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ENE455 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I DERS NOTLARI 

HAVA KİRLİLİĞİ 

Hava Nedir? 

Hava, atmosferi meydana getiren gazların karışımı olarak tanımlanabilir. Hava, insan ve 

canlıların yaşaması icin hayati öneme sahiptir. Yerküreyi saran gaz kutleye atmosfer adı 

verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı yaklaşık 150 km'dir. Bunun sadece 

yaklaşık 5 km'si canlıların yaşamasına elverişlidir. Yeryüzünden uzaklaştıkca hava 

tabakasının yoğunluğu azalır. Atmosfer, yerkürenin etrafında adeta düzenleyici ve koruyucu 

bir ortu şeklindedir. Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su 

buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve 

azot dioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir. Havada yaklaşık olarak; 

Azot %78, 

Oksijen %21, 

Karbondioksit ve asal gazlar %1 oranında bulunur. 

Havada bulunan gazları 3 grupta toplayabiliriz; 

1. Havada devamlı bulunan ve coğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve 

diğer asal gazlar) 

2. Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp coğalan gazlar (karbondioksit, su 

buharı, ozon) 

3. Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler) 

Hava Kirliliği 

Hava kirliliği, bina dışı acık havada bir veya daha fazla turden kirleticinin insan, bitki ve 

hayvan yaşamına; ticari veya kişisel eşyalara ve yaşamaktan zevk duyulabilecek bir cevre 

kalitesine zarar veren miktarda belli bir surenin ustunde bulunmasıdır. Unutulmamalıdır ki 

hava kalitesi ne kadar duşuk olursa hayat kalitesi de bununla doğru orantılı olarak 

duşmektedir. Toz duman, (yapay) sis, buhar, iri partikuller, gazlar (NOx, SOx, CO, VOC) ve 

(kotu) kokulu maddeler kirleticilere birer ornektir. Havada 0,04 ppm’den fazla ozon, 

hidrokarbon buharları ve karbon monoksit gazı ise kirletici sayılır. İnsanların ceşitli 

faaliyetleri sonucu meydana gelen uretim ve tuketim aktiviteleri sırasında ortaya cıkan atıklar 

ile hava tabakası kirlenerek, yeryuzundeki canlı hayatı olumsuz yonde etkilenmektedir. 

Hava Kirletici Kaynaklar 

Hava kirliliği yapay kaynakları 3’e ayrılmaktadır. 

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Ulkemizde ozellikle ısınma amaclı, duşuk 

kalorili ve kukurt oranı yuksek komurlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma 

tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol acmaktadır. 

2. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Nufus artışı ve gelir duzeyinin 

yukselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan cıkan egzoz gazları, 

hava kirliliğinde onemli bir faktor oluşturmaktadır. 

3. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer 

secimi, cevre korunması acısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma 

tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji ureten yakma 

unitelerinde vasıfsız ve yuksek kukurtlu yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep 

olan etkenlerin başında gelmektedir. 
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Doğal hava bileşimini bozan butun maddelerin kirletici olarak tanımlanmasına karşılık, 

yanma reaksiyonunun doğal urunleri olan karbon dioksit ve su buharını klasik hava kirleticiler 

arasında saymak yanlış olur. Sıklıkla karşılaştığımız hava kirleticileri genel bir sıralamayla; 

· Kukurt oksitler 

· Azot oksitler 

· Karbon monoksit 

· Organik maddeler 

· Hidrokarbonlar 

· Askıda partikul maddeler (tozlar ve aeroseller) 

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

1. Pasif Örnekleyiciler 

2. Aktif Örnekleyiciler 

3. Otomatik Analizörler 

4. Uzaktan Algılayıcılar 

HAVA KALİTESİ İNDEKSİ 

 

İyi: Hava kalitesi indeksi, 0-50 arasında olduğunda, hava kalitesinin sağlık acısından iyi 

olduğunu ve hava kirliliğinin kucuk etkiye sahip olduğunu soyleyebiliriz. 

Orta: Hava kalitesi indeksi, 51 ile 100 arasında olduğunda ise hava kalitesi kabul edilebilir 

sınırlar icinde demektir. Bazı kirleticiler bazı insanlar icin olumsuz etkiye sahiptir. Ozona 

karşı oldukca hassas olan kişilerde solunum semptomları gorulur. 

Hassas Gruplar için Sağlıksız: Hava kalitesi indeksi 101-150 arasında olduğunda hassas 

grup uyelerinin sağlıkları uzerinde olumsuz etkileri gorulur. Akciğer hastası kişiler buyuk risk 

altındadırlar. Partikul kirliliğine maruz kalan akciğer hastası kişiler daha buyuk risk 

altındadırlar. Hava kalitesi indeksi bu aralıkta iken genel olarak sağlıklı kişiler cok fazla 

etkilenmez. 

Sağlıksız: Hava kalitesi indeksi 151-200 arasında olduğunda herhangi bir kişide sağlık 

etkileri gorulmeye başlar. Hassas kişilerde daha ciddi sağlık etkisi gorulmeye başlar.ızı 

Çok Sağlıksız: 201-300 arasındaki hava kalitesi indeksi, AQI, sağlık acısından alarm işaretini 

gosterir. Herhangi bir kişide ciddi sağlık etkileri gorulebilir. 
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Zararlı: Hava kalitesi indeksi, 300’u aştığı zaman acil sağlık ikazları başlar. Tüm halk olumsuz olarak 

etkilenir. 

HAVA KALİTESİ MODELLERİ 

En sık kullanılan hava kalitesi modelleri şu şekildedir; 

Dispersiyon modellemesi; bu modeller tipik olarak izin alma prosesi surecinde, emisyon kaynağı 

etrafında yer-seviyesi reseptorlerinde kirletici konsantrasyonlarının tahmini icin kullanılmaktadır. 

