde 35’i duvarlar aracılı"ıyla kaybolur. Orta büyüklükte bir evde 
duvar yalıtımı yaparak yakıt faturalarını azaltabilirsiniz.

- 180 mm  kalınlı"ında tavan yalıtımı yaparak çatıdan kaybolan ısının yüzde 25’ini 
durdurabilirsiniz.

OOzzoonn  KKiirrlliillii##ii  vvee  OOzzoonn  TTaabbaakkaassıınnddaakkii  !!nncceellmmee
Gezegenimizi ku#atan  atmosfer  hava hareketleri, sıcaklık, nem, gaz karı#ımı vb.

özellikler bakımından farklı tabakalardan olu#ur.  Troposfer yeryüzüne en yakın atmosfer
tabakasıdır. Kutup bölgelerinde 8-9 km ekvator etrafında ise 16-18 km kadardır. Hava
hareketleri, nem ve ya"ı# olu#umu, sıcaklık de"i#imleri vb. bu katmanda  görülür.
!kinci katman stratosferdir ve yerden yüksekli"i 50 km kadardır. Ozon tabakası yani
ozon gazının (O3) çok yo"un oldu"u tabaka 25-30 km yükseklik arasında stratosferde
yer alır ($ekil 3.3). Ozon gazı yeryüzüne yakın hava tabakalarında dü#ük oranda bulunur.
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Ozon üç oksijen atomundan olu#an O3 bile#iminde bir gazdır. Atmosferdeki 

gazların bütünü içinde dü#ük oranda bulunur. 

Ekolojik açıdan ozonun önemi ozon tabakasındaki i#levidir. Güne# ı#ımasıyla bu
tabakaya kadar gelen zararlı mor ötesi (ultraviyole) ı#ınlarının büyük bir bölümünü
emer. Bir bakıma kalkan olu#turur. Mor ötesi ı#ınlar canlı dokularını etkileyen bazı
dalga boylarında da yıkıcı etkileri olan radyasyondur. 

Bazı kimyasal maddeler bu tabakadaki ozon moleküllerini ayrı#tırarak (O2 molekülü
ve O atomuna) azalmasına neden olmaktadır. Bunların en önemlileri freon gazları 
(kloroflorokarbon, CFCL3, CF2CL) ve bunların hidrojenli (metilbromit vb.) bile#ikleridir. 

Ozon tabakasının incelmesi, ozon moleküllerinin ayrı#tırılması sonucunda azalması
demektir. E"er ozon kaybı %50’den fazla ise ozon tabakasının delinmesi olarak 
nitelendirilebilir. 

Dünyamızı bir örtü gibi saran, zararlı ı#ınlardan koruyan ozon tabakasının bazı
kimyasal maddelerin (kloroflorokarbonlar vd.) etkisiyle incelmesi sonucu zararlı güne#
ı#ınları yeryüzüne ula#ır. Kloroflorokarbon gazları buzdolaplarında, klimalarda, deodorant-
larda kullanılmaktadır. 

Ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddelerin ömürleri yüzlerce yıllarla ifade
edilecek kadar uzun oldu"undan etki süreleri de uzun olmaktadır. Uzmanlar bu zararlı
kimyasalların bugünden itibaren üretimlerinin durdurulması hâlinde bile ozon tabakasının
eski durumuna dönmesi için en azından 50-60 yıl geçmesi gerekti"ini tahmin etmektedirler.  

Ozon tabakasının incelmesi de yeryüzündeki canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. 

�

�
""eekkiill  33..33..  AAttmmoossffeerriinn  kkaattmmaannllaarrıı  
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- Ozon bitkileri hastalıklara, böceklere ve kuraklı"a kar#ı hassasla#tırır ve zayıflatır. 
Aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına, suyun verimli 
kullanılmasının engellenmesine neden olur. 

- Bitkisel planktonlara zarar verir. Bu planktonlar besin zinciri içerisinde önemli yer 
tuttukları gibi ayrıca küresel olarak tüketilen karbon dioksit miktarının yarıdan 
fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sa"lamaktadırlar. 

- Tarla bitkilerinin veriminin dü#mesine neden olur. Ozon zararı ile bitki yapraklarında
beneklenme, sararma, su lekeleri, erken ya#lanma ve dökülme görülür. Pamuk, 
salatalık, i"de a"acı, sardunya, kılıç çiçe"i, ardıç ve biber ultraviyole etkilerine 
hassas bitkilerdir.

- !nsanda deri kanserlerine, katarakta yol açar. Ba"ı#ıklık sisteminin direncini azaltır. 

Ozon tabakasının incelmesi kadar yeryüzüne yakın katmanlarda ozon gazının 
olu#umuna ba"lı ozon kirlili"i de tehlikelidir. Yeryüzüne yakın katmanlarda ozon gazının
meydana gelmesi motorlu araçların egzozlarından çıkan gazların kimyasal reaksiyonlarıyla
olur. Egzozlardan çıkan gazların ço"unlu"unu azot oksitleri olu#turur.   

Güne# ı#ı"ının etkisiyle tepkimeye giren egzoz gazları, kirli havadan olu#an
duman bulutları içinde ozon gazına  dönü#mektedir. Bunun sonucunda da atmosferin
yeryüzüne yakın kısımlarında oozzoonn  kkiirrlliillii##ii meydana gelmektedir.

Özellikle yazın ve güne#li günlerde ozon miktarı artar, ak#amları ve bulutlu havada
azalır. Yeryüzüne yakın tabakalardaki ozon, sera gazı olarak küresel ısınmayı da artırır. 

E"er ozon gazı miktarı yeryüzüne yakın tabakalarda artarsa insan sa"lı"ına zarar
verir.  Ozon gazı bakımından yo"un olan havayı soludu"umuzda göz, burun ve bo"az
dokusu tahri# olur. Solunum sisteminin tahrip olması ile de hayati tehlike olu#abilir.
Ayrıca havadaki yüksek ozon deri#imi bitkilerde büyümeyi ve meyve olu#umunu olum-
suz etkiler.

Ozon tabakasının  korunması için ülkeler zarar veren kimyasalların üretimine ve
kullanımına son vereceklerine,  yasal önlemler alıp  uluslar arası kontrol mekanizma-
ları geli#tireceklerine dair protokoller imzalamı#lardır. Toplumlarda bireylere dü#en
görev zararlı gazların kullanıldı"ı ürünleri satın almamaktır.  

Yukarıdaki ba#lıklar altında söz edilen hava kirlili"i ve ili#kili oldu"u ekolojik
sorunlar da göz önüne alınarak bir özet yapıldı"ında hava kirlili"ine kar#ı alınabilecek
önlemleri a#a"ıdaki gibi sıralayabiliriz.

- Enerji kayna"ı olarak fosil yakıt kullanımının yerine güne# enerjisinden, rüzgar 
enerjisinden, hidrolojik enerji ve jeotermal enerjiden yararlanmak. 

- Fabrika, termik santral, konutlar vb. yapıların bacalarına filtre takmak. Bacalardan 
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� Küresel ısınma nedir? Tanımlayınız.

� Karbon ayak izinizi küçültmek için neler yapabilirsiniz? Örnekler veriniz.

� Ozon tabakasının dünyamız için önemini açıklayınız.

çıkan ve çok zehirli olan kükürt dioksit gibi gazları da arıtarak atmosfere geçi#ini 
engellemek. 

- Yakıtları yakmadan önce zararsız hâle getirmek. Örne"in kömürdeki yüksek kükürt
oranını özel tekniklerle dü#ürmek. 

- Egzoz gazlarını tutarak zararsız hâle getiren  katalizörlü araçlar kullanmak. 

- Metro gibi raylı  toplu ta#ıma araçlarından yararlanmak, kur#unsuz benzin kullanmak.

- Merkezi ısıtmayı yaygınla#tırmak, kontrollü ve tasarruflu yakma uygulamasını 
kullanmak.

- Yerle#im alanlarının imarında yer ve iklim ko#ulları bakımından kentin üzerinde 
durgun hava kitlelerinin olu#abilece"i bölgelerden (da"larla çevrili, çukur ve kapalı 
havzalar vb.) kaçınmak. 

- Yapılar arasında belirli bo#luk ve aralıklar bırakarak buralara park, bahçe vb. ye#il 
alanlar kurmak. 

- Hava akımlarına engel olmayan yapı teknikleri kullanmak.

- Ormanların tahribatını  önlemek,  a"açlandırma çalı#malarına hız vermek. 

- Hava kirlili"inin nedenleri ve zararlı sonuçları hakkında  halkın bilgi sahibi olmasını
ve bilinçlenmesini sa"lamak. Bu konularda yapılan yasal düzenlemelere halkın 
katılımını sa"lamak. 

� Hava kirlili"ine yol açan kirleticilere örnek veriniz.

� Asit ya"murlarının olu!ma nedenini açıklayınız.
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22..  SSuu  KKiirrlliillii##ii
Su, canlı hücre ve doku sıvılarında önemli miktarda bulunmasının yanında ya#am

ortamı olarak da pek çok canlı türü için gereklidir. Denizler, göller, akarsular, yer altı
suları ve su kayna"ı olan di"er ortamların do"al yapısı korundu"u sürece dengeli bir 
ekosistemin parçaları olabilirler.

Dünyada su,  atmosfer ile yeryüzü arasında sürekli dola#ım hâlindedir.  Bir su
damlacı"ının bir yılda atmosfer ile karalar ve yüzey suları arasında 42 kez gidip 
gelmesiyle yenilenebilir bir kaynak olan suyun varlı"ı korunmaktadır. Yüzeydeki sulardan
olan buharla#ma ve ya"ı#larla suyun geri dönü#ü gezegendeki su dengesinin korunmasının
temel olayıdır. Bunu aksatacak insan etkisi olmadı"ı sürece bu dola#ım sürüp gidecektir.
Oysa pek çok bilim insanı bu ekolojik dengenin bozulmasının ve su kirlili"inin nedeni
olarak insanı göstermektedir.

SSuu  kkiirrlliillii##ii, istenmeyen zararlı maddelerin suyun niteli"inin bozulmasına neden
olacak  yo"unlukta ve ölçülebilir miktarda suya karı#ması olayıdır.

Suların kirlili"ine yol açan ba#lıca etmenler: 

- Konutlar, endüstri kurulu#ları ve  termik santrallerden arıtılmadan çevreye verilen 
kirli sular, 

- Yer altı sularına karı#an gübreler ve tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılan  
kimyasal maddeler,

- Nükleer santrallerden atılan sıcak sular,

- Erozyonun oldu"u alanlardan ta#ınan  toprak,

- Deniz ta#ımacılı"ı sırasında  meydana gelen  tanker kazalarıyla  çevreye yayılan 
akaryakıt ve ya"lar, 

- Havaya karı#an kirleticilerdir.

Çe#itli yollarla kirlenen su kaynakları canlı ya#amını olumsuz yönde etkileyebilir.
Hava kirlili"inin oldu"u bölgelerde havaya karı#an kül, toz, çinko oksit gibi tanecikler
havadan a"ır olduklarından a#a"ı do"ru inip karalara ve sulara ula#ır. Havaya karı#an
kirletici maddelerin bir kısmı da zamanla oksijen ve ultraviyole ı#ınlarının etkisi ile
parçalanarak denizlere, göllere, topra"a iner. Aynı zamanda denizlerden buharla#an
sular da ta#ıdıkları  çözünmü# maddeleri ve kirleticileri atmosferde yo"unla#ıp ya"mur
hâlinde yeryüzüne dü#erken tekrar sulara ta#ır. 

Havadaki ve topraktaki kirletici maddeler suya geçti"i zaman özellikle sularda
bulunan balıklar ve di"er canlı varlıklar, bu kirleticilerden olumsuz yönde etkilenir. 



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

117744

Kirli sulardan ya da kirli sularla yıkanmı# sebze ve meyvelerden insanlara geçen
tifo, sarılık, dizanteri gibi bula#ıcı hastalık etmenleri salgınlara yol açabilir.

Kirli sular do"al ya#am ortamlarına zarar verir. Deniz, göl ve akarsu gibi su 
kaynaklarına evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenmi#, yüksek oranda fosfor içeren deterjanlı
sular gelir.  Gübreleme sonucu sulara karı#an azotlu ve fosforlu bile#ikler de su kayna"ının
do"al yapısını bozar. Bu da sularda bazı bitki ve  alg türlerinin kontrolsüz ço"almasına
neden olur. Ötrofikasyon olarak adlandırdı"ımız bu olay sonucunda sular ye#il ve bulanık
bir hâl alır, kıyılarda algler  birikir (Resim 3.6). Algler oksijeni hızla tüketir. Balıklar ve
suda ya#ayan di"er canlıların sayısı azalır. Biyokütle ayrı#madan dibe çöktü"ünden
koku olu#ur, sular ya#anmaz ve kullanılamaz duruma gelir. Son yıllarda Çanakkale
bo"azında  bu tür kirlili"in artı#ı dikkat çekicidir. 

Su kirlili"ine kar#ı alınabilecek önlemler iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan
birincisi  su kullanımında tasarruf sa"layarak atık (kirli) su miktarını azaltmak, ikincisi
kirlenmeyi önleyecek uygulamaları gerçekle#tirebilmektir. Bu konudaki öneriler #unlar
olabilir. 

