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SOMA TEHKÎK SANTRALI 
* 4 

Soma Termik Saat. 2x22 HW 

0-30 Tüvenan 3400 Kcal/kg. Şlam 2450 Kcal/kg. 

Santralın Yeri s 

Soma, HAN İSA 

Baca Gazı : 

Baca yüksekliğe 

Çıkış sıcaklığı 

Kimyevi analizi 

Soğutma Suyu : 
Kapalı devre soğutma olduğundan sıcaklık yönünden 

kirlenme söz konusu değil. 

Kül Cürufun Atıldığı yer t 

Santralın civarındaki arazilere yığılıp üzeri ağaç¬ 
landırılmaktadır. 

s 50-55 m. 

s 150°C 
: SO , miktarı hakkında bilgi alınmadı. 



Sanayi ile ilgili Çevre Sorunları 

Alt Komisyonu 

BAŞKAN- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Niyazi Deliormanlı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Evrensel Ort on 

Ulaştırma Bakanlığı-Münür Özyurt 
Ticaret Bakanlığı-Lütfi Birol 

T.B.T.A.K-Aysen Müezzinoğlu 
İ.T.Ü-Prof. Nevzat Kor 

ODTU-Prof. Erol Uluğ 
DSİ Un.MD.-İsmet Dağlı 
Meteoroloji Gn.Md.-Akşit Tamer 
Su Ürünleri Gn.Md.-A.Mahir Atakan 

T.E.K.-Yahya Işıtan 

T.E.K.-Suat Kızılışık 

D.P.T.-İlhan Dülger 
Ege Bölgesi Sanayi Odası-İlter Dirikten 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
İzmit Ticaret ve Sanayi Odası 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği-Erol Köse 
Türk Standartlar EnstitÜ3Ü 



NOT i Sanayi ile ilgili Çevre sorunları Alt Komisyonu 1977 
yılında çalışmalarını tamamlamış, ancak tek bir rapor halin¬ 
de basılamamıştır. 1978 yılında bu çalışma Komisyon Başkanı 

Sayın- Niyazi Deliormanİı tarafından kesin rapor haline geti¬ 
rilmiştir» 



1. GİRİŞ 

Konularımızı incelerken vakit vakit teknoloji, 
madde ve enerji değişimleri ve üretimleri, sanayi, enerji 

santralları, taşıt ve konutlardan söz edileceği için bu ko¬ 
nu kapsamında bunlardan ne anlaşıldığını belirtmekle giriş 

yapmada yarar görülmüştür. 

1.2. Teknoloji 

Teknoloji, bir takım ham maddeleri deği¬ 

şikliğe uğratıp üretim veya tüketim maddesi haline getirme 
yol ve yöntemleriyle bunların gerçekleştirildiği aparatları 
inceliyen bir bilimdir. ■ Değişimleri belirliyen yol ve yön¬ 

temler taimolojinin proses yanını teşkil ederler. 

Değişmeler yalnızca mekanik yöntemlerden 
yararlanılarak gerçekleştiriliyorsa uygulanan teknolojiye 
"Mekanik Teknoloji" denir. Şayet kimyasal veya fiziksel 
kimyasal yöntemlerle çalışılıyorsa o zaman "Kimyasal Tekno¬ 
loji" ile karşı karşıya bulunuluyor demektir. 

Modern teknoloji ve en ileri teknoloji 

deyimlerini kullanırken gerek proses yanı, gerek aparatlar 
yanı modern ve en ileri buluşlardan yararlanılarak hazır¬ 

lanmış bir teknoloji anlaşılmaktadır. Kuşkusuz, bir tekno¬ 
lojinin geliştirilmesi de yaprosesi yahut apartları ve 
yahut her ikisi üzerinde yapılacak geliştirilmelerle sağla¬ 
nır. 
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1.2. Maddenin ve Enerjinin Sakımı 

Ham maddelerden üretim veya tüketim mad¬ 

delerine geçerken bir takım artık veya kaçaklarla karşılaşı¬ 
lır. Bu ürettiğimiz maddelerle artık ve kaçarlar toplamı 
tabi tuttuğumuz ham maddelerin ağırlıklarına eşittir. 

Değişmeleri sağlamak için verilen enerji 

ile ham maddelerde bulunan dahili enerjileri bu sabit değere 
eşittir. 

Madde ve enerji hakkmdaki bu iki kamu 
teknolojinin dayandığı iki temel kanmndur. 