Fotokimyasal modelleme; bu modeller genellikle duzenleyici veya politika değerlendirmelerinde, 

tum kaynaklardan cıkan kirletici konsantrasyonları tahmin edilerek etkileri ve buyuk mekansal 

olcekler uzerinde kimyasal reaktif ve inert kirleticilerinin her ikisi de miktarının simule edilmesi icin 

kullanılmaktadır. 

Reseptor modelleme; gozlem teknikleri olarak adlandırılır ki bu teknikler, kaynakta olculen gaz ve 

partikullerin kimyasal ve fiziksel karakteristiklerinin belirlenmesinde kullanılır ve reseptor varlığı 

tanımlamak ve reseptor konsantrasyonlarına kaynak katkıları olcmek icin kullanılır. 

 

SU KİRLİLİĞİ 

Kirlilik Parametrelerinin Sınıflandırılması            

1. Bakteriler, virüsler ve diğer hastalık yapıcı maddeler 

2. Organik maddelerden kaynaklanan kirlenme 

3. Endüstri atıkları 

4. Yağlar ve benzeri maddeler 

5. Sentetik deterjanlar (azotlar, fosfatlar – ötröfikasyon, köpük oluşumu) 

6. Radyoaktivite 

7. Pestisitler 

8. Yapay organik kimyasal maddeler 

9. Yapay ve doğal tarımsal gübreler 

10. Atık ısı  

11. Anorganik Tuzlar 

Su kirliliğini, Doğal kirlenme ve Antropojen kirlenme şeklinde iki kısma ayırmak mümkündür.  

Doğal kirlenme: 

1. Erozyon sonucu inorganik maddelerin artması.  

2. Bitki ve hayvanların yaşamsal atıkları ve ölümleri sonucu oluşan atıklar 

3. Su ortamında büyüyen algler, su bitkileri, mikroorganizmalar, bunların yaşamsal atıkları ve 

ölü kalıntıları (Suda eğer azot ve fosfor varsa yosun oluşur. Yosunlar CO2 alır, O2 verirler.) 
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         Antropojen kirlenme:  

         Evsel ve endüstriyel atıksuların oluşturduğu kirlenmedir. (Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu 

bölgelerde doğal kirlenme, endüstrileşmiş yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde ise antropojen 

kirlenmenin daha ağırlıkta olduğu bilinmektedir.)  

Yüzeysel sulardaki doğal arıtmanın çeşitli yöntemleri vardır: 

1. Atmosferle temas sonucunda O2 derişimi artar, CO2 derişimi azalır, pH yükselir. Bu suya 

organik madde karışması durumunda ise organik bozunma sonucu su içindeki mevcut O2, organik 

maddelerin parçalanması için kullanılır. Yani zaman içerisinde azalır.  

2. Göl ve barajlarda akış hızının düşmesi sonucu askıdaki katı maddeler çökelir, bulanıklık 

azalır. Uzun bekleme süresi içerisinde sudaki organizmalarla patojen bakteri ve virüsler azalır veya 

yok olur. Dolayısıyla bu süreç sonucunda suyun hijyenik kalitesinin yükselmesi sağlanmış olur.  

3. Termal santrallerin soğutma suyunun içerdiği atık ısı akım süreci boyunca atmosfere verilir. 

Öte yandan suların içerdiği radyoaktiveite zaman içerisinde radyoaktif bozunma sonucunda azalır.  

4. Suların içerdiği bozunmayan unsurlar, (Örneğin inorganik birçok tuzlar) herhangi bir 

değişime uğramaz. Ancak çeşitli yüzeysel suların birbirleriyle karışımları sonucunda bunların 

derişimlerinde azalmalar ortaya çıkar. (Örneğin, sulama suyu kriterlerinden birisi olan E.C. değeri 

2500-3000 lerin üzerine çıktığında suyu kullanılmaz hale getirir. Bu akarsuya akış aşağısında E.C.’si 

çok daha düşük, bol miktarda suların karışımıyla sulamada kullanılabilir düzeylere düşebilmektedir.   

    C
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AKARSU KİRLENMESİ   
 

Akarsu kirliliği çalışmalarında debi en önemli parametrelerden birisidir. Akarsuların debileri EİE 

ve DSİ tarafından ölçülür ve yıllıklarda topluca yayınlanır. İlgili akarsuya ait debiler bu yıllıklardan 

alınabilmektedir. Debi önemlidir, zira atıksular debiye göre seyrelmektedir. Bu kapsamda 

minimum seyrelmenin olduğu düşük akımlar büyük önem arz etmektedir. Su kalite standartlarında 

müsaade edilen max konsantrasyonlar belirlenmiştir. Örneğin yazın su sıcaklığının yüksek olduğu 

dönemlerde akarsuda amonyum iyonu konsantrasyonu en fazla 3,5 mg/L olabilir. Bu nedenle 

akarsuya verilecek kirlilik miktarını belirleyebilmek için akarsuyun minimum debisinin bilinmesi 

gerekir. “10 yılda bir tekrarlanan ve üst üste 7 gün devam eden min debi” genel olarak bu amaçla 

kullanılmaktadır. Eğer debi, yağışlarla sıkça değişiyorsa bu durumda kritik durum kurak periyoda 

göre yapılır. Söz  konusu bu değeri saptayabilmek için akarsuyun mevcut tüm akım değerlerine 

bakılarak (örn:1940’tan günümüze....) tek tek günlük debiler gözden geçirilir. Her yılın 7 gün 

devam eden en düşük akımları bulunur. Ve aritmetik ortalaması alınır.  
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Yer altı Suyu Kirliliğine Neden Olan Başlıca Kirleticiler                                      

        (Kirlilik kaynakları) 

Gerçekte yer altı suyu kirliliğini, yüzeysel sular ve toprak kirlenmesinden ayrı tutmak mümkün 

değildir.Kirliliğe neden olan kirletici kaynaklar başlıca iki sınıflamaya tabi tutulurlar. 