- Evdeki musluklardan bo#a su akmasının önüne geçmek. 
- Araba yıkamada az su kullanılacak yöntemleri tercih etmek, tuvalet rezervuarlarının

hacmini küçülterek standart getirmek.
- Bahçe, tarla, fidanlık vb. yerleri sulamada “damla sulama” yöntemini kullanmak.
- Fosfatsız deterjanlar kullanmak.
- Evsel, kurumsal ve sanayi atık sularının arıtılmasını sa"lamak.
- Tarımsal zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç yerine biyolojik mücadeleyi tercih 

etmek. 
- A#ırı doz gübre kullanmaktan kaçınmak.
- Deniz, nehir ve göllere katı veya sıvı çöp atılmasını önlemek.
- Toprak erozyonunu önlemek için ye#il alanları artırmak. 
- Suları kirletenlere kar#ı uygulanacak yasal yaptırımları düzenlemek ve uyulması 

için gerekli denetlemeleri yapmak. 

RReessiimm  33..66::  ÇÇiinn’’ddee  TTaaii  GGööllüü’’nnüünn  ööttrrooffiikkaassyyoonn  ssoonnuuccuu  aallgglleerrllee  kkaappllaannmmıı$$  hhââllii  
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33..  TToopprraakk  KKiirrlliillii##ii
Toprak; kayaların ve organik maddelerin ayrı#ması sonucu  meydana gelen, içinde

çe#itli  canlıları barındıran yer kabu"unun en üst kısmını saran do"al  dinamik bir yapıdır.
Toprak, hava, su ve canlılarla  temas halindedir. Bu nedenle  topraklar, di"er çevre
sorunlarından da etkilenmektedir.

Verimli topraklar her geçen gün #ehirle#me, sanayile#me ve ula#ım faaliyetleri
sonucu azalmakta, geri kalan araziler de  a#ırı gübreleme, ilaçlama, evsel ve endüstriyel
atıkların zararlarının etkisinde kalmaktadır.  

Türkiye’de akarsularla birlikte bulundu"u alandan ba#ka yere ta#ınan toprak,
ABD’nin 7, Avrupa’nın 17 ve Afrika’nın 22 katı daha fazla düzeydedir. Fırat Nehri,
yılda 108 milyon ton, Ye#ilırmak 55 milyon ton toprak ta#ımaktadır. Her yıl Keban
Barajı’na 32 milyon, Karakaya Barajı’na 31 milyon ton toprak birikmektedir.

Dünyadaki 99 ülkenin verimli toprakları çöle dönü#me tehlikesiyle kar#ı kar#ıya-
dır. bu süreçte hava ve su kirlili"i, küresel iklim de"i#imi, hızlı nüfus artı#ı gibi temel
ekolojik sorunlar rol oynamaktadır. Bunlarla birlikte a#ırı derecede  gübre kullanımı,
hatalı sulama, tarımsal mücadelede kullanılan kimyasallar topra"ın verimlili"ini tehli-
keye sokmaktadır (Resim 3.7). Topra"a zarar veren uygulamalar canlılar için ya#am
ortamı ve ürün kayna"ı olan topra"ı  i#lenmez hâle getirmektedir. 

� Su kirlili"ine yol açan etmenler nelerdir?

� Ötrofikasyon niçin görülür?

� Su kirlili"ini önlemek için bireysel olarak neler yapabilirsiniz?

RReessiimm  33..77..  FFaarrkkllıı  ttiipp  mmaaddddeelleerriinn  vvee  ttuuzzllaarrıınn  kkiirrlleettttii##ii  ttoopprraakkllaarr  kkuullllaannııllaammaazz  hhââllee  ggeelliirr..  
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� Topra"ın verim gücünü dü#ürecek, toprak özelliklerini bozacak her türlü ekolojik
olay ttoopprraakk  kkiirrlliillii##ii olarak bilinir. 

Topra"ın kirlili"ine neden olan kaynaklar iki grupta toplanabilir. Birincisi toprak
dı#ındaki ekosistemlerde meydana gelen çevre kirlenmesinden kaynaklanan kirleticiler.
!kincisi insanlar tarafından topra"ın içine veya üstüne bırakılan zararlı maddelerdir.

Sözü edilen ba#lıca kirleticiler #unlardır.
- Fabrika bacalarından, termik santrallerden ve konutlardan havaya verilen gaz ve 

katı parçacık hâlindeki zararlı maddelerin çe#itli yollarla topra"a ula#ması,
- Endüstriyel ve kentsel atık sular içindeki zararlı maddeler ile çöplerden kaynaklanan

yüzey ve sızıntı suları,
- Tarımsal zararlılara kar#ı kullanılan kimyasal mücadele ilaçları,
- Topra"a bilinçsizce verilen azotlu suni gübreler ve mineral maddeler, 
- Deri i#leyen sanayi, et kombinaları, tekstil ve konserve fabrikaları vb. tarımsal 

sanayi kurulu#larının atıkları,
- Petrol, radyoaktif  maddeler, katı atık maddeler, uçucu küller ve tuzlardır. 

Toprak kirleticilerinin ekosisteme verdi"i zararlar farklı #ekillerde olabilmektedir.
Örne"in havadan topra"a gelen a"ır metal parçacıkları (bakır, cıva, nikel, kadmiyum,
kur#un, çinko vb.) toprakta birikerek   çok yönlü zarar verir. Bitkinin besin sentezi 
sırasında topraktan alınan bu metaller bitkilerle beslenen di"er canlılara besin zinciri
yoluyla geçer. Metabolizmada kullanılmayan bu kimyasal maddeler canlıdan canlıya
aktarıldı"ında  zincirin son halkasına do"ru miktarı artar ve birikme gösterir. Biyolojik
birikim denilen bu durumdan en çok zarar gören canlı grubu ise besin zincirinin son
halkasındaki  canlılar olur. Özellikle canlı hücrelerinde biriken kur#un, kadmiyum, cıva
zehir etkisi gösterir. 

Hava ve suları kirleten maddeler topra"ın kirlenmesine de etki eder. Örne"in
kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen ya"mur damlacıkları
asit ya"ı#ları hâlinde topra"a gelir. Toprak içine giren bu asitli sular, a"aç köklerini, 
bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara u"ratır. Toprakta gerçekle#en kimyasal
reaksiyonları etkiler ve yer altı sularına karı#arak bu suları içilemez hâle getirir. 

Termik santrallerde  ve kömürle ısınan kentlerde yakım yapılan kazanlarda ve
bacalarda bol miktarda kül meydana gelir. Uçucu olan bu küller çevreye yayılarak  
toprak yüzeyini ya da bitkilerin toprak üstü organlarını kaplayarak yalıtıma neden olur.
Bu da toprak ve bitkide madde alı# veri#ine engel olur. Termik santrallerin çevresindeki
bitki yapraklarının sararıp soldu"u gözlemlenebilir. 

Toprak kirlili"inin nedenlerinden biri olan hızlı nüfus artı#ının etkisi verimli 
toprakların kaybedilmesi biçimindedir.  Nüfusun hızla artması insanların besin ve konut
ihtiyacını arttırır. Bu da büyük #ehirlere olan göçe,  çarpık kentle#meye ve yerle#im
alanlarının geni#lemesine neden olur. Tarım arazilerinin yerle#ime açılması son yıllarda
hızla yaygınla#an bir durumdur. 
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Kirli sularla sulanan toprakların gördü"ü zarar da toprak kirlili"inin bir ba#ka
boyutunu olu#turur. Örne"in Simav Çayı ve Ulubat Gölü bu bölgede çıkarılan bor
mineralinin yıkanması sırasında olu#an atık sularla kirlenmektedir. Simav su havzasındaki
topraklar bu sularla sulanmakta,  topra"ın   kirlenmesine ve veriminin dü#mesine neden
olmaktadır. Aynı #ekilde önemli bir do"al alan olan Ulubat Gölündeki su ürünleri çe#itlili"i
gittikçe azalmaktadır. 

Arıtılmamı# atık suların topra"a verilmesiyle hem toprak hem de yer altı suları 
kirlenmektedir. Bu sular içindeki virüs, bakteri, parazit solucanlar gibi hastalık etmenleri
tarımsal sulama ile bitkilere ve di"er canlılara ta#ınmaktadır. Ayrıca bu hastalık etmenlerinin
içme sularına karı#ması sa"lıklı ve temiz içme suyu bulmakta güçlük yaratmaktadır.
Atık suların arıtılması sırasında içerikteki katı maddeler de “atık su çamuru” olu#turmaktadır.
Bu çamur a"ır metalleri ve hastalık etmenlerini içermektedir. Atık su çamurundaki
yararlı bazı inorganik ve organik maddelerden dolayı topra"a verilmek istense de sözü
edilen zararlı boyutu bir ba#ka sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan ara#tırmalar bir yılda ki#i ba#ına 10-20 ton çöp meydana geldi"ini göstermektedir.
Topra"a bırakılan açıktaki çöplerde hastalık etkeni mikroorganizmalar üremekte ve
çevreye yayılmaktadır. Aynı zamanda çöplerden sızan su ya"ı#larla topra"a ve yer altı
sularına karı#maktadır. Bu sular topra"ın do"al bile#imini bozar ve asitle#tirir. Bu 
topraklarda yeti#en ürünler de besin kirlili"ine neden olur. 

Petrolün ta#ınması, i#lenmesi ve kullanılması sırasında toprakla teması kirlili"e 
yol açmaktadır.  Tarımsal mücadele ilaçlarının  kullanılabilmesi için çözücü olarak petrol
türevi dizel ya"larından yararlanılmaktadır. Bu yolla yüksek oranda dizel ya"lar toprakta
birikmektedir. Bu çe#it kirleticiler topraktan bitkiler yoluyla di"er canlılara ula#abilmektedir.
Kanserojen etkilerinden dolayı da insan sa"lı"ını tehdit etmektedir. Bir litre ya" veya
benzin bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hâle getirmektedir. Topra"ın bu 
kirleticilerden arındırılması güç ve pahalıdır. Son yıllarda yapılan çalı#malar umut 
vericidir. Bilim insanları Helicobacter pylori  denen bir tür bakterinin petrol ve türevlerini
hızla ayrı#tırdı"ını ve zararsız hâle getirdi"ini tespit etmi#lerdir. 

Nükleer enerji kullanımının giderek arttı"ı son yıllarda nükleer enerjinin atıkları
olan radyoaktif atıklar çevre sorunlarına neden olmaktadır. Rusya’da 26 Nisan 1986’da
meydana gelen Çernobil kazasında radyoaktif atıkların çevreye da"ılarak topra"a ve
tarım ürünlerine etki etti"i bilinmektedir. Bu kaza Türkiye ve Orta Avrupa’yı etkilemi#tir.
Yarattı"ı zararların sonuçları bu bölgedeki kanser vakalarının artı#ında görülmektedir. 

Toprak kirleticilerden bir olan tuzlar özellikle kı# aylarında yolların tuzlanması
nedeniyle toprakta birikir. Sulamaya uygun olmayan tuzlu toprakların a#ırı sulanması
ve buharla#ma toprakların tuzla kirlenmesine neden olur. Bu durum bitkilerin yeti#mesini
engeller, çimlenmekte olan fidelerin ölümüne yol açar. 

Toprak kirlili"i di"er çevre kirlili"i süreçleriyle do"rudan ba"lantılıdır. Toprak,
tüm karasal ekosistemlerin hatta sulara ait ekosistemlerin en önemli ö"esidir. Bu nedenle
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44..  SSeess  KKiirrlliillii##ii
Küçük bir köy ya da ilçede ya#ıyorsanız #ehirlerin gürültülü ve kalabalık ya#amından

habersiz olabilirsiniz. Ancak nüfusun ve ta#ıtların hızla arttı"ı kalabalık #ehirlerde ya#ayan
insanlardan biriyseniz sanayile#me ve modern teknolojinin geli#mesiyle ortaya çıkan
sorunlardan birinin de ses kirlili"i oldu"unu çok iyi bilirsiniz. 

!nsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan,  istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade
etmeyen, ho#a gitmeyen seslere gürültü denir. Gürültü bir bakıma sseess  kkiirrlliillii##ii  yaratır. 

Bu tanıma bakıldı"ında, sesin gürültü niteli"i ta#ıması için mutlaka yüksek düzeyde
olması gerekmedi"i anla#ılmaktadır. Ses ve gürültü arasındaki ayırım ki#ilere göre
de"i#ebilir. Bazı insanlar kula"ına müzik olarak gelen bir takım sesler, di"er insanlar
için rahatsız edici olabilir ve gürültü olarak algılanır. Rahatsızlık duyma sınırı da insandan
insana faklılık gösterebilir. Ancak gürültünün insan sa"lı"ını ve rahatını bozdu"u,
olumsuz psikolojik etkiler yaptı"ı ve kaza tehlikesini artırdı"ı bir gerçektir. Özellikle
büyük kentlerimizde gürültü yo"unlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sa"lık
Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerinde oldu"u de"erlendirilmektedir. 

Ses kirlili"i  günümüzde en çok kar#ıla#ılan çevre kirliliklerinden biridir (Resim 3.8).
!nsanların büyük bir ço"unlu"u herhangi bir #ekilde bir gürültüye maruz kalmaktadırlar.
Ancak gürültünün yol açtı"ı ruhsal ve bedensel sa"lık sorunları ülkemizde henüz yeterince
göz önünde bulundurulmamaktadır.

toprak kirlili"inin önlenmesi di"er kirliliklerin önlenmesi anlamına da gelecektir. 

Toprak kirlili"inin önlenmesi için yapılabilecekler a#a"ıdaki gibi sıralanabilir.
- Evsel atıklar topra"a zarar vermeyecek #ekilde toplanmalı ve imha edilmeli.
- Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerle#im alanları kurulmamalı.
- Sanayi atıkları arıtılmadan çevreye verilmemeli.
- Tarım ilaçlarının kullanılmasında ve gübrelemede yanlı# uygulamalar önlenmeli.
- Ambalaj sanayinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilip geri 

dönü#ümü sa"lanarak atık miktarı azaltılmalı.
- Topra"ı yanlı# i#leme ve yanlı# sulama uygulamaları durdurulmalı.
- Otlak alanları ve ormanlar korunmalı; ormanlık alanlar ço"altılmalı.
- A"aç sevgisi ve ormanların korunması konularında toplum e"itilmeli. 
- Organik tarım te#vik edilmelidir. 

� #nsanların hangi faaliyetleri toprak kirlili"ine yol açar?

� Biyolojik birikimin ne oldu"unu açıklayınız. 

� Arıtılmamı! sularla toprak kirlili"i arasındaki ili!kiyi ve insan sa"lı"ı açısından
sonuçlarını açıklayınız. 
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Gürültü di"er çevre kirlili"i faktörlerine benzemez. Havada yayılmasına ra"men
di"er bir çok hava kirletici gibi görünmez, kokmaz. Gürültünün herhangi bir kalıntısı da
yoktur. Topra"ı veya suyu da kirletmez. Kötü kokan bir çöp yı"ını gibi birikmez. Etkileri
küçük adımlarla ve sinsice olu#ur. Ancak kalıcıdır ve kurtulması zordur. Gürültünün
insanlar üzerine olan ileti#im bozuklukları, konsantrasyon ve ö"renme zorlukları, sinirlilik
ve strese yol açan uyuma zorlu"u gibi ruhsal-duygusal kategoriye giren etkilerinin yanı
sıra do"rudan bedensel sa"lı"a olan etkileri de bilinmektedir. 

Ses kirlili"ini yaratan önemli etmenlerin ba#ında plansız kentle#me, sanayile#me,
hızlı nüfus artı#ı ve insanlara gürültünün etkileri konusunda yeterli e"itimin verilmemesi
gelir. 

Ses kirlili"i kaynaklarının en önemlisi trafiktir. Ta#ıtların fren sesleri, motor ve
egzoz sesleri trafik gürültüsünün ba#ında gelir. Trafi"in yo"un oldu"u büyük #ehirlerimizde
kara yolundan geçen ta#ıtların sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu #ehirlerde ya#ayan
insanlar yo"un kara yolu gürültüsünden gittikçe daha fazla etkilenmektedir. Demir yolları
ve havaalanlarına yakın yerle#im bölgelerinde ya#ayan insanlar da ses kirlili"inden
etkilenmektedir. 

Endüstrinin yo"un oldu"u bölgelerdeki ses kirlili"i bu bölgedeki ki#ileri do"rudan
etkiler. Hatta tedavisi olmayan rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca çevremizde bulunan
sokak satıcılarından arabalarının kornalarını istedikleri zaman çalan insanlara kadar
çok sayıda sorumsuz ki#i de ses kirlili"ine neden olmaktadır.

RReessiimm  33..88..  EEvviinniizzddee  yyaa  ddaa  ddıı$$aarrııddaa  ggüürrüüllttüüyyee  nneeddeenn  oollaann  kkaayynnaakkllaarr  ççee$$iittllii  oollaabbiilliirr..    
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RReessiimm  33..99..  SSeess  ööllççüümm  cciihhaazzıı  ççee$$iittllii  oorrttaammllaarrddaa  ggüürrüüllttüü  sseevviiyyeessiinniinn  bbeelliirrlleennmmeessiinnddee    kkuullllaannııllıırr..

Ses kirlili"inin insan sa"lı"ına ba#lıca etkileri #u ba#lıklar altında sıralanabilir. 

Gürültü ile kalp damar hastalıkları arasında ili#kiler konusunda sürdürülen çalı#malar
ve deneyler, ses kirlili"inin;
- Yüksek kan basıncına (hipertansiyon),%% 
- Hızlı kalp atı#ına,
- Kolesterol artı#ına,
- Solunumun hızlanmasına,
- Adale gerilmesine,
- !rkilmelere neden olabildi"i kanıtlamı#tır.

Bilimsel ara#tırmalarda gürültüye maruz kalmı# ki#ilerin hemen tümünde psikolojik
rahatsızlıklar bulunmu#tur. Gürültülü yerlerde ya#amanın en belirgin kar#ılı"ı rahatsızlık,
sıkıntı ve gerilim duygusudur. Gürültü yeteri kadar yüksekse ve kayna"ı belirsiz ise veya
neden oldu"u gerilim yeteri kadar fazla ise a#a"ıdaki davranı# bozuklukları görülmektedir:

- Ani parlamalar, öfkeye hakim olamama ve kendini%kaybetme. 
- Kendini suçlama ve a#ırı sessizlik ve içe kapanma.
- Tartı#macı ve karamsar olma durumu.
- Ho#görünün azalması.
- Yardım iste"inin azalması.

Sesin #iddeti, ses ölçüm cihazlarıyla desibel (dB) olarak ölçülür (Resim 3.9).  Ses
#iddeti insan kula"ının duyabilece"i en silik sesten (0dB) roketin havalanma sesine
(180 dB) kadar de"i#ir (Tablo 3.1). !nsan kula"ı 0-120 dB aralı"ındaki sesleri i#itebilir
ve 0-60 dB arası sesler rahatsız etmez. 
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dB Düzeyi
(Ortalama)

ÖRNEK

0 !nsan kula"ının duyabilece"i en dü#ük ses #iddeti 

30 Fısıldama, sessiz kütüphane ortamı 

60 Normal konu#ma, daktilo, diki# makinesi 

90 Çim biçme makinesi, kamyon trafi"i 

100 Demir testeresi, asfalt delme aracı, kulaklıkla dinlenen müzik 

115 Rock konseri, oto kornası 

140 Jet motoru (Gürültü a"rı yaratır ve geçici sa"ırlık olu#turur).

160 Kulak zarı hasarı  

TTaabblloo  33..11..  SSeess  kkaayynnaakkllaarrıınnddaann  bbaazzııllaarrıınnıınn  sseess  $$iiddddeettii  

Ses kirlili"ini azaltmak için alınacak önlemler a#a"ıdaki gibi sıralanabilir.

- Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerle#im bölgelerinden uzak 
yerlerde kurulması, 

- Motorlu ta#ıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi, 
- Kamuoyuna açık olan yerler ile yerle#im alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen

müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi ya da konut
alanlarında bu tür faaliyetlere izin verilmesinin yasaklanması,

- !#yerlerinde çalı#anların maruz kalaca"ı gürültü seviyesinin en aza% indirilmesi, 
- Yerle#im yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlı"ını önlemek için yeni 

in#a edilen yapılarda ses yalıtımı sa"lanması, 
- Yerle#im yerlerinde ve konutlarda Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin seslerinin

rahatsızlık verecek seviyede yükseltilmemesi 
- Trafikteki gürültüyü azaltmak için bireysel araç kullanımı yerine toplu ta#ımanın 

yaygınla#tırılmasının sa"lanması, 
- Motorlu ta#ıtlarda ses yalıtımlarının yapılması, özellikle küçük motor bisiklet türü 

araçlarda susturucuların kullanılmasının sa"lanması gerekmektedir. 

� Ses kirlili"inin insan sa"lı"ına etkileri nelerdir?

� Ses kirlili"ini azaltmak için evlerde hangi önlemler alınabilir?
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II$$ııkk  KKiirrlliillii##ii
Gökadalar günümüz evrenbiliminin (kozmoloji) önemli ilgi alanlarından biridir.

Bugün gökbilimde  birçok ilerleme, çok uzaklardaki bu sönük gök cisimlerinin gözlemlen-
mesine ba"lıdır. Günümüzde ise  bir ku#ak önceki gök bilimcilerinin kar#ı kar#ıya olmadı"ı
ve  ı#ık kirlili"i olarak adlandırılan bir çevre sorunu var. 

I#ık kirlili"i, yanlı# yerde, yanlı# miktarda, yanlı# yönde ve zamanda ı#ık kullanılmasıdır.

Artan kent ı#ıklarının olu#turdu"u kirlenme, kentlerin yakınlarında yer alan 
gözlemevlerinde gökbilim gözlemlerinin yapılmasını giderek zorla#tırmaktadır.

Günümüzde, #ehirde veya #ehir yakınlarında ya#ayan insanlar geceleri gökyüzündeki
yıldızların ço"unu görememektedirler. $ehirde ya#ayan nüfusun hızla artmasıyla, açık
alan aydınlatmaları yapılmaya ba#lanmı#tır. Bunun sonucu olarak gökyüzüne yayılan
ı#ı"ın miktarı artmı#tır. Ancak #ehirden yeterince uzakla#ıldı"ında Samanyolu’nu ve
pek çok yıldızı görebilmek mümkün olabilmektedir. Gökyüzünün aydınlatılmasının
çevreye zarar verdi"i ve evreni görme hakkını engelledi"i bilinen bir gerçektir. 

I#ık kirlili"ini olu#turan ı#ınlar atmosferdeki molekül ve tozlar tarafından saçılarak
gökyüzünün do"al parlaklı"ını bozmakta ve astronomik gözlemleri etkilemektedir.
Hava kirlili"i ve su kirlili"i gibi zehirleyici olmasa da, gere"inden fazla ve yanlı# yerde
ı#ık kullanmak etkisiz aydınlatma demektir; bunun sonucu olarak ı#ı"ı üretmek için
harcanan enerjinin önemli bir kısmı da bo#a gitmektedir. 

I#ık kirlili"inin kaynakları; 

- Yol, cadde ve sokak aydınlatmaları
- Park, bahçe ve spor alanlarının aydınlatmaları 
- Turistik tesislerin, binaların dı# cephe aydınlatmaları 
- Reklam panoları 
- Güvenlik amacıyla aydınlatma 
- Evlerden, binalardan ta#an ı#ıklardır.

I#ık kirlili"ini azaltmak için aydınlatılması zorunlu bölgelerin, yalnızca aydınlatılması
gereken zaman diliminde ve gereken düzeyde aydınlatılması gereklidir. I#ık kirlili"i
hakkında bilgi verirken, üç temel bile#enden bahsetmek gerekir. Gök parlaması, ı#ı"ın
aydınlatılacak bölge sınırlarının dı#ına ta#ması ve kama#ma. Bu kavramların anlamları
kısaca #u #ekilde açıklanabilir. 

Gece gök parlaması do"al veya yapay kaynaklardan meydana gelmektedir. Do"al
kaynaklar; ay ve yeryüzünden yansıyan güne# ı#ı"ı, atmosferin üst tabakalarındaki
havanın parlaklı"ı, gezegenler arasındaki toz bulutundan yansıyan güne# ı#ı"ı vb.dir.  

Gök parlamasını arttıran yapay kaynak ise elektriksel aydınlatmadır. I#ık, aydınlatma
araçlarından do"rudan  gökyüzüne yayılabilir veya yeryüzünden yansıyan ı#ık atmosferdeki
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toz ve gaz molekülleri tarafından atmosfere saçılarak, parlak bir fon yaratabilir (Resim 3.10).
Bu durumun yıldızları görmeyi engelleyici bir etkisi vardır. Gök parlaması seviyesi,
hava ko#ulları, atmosferdeki toz ve gaz miktarı, gökyüzüne yansıyan ı#ık miktarı ve
görü# açısına ba"lı olarak de"i#kendir. 

Gök parlamasının yüksek olması, özellikle astronomi çalı#malarını olumsuz etkileyen
bir durumdur. Astronomlar gözlem yapacaklarında havanın kuru, gökyüzünün açık
oldu"u, karanlık geceleri tercih ederler. Gök parlamasının artması gökyüzündeki karanlık
bölgelerin parıltısının da artması anlamına gelir. $ehir merkezlerindeki  gök parlaması
do"al durumundan  25-50 kat daha parlak olabilir. Bu durum siyah gök fonunun üzerinde
yıldızlar ve di"er gök cisimlerinin ayırt edilmesini güçle#tirir. Profesyonel ve amatör
astronomların ölçüm sonuçlarına göre, gök parlaması de"erleri tüm dünyada hızla artı#
göstermektedir. 

I#ık kirlili"i göçmen ku#lar için de ciddi bir tehlikedir. Geceleri yıldızlardan faydalanarak
yollarını bulan ku#lar, #ehir ı#ıklarının cazibesine kapılıp yollarını kaybedebilmektedirler.
Bu #ekilde meydana gelen ku# ölümleri hiç azımsanamayacak orandadır. 

Deniz kaplumba"alarının da ı#ık kirlili"inden olumsuz etkilendikleri bilinen bir
gerçektir. Sahilde yumurtalarından çıkan minik kaplumba"alar, geceleri kara ile deniz
arasındaki aydınlık farkından faydalanarak, denize ula#maktadırlar. Sahile yakın yerle#im
yerlerindeki kuvvetli aydınlatma, kaplumba"aları deniz yerine tam ters istikamete 
yönlendirebilmekte ve ölümlerine sebep olabilmektedir. Avustralya’da yapılan bir 
ara#tırmaya göre mercanların, üzerlerine dü#en a#ırı ı#ık yüzünden kendilerine renk
veren mikroskobik algleri reddettikleri, beyazla#tıkları ve strese girdikleri bildirilmi#tir.