Kökensel sınıflama 

A. Evsel Kirlilik Kaynakları 

1. Kanalizasyon sızıntıları 

2. Sıvı atıklar 

3. Katı atıklar 

         B. Endüstriyel Kökenli 

1. Sıvı atıklar 

2. Tank ve boru hattı sızıntıları 

3. Madencilik aktiviteleri 

4. Petrol ve rafineri atıkları 

          C. Tarım 

1. Sulama suyu geri dönüş akıntıları (tuzlama...) 

2. Hayvansal atıklar 

3. Gübreleme ve toprak ıslahı 

4. Pestisitler 

         D. Diğerleri 

1. Dökülmeler ve yüzeye deşarjlar 

2. Stok yığınları 

3. Fosseptikler 

4. Kara yollarında buz eritme amaçlı tuzlama çalışmaları 

5. Sahil akiferlerinde tuzlu su girişimi 

6. Değişik amaçlı kuyular (atık enjeksiyon kuyuları, vb) 

7. Kirli yüzey sularından akifere olabilecek sızmalar 

Alansal sınıflama  

1. Alansal Kaynaklar (Tarım alanları.....) 

2. Noktasal Kaynaklar (Deponi, fosseptik, maden sahası atık depoları, vb.) 

3. Çizgisel Kaynaklar (Kirli akarsu yatakları, Deniz suyu girişimi....) 

Yer altı Suyu Kirliliği Çalışmalarında Belirlenmesi/Ölçüm ve Analiz Edilmesi    

         Gereken Veriler 

1. Kirlilik kaynağı ile ilgili veriler 

2. Doymamış zon (vadoz) ile ilgili veriler/çalışmalar 

3. Doymuş zon ile ilgili veriler/çalışmalar 
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SU KİRLENMESİNİN NEDENLERİ VE ÇEŞİTLERİ 

Uygarlığın gelişmesiyle, insanın suya yaptığı etkiler artmış ve giderek kaynakların sürekliliğine 

etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Özellikle 20.yy başından başlayarak, hızla gelişen sanayiler, bir 

yandan üretim sürecinde çıkarttıkları atıklarla, diğer yandan oluşturdukları yerleşim merkezlerinde 

ortaya çıkan atıklarla, suları önemli ölçüde kirletmeye başlamışlardır. Sanayileşme ile birlikte, 

kimyasal gübre ve ilaç kullanımındaki artışlar da suları kirletmeye başlatmıştır. Bunlardan sularda 

ortaya çıkan kirlenmenin, üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu olgusu ortaya 

çıkmaktadır. Üretim ve tüketim faaliyetleri insandan ayrı düşünülemeyeceğinden, su kirlenmesinde 

nüfus artışının önemli bir rolünün olduğu sonucuna varılabilir. Buradan hareketle, su kirliliğine neden 

olan faktörler olarak, sanayi atıkları, kentsel atıksal, tarımsal ilaç ve gübrelerle nüfus artışı sayılabilir 

(Özdemir, 1997). 

1. Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduğu Kirlenme 

 Sanayinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, hem kirletici türleri ve hem de kirletici miktarları 

artmıştır. Bu kirleticiler, neden oldukları diğer çevre sorunlarının yanı sıra, suları da kirletmeye 

başlamıştır. Sanayi kuruluşlarının katı ve gaz halindeki atıkları, daha çok toprağı ve havayı; sıvı atıklar 

ise suları kirletmektedir. Farklı sanayi kuruluşlarının kirletici etkileri ve dereceleri de farklıdır. Bu 

kuruluşlar, renk, koku, sıcaklık, zehirleyici etkiler, oksijensiz bırakma, gibi yönlerden etkilerde 

bulunmakta, su ortamının fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozmaktadırlar.  

 Sulardaki kirlilik yükünün saptanabilmesi, suların kalitesinin korunabilmesi ve sanayi 

atıklarının zararlı etkilerinin kavranabilmesi için, sulara bırakılan ısıtma ve zehirleme etkili maddeleri 

tanımak gerekir. Bazı sanayi kolları diğerlerinden daha fazla kirleticilik özelliği taşırlar. Petrol rafineri 

atıkları, kağıt, tekstil, metal kaplama, deterjan, gıda, plastik, ilaç ve deri sanayi atıkları, bunların 

başında gelir. Sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kirleticilerin niteliklerine göre aşağıdaki 

gibi guruplaşabilir (Altuğ, 1990). 

2. Kimyasal Kirlenme 

 Kimyasal kirlenme su kaynaklarına organik ve inorganik maddelerin verilmesiyle ortaya çıkan 

kirliliktir. Protein, yağ, gıda maddeleri ve karbonhidrat gibi organik maddelerin oluşturduğu kimyasal 

kirlenmeye mezbahaların atık suları, zamk ve jelatin fabrikalarının atıkları, kağıt ve tekstil 

fabrikalarının atıkları neden olmaktadır. Deterjan ve benzeri sentetik maddelerin oluşturduğu 

inorganik kirlilik, su kaynakları açısından, organik kirliliğe oranla daha da ciddi sorunlar 

doğurmaktadır. Örneğin, deterjan, suların köpürmesine neden olarak suyun havalanmasını önler ve 

dolayısıyla canlıların yaşamasına olanak tanımaz. Bazı sentetik maddeler ise suda erimeden kaldıkları 

için, dibe çökerek yada yüzeyde kalarak, suyun havalanmasını engeller. Bu da ekolojik dengenin 

bozulmasına neden olur  (Ayyıldız, 1981). 