I#ık kirlili"i geceleri çevre için gittikçe büyüyen bir tehdittir. Aydınlatmanın 
aydınlatılacak bölge sınırlarının dı#ına ta#ması sonucu, aydınlatılması istenmeyen mekanlarda
olumsuz sonuçlarla kar#ıla#ılabilir ve dikkat da"ıtıcı bir manzara yaratabilir (Resim 3.11).
Ayrıca enerji israfı da oldukça yüksek maliyetleri beraberinde getirir. 

RReessiimm  33..1100..  YYaappaayy  ıı$$ııkk  kkaayynnaakkllaarrıı  ggöökk  ppaarrllaammaassıınnıı  aarrttıırrıırr..  
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Yapay ı#ık kirlili"ine kar#ı alınabilecek ba#lıca önlemler #unlardır:
- “Ne kadar çok ı#ık, o kadar iyi aydınlatma” dü#üncesi do"ru bir aydınlatma 

yakla#ımı de"ildir. Aydınlatılması gereken bölgenin ihtiyacını kar#ılayacak kadar 
aydınlatma yapılmalıdır.

- I#ık kaynaklarının özenle seçilmesi önemlidir. Enerji tasarrufu sa"lamak amacıyla,
görülmeyen dalga boyundaki radyasyonun, yani kızılötesi ve morötesi ı#ınımın 
filtrelendi"i ı#ık kaynakları kullanılmalıdır.

Dı# mekan aydınlatmalarının kama#maya  yani çok fazla parlamaya yol  açacak
biçimde  yapılması  fizyolojik ve psikolojik etki yaratabilir. Örne"in Resim 3.12’deki
binanın dı# cephe aydınlatmasının  yayalar için yarattı"ı kama#ma etkisi görülmektedir.

RReessiimm  33..1111..  AAyyddıınnllaattmmaannıınn  hhaattaallıı  yyaappııllmmaassıı  ssoonnuuccuu  ssookkaakk  llaammbbaassıınnıınn  ıı$$ıı##ıı  aayyddıınnllaattııllmmaassıı  hheeddeefflleenneenn
bbööllggeenniinn  ddıı$$ıınnaa  ttaa$$mmaakkttaaddıırr..  

RReessiimm  33..1122..  DDıı$$  mmeekkaann  aayyddıınnllaattmmaallaarrıınnıınn  iiyyii  oollmmaayyıı$$ıı  oo  ççeevvrreeddee  yyaa$$aayyaannllaarrıı  rraahhaattssıızz  eeddeebbiilliirr..  
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- I#ık kaynaklarının yaydı"ı ı#ı"ın, do"ru yönlendirme ve yerle#tirme ile kontrol 
edilmesi gereklidir. Amaca uygun aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatmanın 
aydınlatılacak bölge sınırlarının dı#ına ta#mamasına özen gösterilmelidir.

- I#ık kontrolü sa"layan zaman ve varlık algılayıcıları ile lo#la#tırma ünitelerinden 
faydalanılmalıdır. Günlük akı#ı olumsuz etkilemeden, gecenin belirli bir saatinden 
sonra aydınlatma seviyesi dü#ürülmelidir.

- Gök parlamasını arttırabilen hava kirlili"i, zeminin yansıtma özelli"i ve benzeri 
etkileri göz önünde bulundurmak gereklidir.

- Ana gözlem istasyonlarının çok yakınında yerle#imi önlemek gereklidir. Ayrıca 
gözlem istasyonlarının çevresinde yerle#im konusunda sıkı denetlemeler yapılmalıdır.

- Mümkün oldu"unca tek renkli ı#ık kaynakları kullanılmalıdır. Özellikle yol, park 
alanları ve güvenlik aydınlatmasında oldukça etkin olarak kullanılan sodyum 
buharlı lambalar, günümüzde kullanılan tek renkli ı#ık kaynaklarına örnek olarak 
verilebilir. 

I#ık kirlili"i sadece amatör ve profesyonel astronomi için de"il, çevreyi korumak
adına da ciddi bir tehdittir. Aydınlatma tasarımı ve tesisatı tüm ko#ullar göz önünde
bulundurularak ve ı#ık kirlili"ine yol açmayacak #ekilde yapılmalıdır. I#ık kirli"i konu-
sunda daha bilinçli olunmalıdır. Dı# aydınlatmanın özenli yapılması ile ı#ık kirlili"inin
önüne geçilebilir.

I#ık kirlili"inin önlenmesi konusunda hepimize görev dü#mektedir. Bunun için;
- Do"ru aydınlatmayla ilgili bilgi sahibi olmalı, 
- Do"ru aydınlatma kurallarına uymalı, 
- Çevremizdeki yanlı# ve rahatsızlık veren uygulamaları ilgililere duyurmalıyız.

Aydınlatma ya#amımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak her konuda oldu"u gibi
gere"inden fazla ı#ık kullanımı da çevreyi olumsuz etkilemektedir. 

� I!ık kirlili"ine yol açan etmenler nelerdir? 

� I!ık kirlili"ine kar!ı alınabilecek önlemler nelerdir? 

� I!ık kirlili"inin önlenmesi konusunda bize dü!en görevler neler olabilir?
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66..  BBeessiinn  KKiirrlliillii##ii  
Bilim ve teknolojideki geli#meler, dünya genelindeki hızlı nüfus artı#ı ve ya#am

standardının yükselmesi sonucu insanların gereksinimleri de artmaktadır. Bu durum
do"al kaynakların tükenmesine ve bireylerin ya#adıkları çevreyi olumsuz etkilemelerine
neden olmaktadır. Kirlenen hava, su ve topra"ın yanı sıra yedi"imiz besinler de fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etmenlerin etkisiyle kirlenerek güvenilirli"ini kaybetmekte ve
sa"lı"ımızı bozacak duruma gelmektedir.

Güvenilir besin, temiz, bozulmamı# ve içinde sa"lı"a zararlı maddeler bulundur-
mayan besindir. 

Güvenilir besinin elde edilebilmesi için hasattan tüketime kadar olan üretim zinci-
rinde besinin çe#itli kaynaklardan kirlenmesinin önlenmesi gerekir (Resim 3.13).
Besinle u"ra#an ki#iler yiyeceklerin temiz bir #ekilde hazırlanıp servis edilmesini kolay
zannedebilirler. Ancak temiz görünen, tadı ve kokusu güzel olan yiyecekler hijyenik
ko#ullara  uygun hazırlanıp saklanmadı"ında zararlı hâle gelebilir. Bu durum sa"lımız
için gizli bir tehlike demektir.

Çok farklı mikroorganizmaların yer aldı"ı bir dünyada ya#amaktayız ve gıdalar
için gerek üretilirken gerek hazırlanırken besin kirlili"ine yol açacak birçok ortam
olu#maktadır. Gıdaya bula#an çe#itli mikroorganizmalar yine  besinin elde edildi"i 
sa"lıklı hayvanlarda (genellikle ba"ırsaklarında) bulunmaktadır. Et ve kanatlı hayvan
etleri  kesim esnasında çok az miktarda i#kembe ile temasa geçti"inde kirlenebilmektedir.
Benzer #ekilde, taze meyve sebzeler de hayvan gübresi ile veya insan la"ım pisli"i ile
bula#mı#  su ile yıkanır veya sulanırsa kirlenmektedir. Bir tür hastalık etmeni bakteri
olan Salmonella türleri tavu"un yumurtalı"ını enfekte edebilir böylece normal görünen
yumurtaya bile Salmonella bula#mı#  olması mümkündür. !stiridye ve di"er kabuklu
deniz ürünleri deniz suyunda normal olarak bulunan Vibrio (Vibriyo) bakterisi ta#ıyor
olabilir. 

RReessiimm  33..1133::  BBeessiinnlleerriinn  hhaazzıırrllaannmmaassıı  vvee  sseerrvviiss  eeddiillmmeessii  ssıırraassıınnddaa  tteemmiizzlliikk  kkuurraallllaarrıınnaa  uuyyuullmmaammaassıı  bbeessiinn
kkiirrlliillii##ii  yyaarraattıırr..  

�
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Gıdaların  i#lenmesi sırasında da  gıdalar çevreden kaynaklı mikroplarla kar#ıla#abilir.
Ayrıca gıdayla u"ra#an enfekte ki#i  aracılı"ıyla mikroplarla kar#ıla#abilir. Ellerini
yıkamamı# enfeksiyonlu gıda i#çileri de gıdaya Shigella (fiigella) bakterileri, hepatit A
ve Norwalk (Norvalk) virüsleri gibi mikropları bula#tırabilir. Mutfakta, mikroplar bir
gıdadan di"erine aynı bıça"ın, kesme tahtasının veya di"er aletlerin yıkanmadan kullanılması
ile geçmektedir. Tamamen pi#mi# bir gıda da çi" gıda ile temasa geçerse ve çi" gıdada
hastalık etkeni varsa tekrar mikroplarla kar#ıla#abilir.  

Kirlenmi# gıdalardaki birçok bakterinin, hastalı"a neden olması için belirli bir sayıya
kadar ço"alması gerekir. Ilık nemli ko#ullarda ve yeterli  besin ortamı olan durumlarda
her yarım saatte bölünerek ço"alan bir bakteri 12 saatte 16 milyon bakteri üretir. Sonuç
olarak, hafif kirlenmi#  bir gıda bir gece sonra yüksek derecede enfekte edici etkiye
sahip olabilir. Di"er taraftan, e"er gıda tam olarak so"utulursa, bakteri daha fazla 
ço"alamayacaktır. Genelde, so"utma veya dondurma i#lemi genellikle bakterilerin 
aktivitelerini yava#latır. Bu genel kural birkaç #a#ırtıcı istisnaya sahiptir. Listeria 
monocytogenes (Listerya monosaytaocins) ve Yersinia enterocolitica (Yersinya
enterokolitika) gibi iki gıda kaynaklı bakteri aslında buzdolabı ko#ullarında geli#ebilir.
Yüksek tuz, #eker ve asit içeri"ine sahip gıdalar bakterilerin geli#mesini engeller, bu
nedenle tuzlu etler, reçel ve tur#ular geleneksel olarak koruyuculu"u sa"lanmı# 
gıdalardır. 

Mikroplar ısı ile öldürülebilir.  E"er gıda iç sıcaklı"ı 78°C olacak #ekilde birkaç
saniye ısıtılırsa, parazitlerin, virüslerin veya bakterilerin öldürülmesi için yeterlidir.
!stisna olarak Bacillus (Basillus) ve Clostridium (Klostridyum) bakterileri endospor olarak
adlandırılan sıcaklı"a dirençli bir yapı olu#tururlar. Bu endosporlar sadece kaynama
derecelerinden yüksek sıcaklıklarda yok edilebilirler. Bu nedenle konserve gıdalar
basınç altında yüksek sıcaklıklarda  haz›rlanmaktad›r. 

Bakteriler tarafından üretilen toksinler ısıya duyarlılı"ına göre de"i#ir. Kusmaya neden
olan stafilokokların toksinleri kaynatma sıcaklıklarına çıkılsa bile etkisiz hâle getirilemez.
Botulizme neden olan en güçlü toksin ise kaynama sıcaklıklarında tamamen etkisiz
hâle gelmektedir. 

Besinlerin hazırlanmaları sırasında uygulanması gereken bazı kurallar vardır ve
bunların uygulanması sa"lık ve temizlik açısından önemlidir. 

Bu kurallar #öyle sıralanabilir.
- Sa"lam, zedelenmemi#, bozuk olmayan besinler seçilmeli ve satın alınmalıdır.
- Sebze ve meyveler toz, toprak ve ilaç kalıntılarından temizlenmeleri için iyi yıkanmalıdır.
- Besinlerin hazırlanma, saklanma ve servis edilmeleri sırasında hastalık etmeni 

mikroorganizmalar veya di"er zararlı maddelerle kirlenmesi önlenmelidir.
- Hastalık yapabilecek #üpheli besinler, özellikle küflenmi# olanlar yenilmemelidir.
- Hazırlama, saklama ve servis sırasında kullanılan araç ve gereçlerde mikroorga-

nizmaların ço"alması önlenmelidir.
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- Çi" yenecek sebze ve meyveler , pi#irilecek taze sebzeler ve kuru meyveler, temiz-
lenmi# ve pi#meye hazır tavuk, balık, parça etler ve yumurta iyice yıkanmalıdır.

- Herhangi bir ha#ere ve mikroorganizma bula#masından ku#kulanılırsa , taze sebzeler 
20 dakika klorlu veya sirkeli suda bekletilmelidir.

- Besinlerin zehirli maddelerle  kirlenmesi önlenmelidir. Özellikle temizlik maddeleri, 
ha#ere öldürücü ilaçlardan kaçınılmalıdır. Bu gibi maddeler besinlerden uzak 
yerlerde; örne"in depo olarak kullanılan oda veya kilerlerde, etiketlenmi# olarak 
saklanmalıdır.