3. Fiziksel Kirlenme 

 Fiziksel kirlenme, suyun renk, bulanıklık, sıcaklık gibi özelliklerini etkileyen bir kirlenme 

türüdür. Soğutma suyu kullanan teknolojilerin yol açtığı fiziksel kirlenme, yaygın olarak, soğutma 

suyu ihtiyacı fazla olan, termik santrallerde ortaya çıkar  (Ayyıldız, 1981). 

4. Fizyolojik Kirlenme  

 Suyun tadını ve kokusunu etkileyen kirlenme türüdür. Sanayi atıklarında bulunan, azot, demir, 

fenoller vb. gibi kimyasal maddeler, suya özel bir koku ve tat vererek doğal tat ve kokusunu bozar.  

5. Biyolojik Kirlenme 
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 Biyolojik kirlenme, sulara, hastalık yapan bakteri, mantar, alg vb. gibi organizmaların 

karışmasıyla ortaya çıkan kirlenme türüdür. Biyolojik kirlenmeye uğrayan sular, belli hastalıkların 

yayılmasına neden olur.  

6. Radyoaktif Kirlilik 

 Nükleer denemeler ve nükleer santraller aracılığıyla, atmosferde biriken radyoaktif maddeler 

yağışlarla yeryüzüne düşerek sulara karışır. Bu yoldan doğal su döngüsüne giren radyoaktif 

maddelerin yanı sıra, nükleer santrallerde meydana gelen sızmalarda radyoaktif maddelerin doğrudan 

sulara karışmasına neden olmaktadır. Böylece, sular radyoaktif maddelerle kirlenmektedir (Uslu, 

1987). 

7. Evsel Kirlenme 

 Nüfus hareketleri nedeni ile, kentsel yerleşmelerin sayıları ve nüfus yoğunlukları giderek 

artmaktadır. Bu nüfus artışı ile birlikte su tüketimi de önemli miktarda artmaktadır. Çünkü, nüfus 

artışı, su kullanımını artıran bir etkendir. Evsel amaçlı olarak kullanılan su, tekrar alıcı ortama geri 

verildiğinde, artık kirlenmiştir. Kullanılan temiz su miktarı arttıkça pis su miktarı da artmaktadır. 

Yerleşim alanlarındaki su kirliliğinin kaynağını, kanalizasyon atıklarıyla, çöpler oluşturmaktadır. 

Evsel pis sular ve kanalizasyon atıkları, genellikle hiçbir arıtma işleminden geçirilmeden, doğrudan ya 

deniz, göl ve akarsulara verilmekte ya da yeraltı sularına karışacak biçimde toprağa bırakılmaktadır. 

Bu da diğer sucul ortamlarla birlikte, içme suyu havzaları başta olmak üzere, daha pek çok içme suyu 

havzası bu sorunla karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Evsel atıklar, karıştıkları sularda kimyasal, 

fiziksel ve biyolojik kirlenmelere neden olmaktadır. Yerleşim yerlerinden kaynaklanan kirlilik içinde, 

hastane atıkları da önemli bir yer tutar. Hastane atıklarının ayrı bir işleme tabii tutulmadan, evsel 

atıklarla karıştırılması, evsel atıklara zehirli ve radyoaktif atık niteliği kazandırmaktadır. Ayrıca, 

yerleşim alanlarında, su alıcı ortamına bırakılan katı atıklar da, su kirlenmesine neden olmaktadır. 

8. Tarımsal Kirlenme 

 Tarımsal faaliyetler, tarla tarımı ve hayvancılık, adı altında toplanır. Gerek tarla tarımı için 

gerekli olan kimyasal gübre, tarımsal ilaçlar ve toprağın işlenmesi; gerekse, hayvancılık faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan bitki ve hayvan artıkları önemli bir kirlilik kaynağı oluşturur. İşte, her türlü 

tarımsal faaliyet sonucu ortaya çıkan katı ve sıvı atıkların neden olduğu bu kirliliğe, tarımsal kirlenme 

denmektedir. Tarımsal kirlenme, şu başlıklar altında toplanabilir.  

9. Toprak Erozyonundan Kaynaklanan Kirlenme 

 Genellikle, kullanılan yanlış tarım teknikleri ve tarla açma amacıyla bitki örtüsünün zarara 

uğraması gibi nedenler, toprak erozyonuna neden olmaktadır. Erozyona uğrayan tarım toprağının, en 

verimli ve tarıma en elverişli olan üst tabakası, sürüklenerek su kaynaklarına yığılır. Göllerin, 

limanların, baraj göletlerinin tabanları, taşınan toprakla örtülür ve bu alanların ömrü kısalır. Erozyon 

ile taşınan toprak parçacıklarının (sediment) yol açtığı önemli bir kirlilik de ötrofikasyondur. Tarım 

arazilerinin üst katmanı, fosfor ve benzeri bitki besin maddeleri açısından, çok zengindir. Erozyon 

sırasında, bu besin maddeleri sedimentlere karışarak su kaynaklarına akar. Buda bazı yosun türlerinin 

çoğalmasına neden olur. Çoğalan yosunların, çözünmüş oksijen tüketimi yüksek olacağından, diğer 

bitki ve hayvan türlerinin yaşamı tehlike altına girer. 

10. Bitki Besin Maddelerinin Oluşturduğu Kirlenme 

 Tarla tarımında verimin arttırılması, bitki besin maddelerinin kullanılmasına bağlıdır. Bitki 

besin maddelerinin başlıcalarından olan yapay gübreler, azot ve fosfordan oluşmaktadır. Azot ve 

fosfordan oluşan gübreler toprağa karışıp, doğal dolaşım (döngü) yoluyla su kaynaklarını 

kirletmektedir. Ayrıca, belli miktarlarda kullanımı, canlılar açısından yararlı olan bu kimyasalların, su 
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kaynaklarına karıştıkları miktar da çok önemlidir. Fazla fosfor, ötrofikasyon olayına neden olurken, 

yüksek miktardaki azot da, azot zehirlenmelerine yol açmaktadır.  