Ha#lanarak, az suda kaynatılarak, buharda, fırında veya ya"da kızartılarak pi#irilmi#
etler, tavuk ve balık güvenilir niteliktedirler. Katı pi#mi# yumurta, sufleler ve fırında
yumurtalı tatlılar da güvenli besinlerdir. !yi pi#mi# köfteler, kıymalı börekler, kaynama
derecesinde pi#mi# yemekler de güvenlidir. Kemiklerinden ayrılmı#, do"ranmı#, dilimlenmi#
ve orta veya az pi#mi# etler, tavuk, rafadan yumurta, yumurtalı çorba terbiyeleri, 
kremalı pastalar, az ısıtılmı# yemekler yeniden pi#me sıcaklı"ında ısıtılmadıklarından
tehlikeli olabilirler. 

Bu nedenle;
- Besinlerin hazırlanması, saklanması, pi#irilmesi, servis için sıcak tutulması, yeniden

ısıtılması sırasında uygulanacak sıcaklık dereceleri bakterilerin ço"almasını 
önleyecek yeterlikte olmalıdır.

- Besinlerden, et, tavuk, balık, süt, yumurta ve bunlarla hazırlanmı# yemekler 16-49 oC
arasındaki sıcaklıklarda bırakılmamalıdır.

- Besinler oda sıcaklı"ında bütün gece bırakılmamalıdır.
- Besinleri sıcak tutma ve ısıtma derecesi 60 - 74 oC arasındadır. So"uk tutma 

derecesi ise 5 oC’un  altındadır.
- Dondurulmu# besinler özellikle etlerin buzu çözüldükten sonra yeniden 

dondurulmamalıdır. Çözüldükten sonra hemen tüketilmelidir.
- Çözülme i#i oda sıcaklı"ında, radyatör üzerinde veya altında, hafif ate#te veya 

güne#li yerde yapılmamalıdır. Buzdolabının alt raflarında bekletilerek yapılmalıdır.
- Etler birer yemeklik miktarlarda, yassı bir #ekilde paketlenmi# olarak dondurulmalıdır.
- Kırık, çatlak ve kirli yumurtalar satın alınmamalıdır.
- Kıyma ve sakatatlar uzun süre saklanamadı"ı için hemen tüketilmelidir.
- Süt ve sütlü besinler, krema, deniz ürünleri, so"uk etli ordövrler, kanepeler, sosis, 

salam,yumurta ve yumurtalı besinler, kremalı pasta ve tatlılar, kıyma kullanılmı# 
besinler, sandviçler devamlı olarak 5 derecenin altında tutulmalıdır.

� Besin kirlili"ine neden olan insan davranı!ları nelerdir?

� Besin kirlili"ine neden olan  mikroorganizmaların ço"almasını önlemek için 
nelere dikkat etmeliyiz?



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

118899

�

77..  RRaaddyyaassyyoonn  KKiirrlliillii##ii
Günümüzde radyasyon kirlili"ine yol açan etkenlerin ba#ında nükleer ara#tırmalar

sonucu ortaya çıkan radyoaktif atıklar gelir. Televizyon ve gazetedeki haberlerde 
radyoaktif atıklardan bahsedildi"ini i#itiriz.  Nükleer ara#tırmalar sonucu ortaya çıkan
radyoaktif atıkları zararsız hâle getirmek günümüz teknolojisi ile mümkün de"ildir. Bu
atıklar e"er uygun #ekilde saklanmazsa etrafa radyasyon yayar.

RRaaddyyaassyyoonn,, elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı ya da
aktarımıdır. 

Nükleer reaksiyonlarda, atom çekirde"i gerek do"al, gerekse yapay yollarla olu#turulan
kararsızlık nedeniyle bozunmaya u"ramakta ve çekirdekteki taneciklerin  bazıları maddesel
yapıdan uzakla#arak enerjiye dönü#ebilmekte ve bu enerji çevreye ısı ve radyasyon
yoluyla yayılmaktadır. Nükleer enerji kayna"ının temeli, çekirdeklerdeki bu madde-
enerji dönü#ümüdür. Kimyasal enerjiye oranla, nükleer enerji düzeyi kıyaslanamayacak
ölçüde yüksektir. Kömürün yanması kimyasal enerji olu#turur. 1 gram saf kömürün
yanma enerjisi 8 kcal/g olup bu enerji 1 kg suyun sıcaklı"ını sadece 8 oC arttırmaktadır.
Oysa nükleer reaksiyonda, aynı 1 gram maddenin nükleer bozunma ile olu#turaca"ı
enerji, 2500 ton saf kömürün yanmasıyla olu#an enerjiye kar#ılık gelmektedir. Nükleer
kirlili"in ya#amı sonlandırıcı bu ürkütücü özelli"i çok yüksek radyasyondan kaynak-
lanmaktadır.

Radyoaktif maddeler parçalanarak çevreye alfa (!), beta(") ve gama(#) gibi ı#ınlar
yayar. Bu ı#ınlardan gama bütün vücuda zarar verirken alfa ı#ınları derinin dı# yüzeyine
etki eder. Beta ı#ınları ise deri ve deri altı dokusuna zarar verir. 

Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar ve nükleer silah denemeleri,
radyasyon kirlili"i yaratan ba#lıca kaynaklardır. Teknolojik geli#meler sonucu üretilen
elektronik cihazlar (televizyon, radyo, bilgisayar, röntgen, tomografi gibi tıbbi cihazlar)
ve bu cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalar, yeni nükleer santrallerin kurulması
ve bunların etkileri  sonucunda radyasyon kirlili"i yaygınla#maktadır. 

Geçmi#te yapılan nükleer silah denemelerinden dolayı radyoaktif maddelerle yüklenmi#
toz bulutları, atmosferin yüksek tabakalarına ve stratosfere yerle#erek radyoaktif ya"ı#lar
hâlinde yava# yava# yeryüzüne inmekte ve çevrenin, özellikle yüzey sularının kirlenmesine
sebep olmaktadır (Resim 3.14).
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Radyoaktif maddeler yaymı# oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere
zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt,
vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve di"er canlılara ta#ır.
Bunun sonucunda ba"ı#ıklık mekanizmasını felce u"ratmak, organları zedelemek gibi
tedavisi olanak dı#ı olan hastalıklar meydana getirirler.

Çevre sorunlarının sınır tanımaması sebebiyle çe#itli kirleticiler gibi radyasyon
kirlili"i de belirli bir yerle sınırlı kalmamakta, kilometrelerce uza"a ta#ınabilmektedir.
Örne"in Çernobil kazası nedeni ile yayılan radyoaktif atıklar, atmosferik hareketlerle
çok uzaklara ta#ınmı#, Karadeniz Bölgesi bu olaylardan en çok etkilenen yer olmu#tur.  

Çevreye yayılan bu ı#ınlar canlı hücreleri do"rudan etkiler ve genlerin yapısında
bozulmaya neden olur. Radyasyona maruz kalmı# canlılarda ortaya çıkan sorunların
ba#ında kanser ve sakat do"umlar gelir. Radyasyon doku hasarlarına da neden olabilir.
Radyasyon etkisi canlılarda mutasyona neden olabilir. Radyasyon insan ve hayvanları
etkiledi"i gibi bitkilerde de anormal büyümelere neden olmaktadır.

Radyasyondan korunmak için yapılması gerekenler afla"›daki gibi s›ralanabilir.

- Nükleer santrallerde kazalara kar#ı gerekli önlemler alınmalı, bu santrallerden 
çıkan atıklar güvenli bir yerde depolanmalı.

- Yurt dı#ı kaynaklı nükleer atıkların denizlerimize atılması engellenmeli.
- Dünyada nükleer silah denemeleri yasaklanmalı.
- Üniversite, hastane, tıbbi te#his ve tedavi laboratuvarlarında, ara#tırma merkezlerinde

radyasyon yayan makinelerin kullanımı standartlara uygun yürütülmeli, burada 
çalı#anlar özel giysiler (kur#un önlük, özel maske) giymeli. 

- Radyasyon yayma özelli"i olan tıbbi atıkların toplanması güvenli biçimde yapılmalı.
- Radyasyonlu cihazlarla yapılan te#his ve tedaviye sık  ba#vurulmamalı.
- Güne#in ultraviyole ı#ınlarından koruyan ozon tabakasına zarar verilmemeli. 

RReessiimm  33..1144::  NNeevvaaddaa  ÇÇööllüü’’nnddee,,  11997700  yyııllıınnddaa  yyeerr  aallttıınnddaa    ggeerrççeekkllee$$ttiirriilleenn  nnüükklleeeerr  ssiillaahh  ddeenneemmeessii  
ssıırraassıınnddaa  rraaddyyooaakkttiiff  mmaaddddeelleerr  iiççeerreenn    ttoozz  bbuulluuttuunnuunn    aattmmoossffeerree  ddoo##rruu  yyüükksseellii$$ii  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  
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88..  EErroozzyyoonn
Ülkemiz  yüzeyinden bir yılda kaybedilen toprak miktarı yakla#ık 1.4 milyar tondur.

Oysa kaybetti"iniz 1 cm kalınlı"ındaki topra"ı 200-300 yıldan önce elde edemezsiniz.
Bu topraklarla birlikte mineral ve organik madde de kaybedilmektedir. Türkiye’nin
kimyevi gübrelere ayırdı"ı yıllık kayna"ın 4.5 trilyon lira oldu"u dü#ünülürse, ekonomik
kaybın büyüklü"ü daha net anla#ılabilir.  

Erozyonla kaybedilen bir ba#ka de"er ise sudur. Kaybolan toprak yüzünden her yıl
yakla#ık 50 milyar m3 ya"ı# depolanamamaktadır. Erozyon 1930’lu yıllardan beri bilinse
1937’de çıkarılan ilk yasalarla korunmaya çalı#ılsa da bugün ülkemiz yüzölçümünün
%90’ınında etkili olması dü#ündürücüdür.  

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerle yeryüzünde bulunan kayaçların ve organik
malzemenin bozunup parçalanması ve ufalanması  sonucu olu#an toprak, yerkabu"unu
ince bir tabaka hâlinde kaplar. 

Bir anlamıyla topra"ın olu#umu ve onun süpürülmesi demek olan erozyon kendi
seyri içinde geli#irse do"aldır, fakat süpürülmeye do"rudan veya dolaylı insanlar sebep
olursa tehlike var demektir. Genel bir tanımlama yapmak gerekti"inde, 

EErroozzyyoonn (toprak a#ınımı), topra"ın akarsu, çı", rüzgar gibi  etkenlerle  a#ınması ve
ta#ınması olayıdır denebilir. 

Ciddi bir çevre sorunu olan erozyon nedeniyle  ormanlarımız ve di"er ye#il alanlarımız
azaldıkça üzerindeki koruyucu örtüyü kaybeden verimli toprak, su ve rüzgârın etkisiyle
a#ınmakta, göllere, akarsulara, barajlara ve denizlere ta#ınmaktadır.

Erozyonun ortaya çıkı#ında özellikle insan etkisi önemlidir. Da"ınık ve düzensiz
yerle#meye ba"lı olarak geli#en yanlı# arazi kullanımı bu etkilerin ba#ında gelmektedir.
Kırsal kesimde ya#ayan, tarım ve hayvancılıkla u"ra#an insanların bu alanları geli#igüzel
seçmeleri verimli toprak  kullanımını zorla#tırmaktadır. Bilinçli ya da kaza sonucu
çıkan yangınlar ve kaçak a"aç kesimleriyle bitki örtüsünün özellikle ormanların yok
edilmesi erozyona zemin hazırlamaktadır (Resim 3.15).

� Radyasyon kirlili"inin sonuçları neler olabilir? 

� Radyasyon kirlili"ine neden olan etkenlere örnek veriniz.

�
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Erozyonun ba#lıca nedenlerini;
- Topra"ı koruyan bitki örtüsünün yangın, a"aç kesimi vb. nedenlerle yok olması,
- Arazi e"imi, toprak yapısı, tarım için yanlı# arazi seçimi, 
- Yıllık ya"ı# miktarı, iklim faktörleri,
- Bitki örtüsü çe#idi, 
- Çı"a neden olan büyük kar kütlelerinin hareketi, 
- Topra"a yapılan çe#itli müdahaleler biçiminde sıralayabiliriz.

Erozyon, Türkiye’nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olmasını tehlikeye
dü#ürmektedir. Rüzgar ve ya"mur, verimli toprakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu
yataklarına ve denizlere ta#ımaktadır. 

Erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. Yanlı# arazi kullanımı,
tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. Do"du"u ve büyüdü"ü yerde geçim #ansı ortadan
kalkan insanların, kentlere göçmekten ba#ka seçene"i kalmamaktadır. Köyden kente
göç ise, alt yapının yetersiz oldu"u kentlerdeki ekonomik ve toplumsal sorunları daha
da a"ırla#tırmaktadır. 

Barajlar ve yeraltı suları da, erozyonun etkilerinden nasibini almaktadır. Yerinden
kopup giden topraklar, baraj göllerini doldurarak su depolama hacimlerini azaltmakta
ve barajların ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Erozyon sonucunda topra"ın
altındaki cansız tabaka (ana kaya) ortaya çıkmaktadır. Faydalı toprak katmanlarını kaybeden
arazilerde çölle#me ba#lamaktadır. NASA’nın yaptı"ı bir ara#tırmaya göre, erozyonun
#iddetlenerek devam etmesi halinde Türkiye’nin büyük bir bölümü yakın bir gelecekte
çöl olacaktır. Toprakları çölle#en bir ülkenin temel sorunları, açlık, susuzluk, i#sizlik ve
iç göç olacaktır.

Erozyon dünya için büyük bir ekolojik sorundur. Göllere ve denizlere ta#ınan topraklar,
25 santimetre kalınlı"ında, yakla#ık 400 bin hektar geni#li"inde araziye e#de"erdir.

RReessiimm  33..  1155..  AA##aaççllaarrıınn  kkeessiillmmeessii,,  bbiittkkii  öörrttüüssüünnüünn  yyookk  eeddiillmmeessii  eerroozzyyoonnuu  hhıızzllaannddıırrıırr  vvee  bbööllggeeyyii  ççööllllee$$ttiirriirr
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Erozyon dünyada bir milyar insani etkilemektedir. 135 milyon insanin da bu yüzden
do"up  büyüdükleri yeri terk etmek tehlikesiyle kar#ı kar#ıya oldu"u tahmin edilmektedir. 

Erozyonun zararları  özetle a#a"ıdaki gibi sıralanabilir. 
- Erozyon nedeniyle verimsizle#en ve yok olan tarım arazileri, üzerinde ya#ayanları 

besleyemez duruma gelir. Bu durum  kırsal kesimden kentlere do"ru göçü artırarak
ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. 

- Meraların yok olması hayvancılı"ın gerilemesine neden olurken, gelirin azalması 
ve i# olana"ının daralması sonucunu do"urur. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun
yanı sıra toprak kayması, ta#kın ve çı" felaketlerini artırır. 

- Bitki örtüsü ve topra"ın olmadı"ı bir yüzey, kar ve ya"mur sularını ememedi"inden, 
do"al su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez.

- Erozyon sonucu ta#ınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik 
ömürlerini kısaltır.

- Ye#il örtü ve topra"ın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim de"i#ikli"i ve bozulan 
ekolojik denge sonucunda  di"er çevre sorunları da artar. 

Erozyonu önlemek için al›nabilecek önlemler afla"›daki gibi s›ralanabilir.
- Yanlı# ekim, sulama, toprak i#leme uygulamaları önlenmeli.
- Zarar gören bitki örtüsünün onarılmasına yönelik çalı#malar yapılmalı.
- Orman tahribatı önlenmeli.
- Mevcut bitki örtüsü korunmalı ve yenileri eklenmeli.
- Verimli toprak alanlarının in#aat vb. sektörde kullanılması önlenmeli.
- E"itim ile insanlara a"aç sevgisi a#ılanmalı, a"açlandırma kampanyaları düzenlenmelidir.

99..  YYaabbaann  HHaayyaattıınnıınn  TTaahhrriibbii  
Türkiye, sahip oldu"u biyolojik çe#itlilik açısından dünyanın önemli co"rafyalarından

biridir. Bu çe#itlilik, tarih boyunca Anadolu’nun sayısız uygarlı"a ev sahipli"i yapmasına
neden olmu#tur. Yaban hayatı açısından Avrupa’nın en zengin ülkesi olan Türkiye 
siklamenlerden çi"deme, Toros sedirinden sı"laya, u"urböce"inden #ahine, palamuttan
kalkana, ishak ku#undan kaya kartalına, kaya yediuyurundan Akdeniz fokuna bir çok
canlı türünü barındırır.

Nesilleri tehlike altında olan büyük memeliler, Türkiye do"asının dinamik dengesinin
sürdürülmesinde anahtar rol oynamaktadır. Türkiye, ekolojik, ekonomik ve bilimsel
açıdan çok önemli karasal büyük memeli hayvanlardan kurt, çakal, tilki, boz ayı, çizgili
sırtlan, saz kedisi, yaban kedisi, va#ak, karakulak ve porsuk gibi türleri barındırır. Yaban
domuzu, ulu geyik, alageyik, karaca, ceylan, çengel boynuzlu da" keçisi, yaban keçisi
ve yaban koyunu gibi ot obur türler de bu topraklarda ya#ar.

Büyük memeli türleri ülkemizin biyolojik çe#itlili"inin en önemli göstergesidir. 
Özellikle; 

- Orman, sulak alan gibi önemli ya#am alanlarının zarar görmesi, 
- Düzensiz ve plansız yerle#im ve kentle#me, 
- Meraların tarım alanlarına dönü#türülmesi, 
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- Bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan avcılık ve hayvancılık faaliyetleri, 
- Tarım ilaçlarının yanlı# kullanımı ve zehirleme, 
- !lgili yasal düzenlemelerin yetersizli"i ve ilgili resmi kurumların yeterli olanaklara

sahip olmaması gibi etmenler bu canlı türlerinin etkin olarak korunmasında en 
büyük engeli olu#turmaktadır

Türkiye ayrıca dünyanın önemli göç yollarından birisidir. Her yıl 75 türe ait on
binlerce ku# ya Türkiye üzerinden göç etmekte ya da kı#lamak için Türkiye’ye gelmektedir.
Türkiye’de 3 önemli göç yolu vardır. Bunlar !stanbul Bo"azı (!stanbul), Çoruh Vadisi
(Artvin) ve Belen (Hatay)’dir. Türkiye co"rafyası sahip oldu"u ya#am alanları, co"rafi
ve bölgelere özel iklim  çe#itlili"i  ile yerle#ik ve göçmen birçok türe barınma,ya#ama
ve üreme imkanı vermektedir. 

Birçok tehdide ra"men Türkiye do"ası  hâlâ umut vermektedir. Hâlâ çok ya#lı
ormanlarımız, bozkırlarımız, göllerimiz, akarsularımız var olma mücadelesi vermeye
devam ediyor. Ancak, bu ekosistemlerin devamı için en üst basamaktan en alt basama"a
kadar canlı türlerinin  de devamı gerekiyor. Ama ne yazık ki ülkemize özgü birçok tür
yok olmanın e#i"ine gelmi# durumda; bu yüzden her birey do"a  için büyük önem ta#ıyor.

Günümüzde çok sayıda canlının nesli daha önce hiç olmadı"ı kadar hızla tükenmekte,
yeryüzündeki ekolojik düzen bugünkü ya#am biçimiyle insano"lunu artık ta#ımamaktadır.
Dünyadaki do"al alanların en azından bugünkü hâliyle korunması ve bozulanların 
onarılması, ya#amın devamını sa"lamak için en önemli hedeflerimiz arasında olmalı-
dır. Tahrip edilen her karı# toprak, yok olan her canlı türü, bizim için ekolojik düzenin
her gün biraz daha yara alması demektir.

Do"al ortamlarında  ya#ayan memeli sürüngen, ku# vb. canlılar ülkemizin yaban
hayatı varlı"ını olu#turur. 

Do"al zenginlikleri bakımından oldukça #anslı olan ülkemizde yaban hayatı tehdit
altındadır. Bu tehditlerden biri de su projeleridir. Do"al alanlarda kurulan büyük barajlar
ile tarım alanları geni#letilmekte, sulama ve kurutma çalı#maları ile çok sayıda sulak
alan ve bozkır alanı yok olmakta, bir kısmının da ekolojik yapısı tamamıyla zarar 
görmektedir.

Ülkemizde Kırklareli sınırları içinde bulunan !"neada Alüvyal-Subasar Longos Ormanları
(Resim 3.16) barındırdı"ı zengin biyoçe#itlilik açısından nadir ekosistemlerden biridir.
Avrupa’daki en büyük alüvyal-subasar ormanlar !"neada Longos Ormanları’dır. Alanı
yakla#ık olarak 1.800 hektardır.  

Su bu ekosistemlerin temel yapısını olu#turur ve can verir. Su getirdi"i kil ve 
organik materyal ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik materyal yönünden
zenginle#tirmektedir. Bu #ekilde subasar ormanın bulundu"u topra"ın her yıl 
yenilenmesi, gübrelenmesi sa"lanmı# olur. Bu ormanların varlı"ının temeli su ile gelen kil
ve organik materyaldir. Kı# aylarında toprak su altındadır, su kanalcıklarda yo"unla#makta,
yer yer ve zaman zaman orman tabanının tamamı su altında kalmaktadır. 
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!"neada Alüvyal-Subasar Longos Ormanları’nda   otsu ve odunsu türlerle beraber
toplam bitki türü sayısı Biyolojik Çe#itlilik ve Do"al kaynak Yönetimi Projesi (GEF-II
Projesi) tarafından yaptırılan ara#tırmada 600 civarında olarak tespit edilmi#tir. Aynı
ara#tırmada yerli ve göçmen olmak üzere 190 ku# türü, 49 memeli(ço"unlu"u yarasa),
19 balık ve çok sayıda böcek türü sahanın biyolojik zenginli"inin tür boyutudur. Ancak
!"neada Subasar-Alüvyal ormanlarının dokusu fazlaca bozulmu# olup, orman içine
yapılan kaçak yerle#meler ve yo"un hayvan otlatması nedeni ile orman bozulmaktadır.
Ayrıca alüvyal ormanları besleyen su kaynaklarının mevcut yerle#imlerin tarımsal sulama
ve içme suyu temini, hatta elektrik üretimi amacı ile de"erlendirilmek istenmesi tehdidi
artırmaktadır. 

Büyük kentlerde, kıyı bölgelerinde plansız yapıla#ma birçok do"al alanın geri
dönü#süz yok olmasına neden olmaktadır. Önemli do"a alanları üzerindeki bir di"er
tehdit de yol yapım çalı#malarıdır. Dü#ünmeden ve plansız olarak yapılan kara yolu
çalı#maları do"al ortamında ya#amaya çalı#an yaban hayvanları üzerinde olumsuz etki
yapmaktadır.  

Günümüzde her yıl binlerce yabani hayvan, ya#am alanlarının tahribi, kaçak
avlanma, insanların kurdu"u yerle#im alanlarının verdi"i zarardan etkilenme (elektrik
tellerine çarpma gibi), tarımsal amaçlı zehirler vb. kimyasal maddeler  ile zehirlenme,
petrol ve ya"larla kirlenme, yabani hayvan kaçakçılı"ı gibi nedenlerden zarar görmek-
tedir. 

A"açların kesilerek ormanların tahrip edilmesi ve orman yangınları da yaban hayatının
ev sahibi ve dünyanın akci"eri olan ormanları her geçen gün daha da azalmakta, do"al
ya#amı olumsuz etkilemektedir. 

!nsan etkisiyle yok olmanın e#i"ine gelmi# olan yaban hayatını kurtarmak ve korumak,
yine insanın gayretleri ve çalı#malarıyla olacaktır. Yaban hayatını korumanın en etkili
yollarından biri canlı türlerinin do"al ya#am alanlarında korunmasıdır (yerinde koruma).

RReessiimm  33..1166::  SSuuyyaa  ddaayyaallıı  oorrmmaann  yyaappııssıınnıınn  ççookk  nnaaddiirr  oollmmaassıı  bbuu  eekkoossiisstteemmlleerrii  öönneemmllii  kkııllmmaakkttaaddıırr..
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RReessiimm  33..1177::  YYaabbaann  kkeeççiissii  ((CCaapprraa  aaeeggaaggrruuss))  üüllkkeemmiizzddee  kkoorruummaa  aallttıınnddaa  oollaann  ttüürrlleerrddeenn  bbiirriiddiirr..  

BBuurrdduurr  GGööllüü:: Yeryüzünde nesli tehlikede olan ördeklerden dik kuyruk ördek 
popülasyonunun çok önemli bir bölümü Burdur Gölü’nde kı#lar. Burdur Gölü bu ve ba#ka
su ku#larının koruma sahası olarak ilan edilmi#tir. Burdur Gölü’nde dik kuyruk örde"in
yanı sıra Burdur balı"ının da korunması için çalı#malar sürmektedir.

BBooddrruumm  AAnnddıızzllıı--GGüünnddoo##aann:: Kınalı keklik, bıldırcın, tav#an, sarı çakal, tilki, yaban
domuzu ve #ahinlerin ya#adı"ı bu alanda usulsüz avcılık sonucu türlerin sayısında azalma
olmu#tur. Koruma sahası ilan edildikten sonra tür sayısında artma görülmü#tür

1100..  OOrrmmaann  YYaannggıınnllaarrıı
Ormanlar, sa"ladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar nedeniyle bütün

dünyada en önemli  do"al kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Ancak buna kar#ın
bütün dünyada ormanlar a#ırı derecede tahrip edilmekte ve azalmaktadır. 

� Hangi etkenler canlıların do"al ya!am alanları için tehdit  olu!turmaktadır?

� Yaban hayatının korunması niçin önemlidir?

Ülkemizde de Kara Avcılı"ı Kanunu ile nesli tehdit altında olan yaban hayvanlarının
habitatlarının korunması, geli#tirilmesi amacıyla alanlar belirlenmektedir. Bu alanların
bazılarında koruma altındaki türlerin ço"altılması da gerçekle#tirilmektedir. 

Ülkemizde yaban hayatını koruma amaçlı projeler yürütülmektedir. Projeler 
kapsamında belirlenen koruma alanlarından bazıları #unlardır. 

Antalya–Düzlerçamı yaban hayatı koruma alanında alageyik ve yaban keçisi
popülasyonu koruma altına alınmı#tır (Resim 3.17). 
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Ormanlar, sahip oldukları biyolojik çe#itlilikle yeryüzündeki en de"erli ekosistemler
arasındadır. Barındırdı"ı ya#amsal zenginlikle, tüm habitatlar arasında ayrı bir yere
sahiptir. Oksijen üretme, karbon dioksit tüketme, erozyon ve selleri önleme, iklimi etkileme,
gibi ekolojik i#levleri üstlenmi#tir. Yalnızca odun hammaddesi olarak de"erlendirmek
yanlı# olur.