11. Tarımsal Mücadele İlaçlarından Kaynaklanan Kirlenme 

 Tarla ve bahçe tarım ürünlerinin kalite ve miktarının artması, bu bitkilere zarar veren yaban 

otları, asalaklar ve böceklerin yok edilmesine bağlıdır. Bu zararlılar pestisit diye adlandırılan tarımsal 

mücadele ilaçları kullanılarak yok edilmektedir. Ancak, pestisitlerde sularla yıkanarak, diğer su 

kaynaklarına karışırlar. Pestisitler, uygun miktarda kullanılsalar bile, alıcı ortamlarda zamanla 

birikerek, zehirleyebilecek düzeylere ulaşabilmektedirler. Bu kimyasallar, hem kalıcı ve hem de 

birikici özelliklere sahiptirler. Bu nedenle de önemli kirleticilerden sayılırlar.  

12. Hayvan Artıklarının Oluşturduğu Kirlenme 

 Hayvancılık yapılan yerlerde, ahır, ağıl gibi hayvan barınakları, yağışlarla yıkanır ve oralardaki 

hayvan artıkları, yüzey sularına karışır. Bunun yanı sıra tarlalarda kullanılan hayvan gübresi de 

yağışlarla yüzey sularına karışarak su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır.  

SU KİRLENMESİNİN ETKİLERİ 

1. İnsan Sağlığına Etkileri 

 Suyun içerisine karışan ve bulunan bir takım kimyasal maddeler zehirli etki yapabilirler. 

Kaynak sularının kirlenmesi ise bir takım mikroorganizmaların bu sudan içen ve kullanan diğer 

canlılara geçmesine neden olabilir. Kolera, tifo gibi hastalıklar bu yolla insandan insana bulaşırlar. Bu 

mikroorganizmalar insan dışkısı ile sulara karıştıklarında suyu içen diğer insanların hastalanmasına 

yol açabilirler. Sularda kirlilik göstergesi olarak bu sudan yapılan ekimlerde üreyen E.Coli (Koli 

Basili) kullanılır.     E. Coli insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşamaktadır. Bu etkeni sulardan 

üretilmesi bu suyun içerisine insan yada hayvan dışkısının karıştığını, eğer hastalıklı bir kişinin dışkısı 

da karışacak olursa büyük salgınlara yol açabileceğini gösterir. Sağlık kuruluşları düzenli olarak 

sulardan alınan örnekleri kontrol ederler (Bertan, 1995). 

2. Doğaya Etkileri 

 Su kaynaklarının kirlenmesi, biyolojik çeşitlilik diye anılan, bitki ve hayvan toplulukları ile 

mikroorganizmaları da doğrudan etkiler. Sulardaki bitki ve hayvan toplulukları, kirlilikten büyük 

ölçüde etkilenir. Söz konusu topluluklar dayanıklılık derecelerine göre, zaman içerisinde ortadan 

kalkarlar. Böylece, sonuçta, kirliliğin yüksek düzeyde olduğu bazı su ortamlarında bir süre sonra, 

hemen hemen bütün canlı türlerinin tamamı ortadan kalkar. Bu tür ortamlar ölü su ortamları olarak 

adlandırılır. 

 Kirlenmiş sular, bitki topluluklarından başka, bu ortamlarda barınmakta olan hayvan türlerini de 

olumsuz yönde etkiler. Bu tür ortamlardaki hayvan toplulukları, bir süre sonra ya yok olup gitmekte ya 

da yaşamlarını sürdürebilmek için başka yerlere göç etmektedir. Kirli sular karalarda yaşamakta olan 

hayvan türlerine de zarar verir. Kirli sular, taşıdıkları bakterilerle, hayvan türlerinin ya hastalanarak 

ölmelerine ya da zehirli bazı maddeleri vücutlarında biriktirmelerine neden olmaktadır. Ayrıca, kara 

ekosistemindeki hayvanların göç ederek yer değiştirmelerinde de, kirli suların payı bulunmaktadır.  

 TATLI SULARDA KİRLİLİK VE ALGLER 

 Herhangi bir temiz su, atık sularla kirlenmeye başladıktan sonra, temiz su içindeki mevcut 

alglerin bu kirlenmeye karşın gösterecekleri reaksiyon şekli oldukça önemlidir. Dolayısıyla herhangi 

bir su kütlesinin atık sularla kirlenmiş olan kısmındaki alglerin sayısı ve çeşidi, atık suların ulaşmadığı 

kısımlardaki alglerden daha farklı olacaktır. Özellikle, nehirler gibi sürekli akan sular içerisine boşalan 

atık sular, nehir içerisinde boşaldıkları noktadan itibaren aşağılara doğru basamaklar halinde 
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parçalanacaktır. Bu nedenle mikroorganizmaların sayıları ve çeşitleri bu atık suyun nehir suyu içindeki 

parçalanma devrelerine uygun olarak değişecektir. Bu değişim akuatik flora ve faunanın kirlenme 

noktasının üzerinde yer alan nehrin temiz kısmındaki flora ve faunaya benzer oluncaya kadar devam 

eder. Nehirde sürekli değişen bu kirlilik içerisinde algler, en önemli organizma grubunu temsil ederler. 