Dünya ormanlarının yarıdan ço"u tropik bölgelerde bulunmaktadır. Ülkemizde ise
özellikle Karadeniz bölgesi orman bakımından zengindir. Ormanlar, tarihin hiçbir
döneminde, son yüzyıl içinde ya#adı"ı gibi bir yok olma süreci ya#amamı#tır. Bu yok
olma sürecinin en önemli sebepleri insan kaynaklıdır. Bunlar arasında sürdürülebilir
olmayan odun üretimi, yapıla#ma, yangınlar ve amaç dı#ı kullanım sayılabilir. Bugün,
3 milyar hektar orman alanı yeryüzünden silinmi#tir. 

Ormanlar üzerindeki en önemli tehdit, yangınlardır. Orman yangınları, bitkiler ve di"er
canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanmaktadır
(Resim 3.18). 

RReessiimm  33..1188::  OOrrmmaannddaa  yyaakkııllaann  aattee$$iinn  kkoonnttrrooll  eeddiilleemmeemmeessii  ssoonnuuccuu    22000022  yyııllıınnddaa  BBaallııkkeessiirr  ––  KKeeppssuutt’’ttaa
ççııkkaann  yyaannggıınnddaa  yyaakkllaa$$ııkk  33550000  hheekkttaarr  oorrmmaann  yyookk  oollmmuu$$ttuurr..    

!statistiklere göre, ülkemizdeki orman yangınlarının sebepleri arasındaki en büyük
etken insandır. Olu#an yangınların  %98’i insanlar tarafından çıkarılmaktadır. !nsan
kaynaklı yangınların büyük bir kısmı dikkatsizlikten çıkarken bir kısmı ise kasıtlı olarak
çıkarılmaktadır. Yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit olu#turan yangınlar, yüzlerce
yılda yeti#en a"açların yok olmasına, do"al dengenin bozulmasına, ormanda ya#ayan
canlı türlerinin ve do"al ya#am ortamlarının ortadan kalkmasına, topraktaki organik
maddelerin yitirilmesine sebep olur.

Ormanların korunması ve tahrip olanların iyile#tirilmesiyle ilgili görev ve sorumluluk
yine insana aittir. 

- Ormanda kesinlikle ate# yakmayın. Piknik yaptı"ınız alanı temiz bırakın. 
- Ormanlara yakın arazilerde anız yakmayın. 
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EEkkoolloojjiikk  AAyyaakk  ‹‹zzii
Ekolojik ayak izi kavramı yeni yerle#meye ba#lamı# bir kavramdır ve do"al kaynakları

nasıl kullanaca"ımız konusunda bize yol gösterir. Ekolojik ayak izi günlük ya#antımızda
kullandı"ımız kaynakların, enerjinin, ham maddenin üretilmesi ve olu#turdu"umuz
atıkların etkisiz hâle getirilmesi için gerekli kara ve deniz alanıdır.

Ekolojik ayak izi kavramı  temelini “yerkürenin ta#ıma kapasitesi” kavramından
alıyor. Ta#ıma kapasitesi, ekosistemlerin dengede kalmalarına izin verecek maksimum
birey sayısını belirliyor. Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun do"aya olan yükünü ölçmek
için olu#turulan bir hesaplama ve bu hesap, kaynak tüketimi ve atıklar için gereken
do"al alanı belirtiyor. Örne"in belirli bir nüfus için gerekli olan tüm enerji ve madde
giri# çıkı#ını hesaplıyor ve bu akı#ın sa"lanması için alan/su oranının ne kadar olması
gerekti"ini ortaya çıkarıyor.

Do"adaki ayak izinin hesaplanması “Seçti"imiz ya#am biçimini devam ettirebilmemiz
için ne kadar alan gerekiyor?”, “Herkes bu #ekilde ya#asaydı dünyamız neye benzerdi?”,
“Hem kendi ihtiyaçlarımızı kar#ılayıp hem de dünyamızı nasıl koruruz?” sorularını
cevaplamamızı sa"lıyor.

Ekolojik ayak izi hesabı kaynakları nasıl kullanmamız gerekti"i konusunda bize
yol gösteriyor. Belirli bir nüfusun do"adaki ayak izi, #u anki tüketim miktarımızı hesaplıyor
ve “Tüm ihtiyaçlarımız için do"ada ne kadar alan kullanıyoruz?”, “Günümüz ko#ullarında
her bir bireye ne kadar alan dü#üyor?” gibi soruların yanıtlarını veriyor. Bu da insanların
do"al kaynakları kullanırken aldı"ı önemli kararları sorgulamasını sa"lıyor.

Kullandı"ımız kaynaklar dünyanın farklı yerlerinden geldi"i için ayak izimiz de
dünyanın farklı yerlerindeki alanların toplamıdır. Ekolojik ayak izi bireyler, toplumlar
hatta bir ürün için bile hesaplanabilir.

Bir kutu salçayı ele alalım. Domateslerin üretiminin yanı sıra bunların i#lenip,
ta#ınması için, üretimi yapan #irkete bir alan gerekir. Üretilen salçaların satı#ının yapıldı"ı
bakkallar, marketler de yer i#gal eder.  Ayrıca salçanın üretimi ve da"ıtımı sırasında
açı"a çıkacak karbon dioksidin ve di"er atıkların ortadan kaldırması için alana ihtiyaç
vardır. Tüm bu alanların toplamı bir kutu salçanın dünya üzerinde bıraktı"ı ekolojik
ayak izidir.

Bir günde tüketti"iniz tüm ürünler ve enerjiyi dü#ündü"ünüzde sizin dünya 
üzerindeki ekolojik ayak iziniz hangi boyuttadır? 

Ekolojik ayak izi kavramını ilk defa ortaya atan ara#tırmacılara göre günümüzde,
yeryüzünde ya#ayan her bir bireye 1,5 hektar üretken alan dü#mektedir, yani do"adaki
ihtiyaçlarımız için sadece 1,5 hektar üretken alan kullanabiliriz. 

Oysaki Kuzey Amerika’daki bir birey yeryüzünde 4–5 hektar alanda ayak izi 
bırakmaktadır. Bu da bize her bir bireyin dünyanın ba#ka bir co"rafyasında ya#ayan
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bireylerden 3,5 hektar alanı çaldı"ını gösterir. 2040 yılına ula#ıldı"ında dünya nüfusu
tahminen 10 milyara ula#acak ve ki#i ba#ına dü#en kullanılabilir üretken alan 0,9 hektara
dü#ecektir.

Bizlere dü#en, günlük ya#amımızda yaptı"ımız her türlü faaliyetin biraz daha farkına
varmak ve her adımda do"ayla ili#kimizi gözden geçirmektir. Evlerimizdeki musluktan
akan suyun nereden geldi"ini, bu kayna"ı hangi canlılarla payla#tı"ımızı ö"renmek ve
yakın bir gelecekte bu kaynaktan mahrum kalaca"ımızın farkına varmak gerekir.

BB..  AAttaattüürrkk’’üünn  DDoo##aa  vvee  ÇÇeevvrree  AAnnllaayyıı$$ıı
Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin ba#kenti yapan ve bozkır kasabasında modern

bir #ehir kuran Atatürk, do"a ve çevre anlayı#ıyla günümüzdeki #ehircilik, çevre ve tabiat
güzelli"i kavramlarına ı#ık tutmu#tur. Bu kavramların bilinmedi"i ve konu#ulmadı"ı o
yıllarda, #ehircilik uzmanlarını getirterek Cumhuriyet’in ba#kenti Ankara’yı düzene
sokan, a"aç diktiren, bulvarlar açtıran, orman çiftli"ini kuran, ye#illi"e imkân veren
Atatürk, her zaman örnek alınması gereken e#siz büyük bir önderdir. 

Atatürk’ün do"ayı, a"acı sevmesinin en belirgin örneklerinden birisi de ku#kusuz
Atatürk Orman Çiftli"i’dir. Atatürk 1925 yılında kendi aylı"ından ödeyerek çiftli"in
bugünkü yerini satın almı#tır. Prof. Dr. Arif Akman, “Atatürk ve Do"a Sevgisi” adlı
yazısında çiftli"in kurulu# öyküsünü  ve do"aya verdi"i de"eri anlatmaktadır. Atatürk
bir çiftlik arazisi alıp da   burada bir çiftlik kurma kararını yerli ve yabancı uzmanlara
açıkladı"ı zaman uzmanlar, bir bozkır, kıraç, çıplak ve hatta kısmen de bataklık olan
böyle bir arazide çiftlik kurulamayaca"ını söylerler. Hatta bir uzman “Burası öyle bir
yerdir ki,  elveri#siz toprak ve iklim ko#ulları altında, burada ya sabır tükenir ya para”
demi#tir. Atatürk  “Evet, burası Ankara’nın yanı ba#ında   hem batak, hem çorak hem
de fena bir yer. Ama biz burayı ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecek.” Deyip i#e ba#-
lanmasını buyurmu#tur.  Bilindi"i gibi burası sonradan arazisi, bahçeleri, parkları, 
gazinoları ile Ankara’nın yanı ba#ında ye#il bir cennet olmu# ve bu sayede
Ankaralıların nefes alacakları ve bo# zamanlarında ho#ça vakit geçirecekleri gezi ve
e"lence yeri olmu#tur. 

Aynı yazıda Akman, Atatürk’ün çiftli"i kurarken sık sık oraya gitti"ini yapılacak
i#leri düzenledi"ini ve tarif etti"ini Hikmet Birand’ın anılarından aktarıyor. Bir kez de
Akköprü tarafından çiftli"e giderken Çubuk Çayı boyunca dikilen fidanların tutup
ye#erdi"ini görünce sevindi"ini yazıyor. Yine  o günlerde Çubuk çayı ile çiftlik arasında
yol açılıyor ve iki yanına a"aç dikiliyormu#. Atatürk bu yoldan  geçerken birden #oföre
durmasını istiyor, arabadan inip orada çalı#anlara “Burada bir i"de a"acı vardı, ne
oldu?” diye soruyor. !#çiler a"aca ne oldu"unu bilmediklerini söylediklerinde. Çok üzülüp,
keyfi kaçıyor ve birden  “Yazık! Ya#lı bir a"açtı, baharda etrafa güzel kokular saçardı”
diyor. Bu anıda dile geldi"i gibi  Atatürk’ün duydu"u üzüntü onun do"aya verdi"i de"eri
yansıtmaktadır. 

Atatürk’ün a"aç ve ye#illik sevgisi, yalnız Ankara’ya has bir özlem de"ildi. “Bu
vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya de"er.” diyen Atatürk’ün
özlemi tüm ülkeyi a"açlandırmak ve ye#illendirmek olmu#tur.



* Alıntı yapılan kaynaklar: Bilim ve Teknik Dergisi, Kasım 1981, Sayı 168, 
Atatürk’ün Tabiat ve Çevre Anlayı#ı , Cemil Sönmez, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları
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RReessiimm  33..1199::  AAttaattüürrkk,,    ççiiffttllii##iinn  kkuurruulluu$$  aa$$aammaassıınnddaa  yyaappııllaaccaakk  ii$$lleerrii  ttaarriiff  eeddeerrkkeenn  

Ülkemiz toprakları, üzerinde Atatürk’ün yakın ilgisi ve sevgisiyle Yalova ye#il bir
cennet kö#esi hâline gelmi#tir. Muhsin Zekai Bayer, Atatürk’ün Yalova’yı a"açlandırma
çabalarını #öyle anlatır: “Yalova kaplıcalarının ye#il cennet diyarı ve çam ormanları,
Atamızın çabalarıyla meydana gelmi#tir. !lk i# olarak o zamanın ünlü bahçıvanlarından
Pandeli Efendi’yi Bo"aziçi’ndeki çiçek bahçesinden alarak i#ba#ına geçirmi#tir. Onun
yakın ilgileriyledir ki bugün Çam Burnu adı verilen ormanlık alan yaratılmı#tır.” 

1930 yılında Atatürk, Yalova Kö#kü’ne do"ru çıkmakta iken bir bahçıvanın koca
bir çınar a"acını kesmek üzere oldu"unu görür. “Yahu sen hayatında hiç böyle bir a"aç
yeti#tirdin mi ki kesmeye muktedir görüyorsun kendini?” der. Bahçıvan der ki; “Pa#am,
çınar a"acının kökleri kö#kün temelini kaldırdı, yaprakları da kö#kün pencerelerine
müdahale ediyor. Ya kö#kü kaybedece"iz ya a"acı kesece"iz. Onun için de kusura 
bakmayın ama biz a"acı kesiyoruz.” Bir an dü#ünür; “Hayır, gerekirse kö#kü a"açtan
uzakla#tırırız” der. Ne demek  kö#kü tutup da a"açtan uzakla#tırmak? !nanır mısınız
mühendis de"il, mimar de"il, ziraatçı de"il ama ne yapar biliyor musunuz? !stanbul’da
köprü altındaki tramvay raylarını Yalova’ya ta#ıtır. 

Kö#kü hiç yıkmadan oldu"u gibi tutarak kendisi de kazma, kürek temeli kazar ve
kö#kün altına tramvay raylarını dö#eyip kö#kü a"açtan 4 metre 80 santimetre uza"a
çekerler. Hâlâ Cumhuriyetimiz gibi ayakta durmakta olan çınar a"acının  kurtulu#unu
temin eder.