 Alg populasyonlarının organik kirlenmenin farklı noktalarında gösterdikleri tür ve miktar 

değişiklikleri, bir nehir içerisindeki kirlenmenin ve kirlenme derecesinin bir göstergesi olarak 

kullanılabilmektedir. Özellikle kimyasal analizlerin yetersiz olduğu zamanlarda çeşitli sulara adapte 

olmuş populasyon algleri kirlilik indikatörleri olarak kullanılırlar. Ayrıca algler, sular içerisindeki 

kirliliğin giderilme derecesinin ölçülmesinde de kullanılabilirler. 135 araştırıcının çalışmasına 

dayanılarak yüksek konsantrasyonlarda organik artıklar ihtiva eden sular içerisinde 850 alg türü ortaya 

çıkmıştır.  

 Kanalizasyon sularının sebep olduğu kirlilik durumunda algler ve bakteriler, kirli suların 

özellikle nehir sularının doğal pürifikasyonunu gerçekleştirme yeteneğine sahiptirler. Kanalizasyon ile 

kirlenen sularda çözünmüş oksijen düşüktür. Çünkü organik artıkların dekompozisyonu 

(parçalanması) sırasında oksijenin büyük bir kısmı bakteriler tarafından kullanılır. Bu durumda ise 

sudaki canlı hayatı tehlikeye girer. Sudaki tüm oksijenin kullanılması halinde ise suda anaerobik 

ayrışma başlar ve bunun sonucunda suda CH4 ve H2S gibi gazlar çıkmaya başlar. Çok kirletilmiş 

boşaltım ortamları bu nedenle kötü kokular yayarlar. 

 Sulardaki oksijen miktarının alglerin fotosentezi sonucu artması, bakterilerin bu tür kirli 

sulardaki organik maddeleri parçalama işlemine devam etmelerine imkan sağlar. Bunun tersin organik 

artıkların parçalanması sırasında ortaya çıkan amonyak (NH3), nitrat ve fosfatlar da sularda alglerin 

gelişmesine katkıda bulunurlar. Kısacası, algler bakterilerin yaşamını desteklerken, bakterilerde 

alglerin gelişmesini teşvik edici organizmalar olarak görülmektedir. Bu ise, organizmaların 

bulundukları, ekosistemler içinde birbirlerine bağımlı olduğunu göstermektedir. İki organizma gurubu 

da sularda hızlı çoğalma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle kanalizasyon sularındaki organik 

maddelerin parçalanması hızlandırılmış olur. Bu yolla kısmen çözünmeye kirli, gri renkte ve kokulu 

olan su, daha basit ve çözünebilen inorganik bileşikler ihtiva eden kokusuz, temiz ve renksiz bir hale 

dönüşür (Kırımhan, 1988). Bu işlem sırasında kanalizasyon suyunun döküldüğü bir nehir birkaç zona 

bölünebilir.  

ATIK SU ARITIMI 

Atık Su Arıtımının Gerekliliği 

Atık suların arıtılma nedenleri şunlardır:  

 İçme ve kullanma suyu kaynaklarını korumak,  

 Halk sağlığını korumak,  

 Hastalıkları önlemek,  

 Tarımsal ve “sucul” alanda yeniden kullanım için mikrobiyolojik açıdan güvenilir” çıkış suyu 

sağlamak,  

 Kötü koku ve görünümü önlemek,  

 Rekreasyonel su kaynaklarını korumak,  

 Ekolojik zararları engelleyerek sucul yaşamın devamını sağlamak,  

 Endüstriyel ve tarımsal amaçla suyun korunmasını sağlamak,  

 Su kanallarının işlevlerine uygun olarak açık tutulmasını ve bunların çökeltilerle dolmasının 

engellenmesini sağlamaktır.  
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Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler 

Atık su arıtımındaki temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik 

dengeye olabilecek olumsuz etkilerin en az seviyeye indirilmesidir. Atık su arıtımındaki temel hedefler 

şunlardır:  

 Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması,  

 Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması,  

 Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması,  

 Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaştırılması,  

 Patojenik mikroorganizmaların yok edilmesidir.  
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Arıtma Tipi Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar 

Atık su arıtma yöntemine karar verilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.  
Amaca uygun etkinlikte arıtım yapabilmeli,  

Atık suyun özelliğine uygun olmalı,  

Arıtma tesisi, çevre faktörlerinin ve ülkedeki alıcı ortam ve atık su standartlarının gerektirdiği 
kalitede su arıtabilmeli,  

İlk yatırım ve bakım-işletme maliyeti şartlarını ön gördüğü ölçüde düşük olmalı,  

Tesis mümkün olduğu kadar basit, esnek ve estetik olmalı,  

Tesisin bakımı, işletilmesi ve kontrolü kolay olmalı,  

Tesisin tipi seçilirken ülkenin teknolojik ve ekonomik düzeyi, arıtma için gerekli ekipmanların 
üretim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulmalı,  

Seçilecek sistem, teknolojik gelişmelere ve değişikliklere imkân tanımalı,  

Tesis sahibinin (Belediye) teknik kadro durumu ve mali yapısı dikkate alınmalı,  

Eğer daha önceden bir çalışma yapılarak arıtma teknolojisi belirlendiyse karar tekrar gözden 
geçirilmeli,  

Yerel ekipman ve malzemenin kullanılmasına elverişli olmalı,  

İklim koşulları dikkate alınmalı, mevsimsel yüklenmelere cevap verebilmeli,  

Tesis mümkün olduğunca az elektrik tüketmeli,  

 
Doğal afetlerden etkilenmeyecek biçimde ve yerde kurulmalı,  

Tesisin işletme ve bakımı, çok sayıda ve kalifiye eleman gerektirmemeli,  

Onarım gerektiren aşamalarda yedek sistemleri bulunmalı,  

Seçilecek sistem, atık su akım değişmelerinden etkilenmemeli,  

Arıtım tesisinin atıklarının uzaklaştırılmasını sağlayacak uygun bir yöntem olmalı, arıtım tesisinde 

oluşan atıklar çevreye zarar vermemeli,  

Arıtılacak suyun deşarj edileceği alıcı ortam özellikleri göz önünde bulundurulmalı,  

Tesisin gerektireceği alan ihtiyacı dikkate alınmalıdır.  