Atatürk, ya#amının son günlerinde de ye#illikler arasında olma özlemini duymu#tur.
Anıtkabir’e dünya uluslarının gönderdikleri fidanlarla olu#turulan Barı# Parkı hem
barı#ı hem de ye#ili seven Ata’nın ki#ili"iyle bütünle#mi#tir.  

Atatürk son günlerinde ye#ile duydu"u özlemi #öyle dile getirmi#tir. “Yurt topra"ı!
Sana her #ey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk
Ulusunu sonsuzlu"a dek ya#atmak için verimli kalacaksın. Türk topra"ı sen, seni seven
Türk ulusunun mezarı de"ilsin. Türk ulusu için yaratıcılı"ını göster.”
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AALLIIfifiTTIIRRMMAALLAARR

AA.. AA$$aa##ııddaakkii  iiffaaddeelleerrii  ookkuuyyuunnuuzz..  DDoo##rruu  oollaannllaarr  iiççiinn  ((DD)),,  yyaannllıı$$  oollaannllaarr    iiççiinn  ((YY))
hhaarrffii  yyaazzaarraakk  yyaannııttllaayyıınnıızz..
1. (  ) Güncel teknoloji kullanmaksızın gerçekle#tirilen plansız sanayile#me çevre 

sorunlarına yol açabilir. 

2. (  ) Çevreyi  korumaya yönelik alınabilecek tedbirlerin, çevre sorunlarını 
önleyemeye etkisi olmaz.

3. (  ) !nsanın kendi sa"lı"ını koruması için sadece çevresini (ev ve çalı#ma ortamı)
temiz tutması yeterlidir. 

4. (  ) Küresel ısınmanın etkisiyle dünyadaki bazı hayvan türlerinin nesli tükenebilir.

5. (  ) Uçakla yaptı"ımız her yolculuk karbon ayak izimizi artırır. 

BB.. AA$$aa##ııddaakkii  ppaarraaggrraaffllaarrddaa  bboo$$  bbıırraakkııllaann  yyeerrlleerrii  ddoo##rruu  tteerriimm,,  kkaavvrraamm  yyaa  ddaa  
ssöözzccüükklleerrllee  ttaammaammllaayyıınnıızz..  

1. “Küresel ısınma sonucu dünya iklimindeki de"i#iklikler gelecekte ülkemizi de 
etkileyecektir. Bu ko#ullarda daha az zarar görmek için öncelikle bireylerden 
ba#lamak üzere yer yüzündeki bütün topluluklar gibi bizim de …………………. 
küçülterek üretim ve tüketimdeki dengeyi ayarlamamız gerekmektedir.” 

2. “Ekolojik açıdan ozonun önemi ozon tabakasındaki i#levidir. Güne# ı#ımasıyla 
bu tabakaya kadar gelen zararlı ………………… ı#ınlarının büyük bir bölümünü 
emer. Bir bakıma kalkan olu#turur.” 

3. “Toprak kirleticilerinin ekosisteme verdi"i zararlar farklı #ekillerde olabilmektedir.  
Örne"in havadan topra"a gelen a"ır metal parçacıkları (bakır, cıva, nikel, kadmiyum, 
kur#un, çinko vb.) toprakta birikerek   çok yönlü zarar verir. Bitkinin besin sentezi 
sırasında topraktan alınan bu metaller bitkilerle beslenen di"er canlılara besin 
zinciri yoluyla geçer. Zincirin son halkasına do"ru miktarı artar ve birikme gösterir. 
……………………... denilen bu durumdan en çok zarar gören canlı grubu ise 
besin zincirinin son halkasındaki  canlılar olur.” 

4. “Çok farklı mikroorganizmaların yer aldı"ı bir dünyada ya#amaktayız ve gıdalar 
için gerek üretilirken gerek hazırlanırken ………………………. yol açacak 
birçok ortam  olu#maktadır.” 

5. “Ciddi bir çevre sorunu olan …………… nedeniyle  ormanlarımız ve di"er 
ye#il alanlarımız azaldıkça üzerindeki koruyucu örtüyü kaybeden verimli toprak, 
su ve rüzgârın etkisiyle a#ınmakta, göllere, akarsulara, barajlara ve denizlere 
ta#ınmaktadır.” 
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" ÖÖZZEETT

!nsanın do"aya egemen olma çabası arttıkça do"anın tahribi de artmı# sular, karalar,
hava kirletilmi# ve ya#am ortamı olmaktan çıkmı#tır. Böylece hâlâ çözüm yolları aranan
çevre sorunları ya da ekolojik sorunlar ortaya çıkmı#tır. Çevre sorunlarının bazıları;
hava, su, toprak, radyasyon, ses ve besin kirlili"i, erozyon, asit ya"murları, küresel ısınma
ve iklim de"i#ikli"i, yaban hayatının tahribi, do"al ya#am alanları üzerindeki tehditler,
orman yangınları vb. olarak sıralanabilir. 

Hava kirlili"i, atmosferde toz, duman, gaz, koku, su buharı #eklinde bulunabilecek
kirleticilerin canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarlara  yükselmesidir.
Hava kirlili"i asit ya"murları, do"al sera etkisinin bozulması ve küresel ısınma, ozon
tabakasının incelmesi  olmak üzere  bazı ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.

Su kirlili"i, istenmeyen zararlı maddelerin suyun niteli"inin bozulmasına neden
olacak  yo"unlukta ve ölçülebilir miktarda suya karı#ması olayıdır. Kirli sular do"al
ya#am ortamlarına zarar verir. Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına evsel ve
endüstriyel atıklarla kirlenmi#, yüksek oranda fosfor içeren deterjanlı sular gelir.
Gübreleme sonucu sulara karı#an azotlu ve fosforlu bile#ikler de su kayna"ının  do"al
yapısını bozar. Bu da sularda bazı bitki ve  alg türlerinin kontrolsüz ço"almasına neden
olur.

Topra"ın verim gücünü dü#ürecek, toprak özelliklerini bozacak her türlü ekolojik
olay toprak kirlili"i olarak bilinir. Toprak kirlili"i di"er çevre kirlili"i süreçleriyle do"rudan
ba"lantılıdır. Toprak, tüm karasal ekosistemlerin hatta sulara ait ekosistemlerin en
önemli ö"esidir. Bu nedenle toprak kirlili"inin önlenmesi di"er kirliliklerin önlenmesi
anlamına da gelecektir. 

!nsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan,  istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade
etmeyen, ho#a gitmeyen seslere gürültü denir. Gürültü bir bakıma ses kirlili"i yaratır.
I#ık kirlili"i, yanlı# yerde, yanlı# miktarda, yanlı# yönde ve zamanda ı#ık kullanılmasıdır.

Güvenilir besinin elde edilebilmesi için hasattan tüketime kadar olan üretim zincirinde
besinin çe#itli kaynaklardan kirlenmesinin önlenmesi gerekir. Besinlerin hazırlanmaları
sırasında uyulacak bazı kurallar besin kirlili"ini önler.

Radyoaktif maddeler parçalanarak çevreye alfa (!), beta (") ve gama (#) gibi ı#ınlar
yayar. Bu ı#ınlardan gama bütün vücuda zarar verirken alfa ı#ınları derinin dı# yüzeyine
etki eder. Beta ı#ınları ise deri ve deri altı dokusuna zarar verir. Çevreye yayılan bu ı#ınlar
canlı hücreleri do"rudan etkiler ve genlerin yapısında bozulmaya neden olur. 

Erozyon (toprak a#ınımı), topra"ın akarsu, çı", rüzgar gibi etkenlerle a#ınması ve
ta#ınması olayıdır denebilir. Erozyonu önlemek için; yanlı# ekim, sulama, toprak i#leme
uygulamaları önlenmeli. Zarar gören bitki örtüsünün onarılmasına yönelik çalı#malar
yapılmalı. Orman tahribatı önlenmeli. Mevcut bitki örtüsü korunmalı ve yenileri eklenmeli.
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Verimli toprak alanlarının in#aat vb. sektörde kullanılması önlenmeli. E"itim ile insanlara
a"aç sevgisi a#ılanmalı, a"açlandırma kampanyaları düzenlenmelidir.

Günümüzde çok sayıda canlının nesli daha önce hiç olmadı"ı kadar hızla tükenmekte,
yeryüzündeki ekolojik düzen bugünkü ya#am biçimiyle insano"lunu artık ta#ımamaktadır.
Dünyadaki do"al alanların en azından bugünkü hâliyle korunması ve bozulanların 
onarılması, ya#amın devamını sa"lamak için en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Ormanlar, sahip oldukları biyolojik çe#itlilikle yeryüzündeki en de"erli ekosistemler
arasındadır. Ormanlar üzerindeki en önemli tehdit, yangınlardır. Orman yangınları, bitkiler
ve di"er canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla
sonuçlanmaktadır. 

Ekolojik ayak izi günlük ya#antımızda kullandı"ımız kaynakların, enerjinin, ham
maddenin üretilmesi ve olu#turdu"umuz atıkların etkisiz hâle getirilmesi için gerekli
kara ve deniz alanıdır.

Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin ba#kenti yapan ve bozkır kasabasında modern
bir #ehir kuran Atatürk, do"a ve çevre anlayı#ıyla günümüzdeki #ehircilik, çevre ve
tabiat güzelli"i kavramlarına ı#ık tutmu#tur. 
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� TTEESSTT  IIIIII

1. Havası çok kirlenmi# olan bir #ehirde havayı temizlemek için bir dizi önlem 
alınmaktadır. A#a"ıdakilerden hangisi biyolojik önlemdir?

A) Fabrika bacalarına filtre takmak
B) Yakacak olarak kömür kullanımını azaltmak
C) Bölgeyi a"açlandırmak
D) Fabrikalara kimyasal atıkları arıtım tesisi kurmak

2. !nsan etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların atmosferdeki 
oranının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi etkileyece"i dü#ünülmektedir.
Son yıllarda, kutuplardaki buzullarda gözlenen erimeler, çatlamalar ve kopmalar 
küresel ısınmanın birer sonucu olarak görülmektedir.

Bu durumun a#a"ıdakilerden hangisine neden olması bbeekklleennmmeezz??  

A) Kurak bölgelerin geni#lemesi
B) Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yükselmesi
C) Yeraltı sularının artması.
D) Bitki örtüsünün de"i#mesi.

3.  !nsanlar tarafından gerçekle#tirilen a#a"ıdaki olaylardan hangileri do"al hayata zarar 
verir?

I.  Tarım arazilerinin üzerine ev ve sanayi tesislerinin kurulması
II. Plansız olarak yapılan karayolu çalı#maları
III. Tarımda zararlılarla kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadelenin kullanılması

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II
D) I ve III 

4. Do"al çevrenin bozulmasında ve kirlili"in olu#masında a#a"ıdakilerden hangisi en 
az etkilidir?

A) Endüstriyel atıklar 
B) Besin artıkları
C) Nükleer atıklar 
D) Tıbbi atıklar
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5. Egzoz gazları, fabrika ve ev bacalarından çıkan dumanlar havaya karı#arak büyük 
#ehirlerdeki hava kirlili"i sorununu olu#turur. A#a"ıdakilerden hangisi veya hangileri
hava kirlili"i görülen #ehirlerde alınması gereken önlemlerdendir?

I. Bacalara filtre takılması
II. Do"al gaz kullanılması
III. Egzoz gazı ölçümleri
IV. Kömür yakılması

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I, IV 
D) I, II, III 

6. A#a"ıdakilerden hangisi çevreye olumlu etkisi olan  bir örnek ddee##iillddiirr??

A) Tarım ilaçlarının ürün artırmak için bolca kullanılması
B) Fabrikalarda arıtma tesislerinin bulunması
C) Erozyonu önleme çalı#maları
D) Millî parkların olu#turulması

7. Do"anın korunmasıyla ilgili a#a"ıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır?

A) Ormanların süreklili"inin korunması
B) Zehirli fabrika atıklarının arıtılması
C) Tarım ilaçlarının kullanımının en aza indirgenmesi
D) Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması

8. Metal i#leyen fabrikada çalı#an bir i#çi; 
I. Yüksek kan basıncı
II. Kulakta çınlama
III. Di# eti kanamaları 
IV. Çabuk sinirlenme gibi sa"lık sorunları ya#amaktadır. 

Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri ses kirlili"inin etkisi olabilir?  

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
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9. Yeni kurulmakta olan bir parkın  aydınlatma sisteminden sorumlu belediye görevlileri 
ı#ık kirlili"ine kar#ı bazı önlemler alacaktır.  A#a"ıdakilerden hangisi bu önlemlerden 
biri oollaammaazz??

A) Enerji tasarrufu sa"layan ampuller kullanılması
B) I#ık  kaynaklarının gökyüzüne yönlendirilmesi
C) Tek renkli ı#ık kaynaklarının kullanılması
D) Parkı aydınlatacak sayıda lamba kullanılması

10. Ö"le yeme"inizi yedi"iniz bir restoranda gözlemledi"iniz,  restoran çalı#anlarının   
hangi davranı#ı besin kirlili"ine neden olur? 

A)  Et do"radı"ı tahtanın üzerine sinek öldürücüyü bırakması  
B)  Sebze ve meyveleri  yıkayıp sirkeli suya bırakması
C)  Et ve  süt ürünlerini  buzdolabında a"zı kapalı tutması 
D)  Ellerini sık sık  sabunlayıp durulaması 