 

İleri Arıtım Yöntemi 
Biyolojik veya kimyasal arıtımdan sonra su kalitesini artırmak ve diğer yöntemlerle arıtımının 

mümkün olmadığı bazı kirletici maddelerin (azot, fosfor gibi) giderilmesini sağlamak için yapılan 

arıtma işlemleridir.  

İleri arıtma ile arıtma tesisi çıkış suyu alıcı ortama verilmeden önce, suda bulunan bakteri ve virüslerin 

uzaklaştırılması sağlanır. 

1. Dezenfeksiyon 
Arıtma tesisi çıkış suyu alıcı ortama verilmeden önce suda bulunan mikroorganizmaların (bakteri ve 
virüs) dezenfektan kullanılarak uzaklaştırılması işlemidir. Yaygın olarak kullanılan metod klorla 
dezenfeksiyondur. 
 
2. Azot Giderme 
Atık suyun içerdiği amonyum iyonları, azot bakterileri yardımıyla nitrifikasyon kademesinde önce 
nitrite, sonra nitrata dönüştürülür. Daha sonra denitrifikasyon kademesinde anoksik şartlar altında azot 
gazı hâlinde sudan uzaklaştırılır. 
 
3. Fosfor Giderme 
Fosfor bileşiklerini gidermek için kimyasal ve biyolojik metotlar ayrı ayrı veya birlikte kullanılır. 
Kimyasal arıtmada kimyasal maddeler kullanılarak yüksek pH değerinde fosfor, fosfat tuzları hâlinde 
çöktürülür. Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı, biyolojik arıtma sırasında fosfatın mikroorganizmalarca 
alınması ile sağlanır. 
 
4. Filtrasyon 
Filtrasyon, biyolojik ve kimyasal arıtma işlemlerinde yeterince giderilemeyen askıda katı maddelerin 

ve kolloidlerin tutulması amacıyla uygulanır.  
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Suyun granüler filtre yatağından geçişi ile maddeler tutulur. Filtre yatağında biriken katı maddelerin 
giderilmesi amacıyla geri yıkama işlemi uygulanır. Filtrelerde kum, çakıl, granit vb. dolgu 
malzemeleri kullanılır. Filtreler akış doğrultusuna göre aşağı ve yukarı akışlı kullanılan filtre 
malzemesine göre aşağı ve yukarı akıslı, kullanılan filtre malzemesine gore tabakalı veya tek tip 
malzemeden oluşan filtreler, hidrolik şartlara göre serbest yüzeyli ve basınçlı filtreler olarak 
sınıflandırılır. 
 
5. Adsorbsiyon 
Suda çözünmüş maddelerin elverişli bir ara yüzeyde toplanması işlemidir.  
Arıtma tesisi çıkış suyunda istenen kalitenin sağlanabilmesi için su bir aktif karbon ortamından 
geçirilir. Aktif karbon toz veya granül olarak kullanılır. Granül aktif karbonla iyi bir temas sağlamak 
için atık su ya sabit yataklı bir kolona yukarıdan aşağıya ya da sabit veya akışkan bir yatağa aşağıdan 
yukarıya verilir. Aşağı akışlı kolonlarda biriken maddelerin neden olduğu yük kaybını önlemek 
amacıyla geri yıkama işlemi yapılır. Kullanım acısından, adsorblama kapasitesi tükenen granül aktif 
karbonun dejenere edilmesi gerekir. Toz halindeki aktif karbon, biyolojik ve kimyasal arıtma 
çıkışındaki suya ilave edilerek, karbonun temas havuzunda çöktürülmesi şeklinde kullanılır. 
 
6. İyon Değiştirme 
Endüstriyel atık su arıtımında kullanılan atık su bünyesinde istenmeyen anyon ve katyonların uygun 
bir anyon ve katyon tipi iyon değiştirici ile kolonda tutulması işlemidir. 
 
7. Ters Osmoz 
Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla genellikle endüstriyel atık su arıtımında 
kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması 
amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir. 
 
8. Ultrafiltrasyon 
Yarı geçirgen membranların kullanıldığı ters osmoz işlemine benzeyen basınçlı membran filtrasyon 

metodudur. Ancak burada daha düşük basınç uygulanır. Bileşiminde makro molekül ve kolloid 

özellikte madde bulunan atık sularda kullanılır.  
Bu yöntemde yağ/su emülsiyonu içerisinde disperse olan yağ damlacıkları ince bir membran yardımı 
ile filtre edilerek su fazından ayrılır. 
 

Doğal Arıtım Yöntemi 

Evsel atık suların arıtılmasında kullanılan yöntemlerden biri de son yıllarda gelişmekte olan “doğal 

arıtma” diğer bir adıyla “yapay sulak alan” sistemleridir. Kirli suların arıtılmasında kullanılan bu 

sistem; sazlık ve bataklık alanların kirleticileri yok etme özelliğine dayanır. Bu amaçla yapay sazlık ve 

bataklık alanları inşa edilmektedir. 

Doğal arıtma alanları, ortamdaki güneş enerjisi kullanabilme ve kendi kendini yenileyebilme 

özelliğine sahiptir. Organik ve inorganik kirleticileri, askıda katı maddeyi, toksik maddeleri, ağır 

metalleri ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları giderebilmesinden dolayı yüksek miktarda arıtım 

kapasitesine sahiptir.  

Doğal arıtma sisteminin birinci kademesini mevcut fosseptik yapıları oluşturmaktadır. Fosseptik çıkış 

suları ile beslenen yapay sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği’nin öngördüğü değerlerin altında kirletici konsantrasyonlarına ulaşmak mümkün 

görülmektedir. Bu durumda kırsal yerleşim yerlerimize ait atık sular alıcı ortamlara güvenle deşarj 

edilebilir değerlere ulaşmaktadır.  

Doğal arıtmada genel olarak köklü, suya dayanıklı bitki türleri kullanılmaktadır. Doğal arıtmada 

kullanılan bitkiler, su akışına direnç göstererek suyun içerisindeki askıda katı maddelerin çökelmesini 

sağlar. Bitkiler, bir yandan kendi gelişimleri için suyun içerisindeki besin maddelerini doğrudan 
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alırken diğer yandan da kök bölgelerine çözünmüş oksijen iletmek suretiyle bakteri faaliyeti için 

elverişli bir ortam yaratır. 

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNEMİ 

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

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

dinamikleri devam eden doğal bir varlıktır. Topraklar; insan, bitki ve hayvanların üzerinde durdukları, 

insanların yaşamlarını devam ettirecekleri tek yerdir. Buna karşılık yeryüzünün sadece ¼ ‘ü karalarla 

kaplı olup bu alanların dağlık, çöl, çoraklık vb birçok doğal kısıtlılık sebebiyle çok az bir miktarı 

tarımsal üretime başka bir deyişle insanların kullanımına uygundur. Bir gün toprak alanları, bir yandan 

kentleşme ve altyapı (endüstriyel yapılar, yollar, havaalanları vb) alanları olarak kullanıma açılırken 

diğer yandan kirlilik gibi çok ciddi bir çevre sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Her şeyden önce 

toprak kirliliğini incelerken toprakların alan olarak arttırılamadığı ve toprakların ikamesinin mümkün 

olmayan kaynaklar olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Yine kirlenmiş bir toprağın pratik 

olarak temizlenmesinin mümkün olmadığı bu alanların terk edilmekten öteye bir şey yapılamayacağı 

unutulmamalıdır. Çevrenin diğer unsurlarından su ve hava kirliliğinde ise kirliliğin ortadan 

kaldırılması çok daha kolay ve mümkündür. Tarımsal üretimin miktar ve kalitesini arttırmak amacıyla 

ticari gübreler, pestisidler, toprak düzenleyiciler ve hormonların kullanılması katı ve sıvı atıkların 

deşarjı, atık çamur uygulamaları, kirli suların tarımsal sulamada kullanılması, atmosferik çökelmeler 

ve radyoaktif serpintiler gibi girişimler sonucu topraklar kirlenmektedir. Bunun sonucu toprakların 

verimli ve sorunsuz kullanılabilme yeteneklerinin limitleri daralmakta ve her geçen gün sorun artarak 

devam etmektedir. Diğer taraftan toprakların doğal yapıları içinde bulunan asbest vb serbest kirleticiler 

toprak kirliliğinin başka bir sorunudur. Toprak kirliliğine sebep olan doğal ve insan aktivitelerine bağlı 

olarak topraklara karışan kirleticileri genel olarak; organik (pestisidler, hormonlar) ve inorganik (ağır 

metaller vb.) bileşikler ve radyoaktif atıklar şeklinde gruplandırabiliriz. Toprak kirliliğinin çevre 

sağlığı açısından en önemli etkisi; topraktaki kirleticilerin bitki bünyesine geçerek bu bitkilerin ya 

doğrudan ya da bu bitkilerle beslenen hayvanların besin olarak tüketilmesi sonucu insan bünyesine 

geçmesidir. Bundan başka özellikle çiftçi (üretici) sağlığı açısından kirlenmiş toprakla derinin temas 

etmesi, kirlenmiş toprak tozlarının yutulması, toprakta özellikle kuruma esnasında buharlaşan civa vb 

kirleticilerin teneffüs edilmesi gibi tam olarak boyutları ve sonuçları yeterince araştırılmamış bir çok 

muhtemel sağlık sorunu vardır. 
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TOPRAK KİRLİLİĞİ 

Ana kaynakları ve atıkların bırakıldığı sahayı içine alan kirliliğin ana nedeni insan aktiviteleri ile 

toprağa bırakılan kirleticilerdir. 

 

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI 

1. Tarımsal Kaynaklı Kirleticiler 

Tarımsal kaynaklı kirleticiler, kimyasal gübreler, diğer gübre çeşitleri ve pestisitleri içine alır. 

2. Kentsel Kaynaklı Toprak Kirleticiler 

Kentsel kirliliğin ana kaynakları, enerji üretim emisyonları, taşıma araçlarından kaynaklanan 

kirlilik ve atık kullanımıdır. 

 

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ 

Kontrol, belirli bir toprak alanında bulunan kirlilik miktarının düzenli olarak 

gözlenmesi ve nitelendirilmesidir. Kirleticilerin yoğunluğundaki zamansal değişimler 

de dikkate alınmalıdır. Kirlilik kontrolü aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır. 

a. kirleticilerin doğasını, miktarlarını, kaynaklarını ve yayılımını 

b. kirleticilerin etkisini 

c. yoğunluk modellerini, pedolojik değişiklikleri ve nedenlerini 

d. ıslah imkanı ve yapılabilirliği 

 

Çevre Mühendisliğindeki Temel Kavramlardan Siz 

Sorumlusunuz. 

KOİ,BOİ,Nitrifikasyon,Denitrifikasyon,Ötrofikasyon, Biyolojik 

Büyüme, Monod Denklemleri ,Aktif Çamur Sistemi,Pestisitler. 

 