1.3* Madde ve Enerji Üretimi 

Madde üretimi belli bir teknolojiye daya 
nılarak yapılıyorsa burada bir Sanayi vardır denir. Yani 
Sanayi bir teknolojik uygulama alsnıdır. Burada enerji de 

kullanılır ve hatta üretilir. Ama aslolan madde üretimindir. 

.Enerji üretimi ise birtakım ham maddelerin 
sırf enerjilerinden yararlanmak için değişikliğe uğratılma- 

sıdır. Yeni meydana gelen maddelerin tümü olarak kabul edi¬ 

lir. 

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, kömiiı 
den şehir gazı üreten bir sanayi ile elektrik üreten bir 

termik santral arasındaki fark yöneldikleri amaçlar (şehir 
gazı; elektrik) dadır. Aslında her iki durumda da kömür 
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değişikliğe uğrıyarak bir takım yeni maddeler meydana geli¬ 

yor; bu arada enerji (ısı) açığa çıkıyor. Fakat şehir gazı 
üretiminde aslolam gaz üretimi, diğerinde ise ısıdan ya¬ 

rarlanılarak su buharı üretiliyor ve bu buharla türbünler 

çalıştırılarak elektrik üretiliyor. 

1.4. Taşıtlar ve Konutlar 

Taşıtlarda yakıt (ham madde) hava ile 

değişikliğe uğratılıyor egzoz gazları, lokomotif baca gaz¬ 
ları kül ve is artık (atık) mahiyette değersiz ürünler olu¬ 
yor. Değişmeler sırasında açığa çıkan enerji taşıtların 
hareketine neden oluyor. 0 halde taşıtlar, maddesel ürünleri 
değersiz (atık) olan, enerji üreten ve bunu kullanan seyyar 
fabrika veya santrallar olarak, düşünülebilir. 

Konutlar, kalorifer veya soba ile ısı¬ 
tıldıklarında değişime uğrayan yakıtın enerjisinden (ısı¬ 
sından) faydalanırlar. Bunlara da sabit ufak enerji santral- 
ları gözü ile bakılabilir. Değişimlerden meydana gelen 
yeni maddelerin hepsi değersin ürün (atık) dır. 

Yukarıdaki açıklamalar gösteriyor ki, fab¬ 
rikalar, termik ve nükleer santrallar, taşıtlar ve konutlar; 
amaçları ne kadar değişik olursa olsun, belli ham maddelerin 

bazı yol ve yöntemlerle değişimlere tabi tutulması sonucu 

yeni maddeler üreten yerler, yani mekanik ve kimyasal tekno-, 

lojinin uygulama alanları olarak düşünülebilirler. Böyle 

bir görüş ve tanımlama çevre sonuhlarını ve gerekli önlem¬ 
leri incelemede büyük kolaylıklar sağlıyacaktır. Çünkü bun¬ 
ların hepsi makro ve mikro seviyede sanayi kesimini temsil 



- 4 -

etmektedir ve maddesel artıkları (gaz, kül, toz, duman, kir¬ 
li su) ile enerji atıkları (radyo aktif ışınlar, sıcak su) 
verirler. 

1.5. Doğal Değişimler (Doğal Sanayi) 

Doğalda her an madde ve enerji değişim¬ 
leri olmaktadır. Bitkiler toprak ve havadan aldıkları besin¬ 

leri (ham maddeleri) bir fabrika gibi işlerler. Hayvanlar ise 

bitkilerin ürettiklerini daha ileri değişimlere tabi tutar¬ 

lar. Bu husus mikroorganizmalar için de geçerlidir. Bütün 

bu maddesel değişimlere enerji değişimleri de refakat eder. 

Kısacası bir sanayideki madde ve enerji balansları Doğa'da 

da bahis konusudur. 

Doğal değişimlerin gerçekleştirdiği üre¬ 

timler sırasında da atıklar meydana gelmektedir. Buğday tohum 
yanında sap saman bir atıktır. Fakat Doğa*da öyle bir denge 
vardır ki esas üretimler yanında atıklar sorun olmamaktadır. 

1.6. Sanayi ve Doğa Münasebetleri 

• Doğa zaten bir sanayi kucağıdır . Bütün 
hayvan ve bitkiler için nev'in ve cinsindevamı gibi iki 
ana amaca yönelik değişimler bir denge içerisinde seyret¬ 
mektedir. İnsanlar, düşünen yaratıklar oldııkları için ay¬ 

rıca bir yaşamın gereksinmelerini bağlamak amacı ile 
Doğa kanunlarını zorlıyarak doğal olmıyan kendi saniyleri- 
ni kurmıya başlamışlardır. Bunlar, üretim ve atıkları ile 
Boğa'nın normal dengesi içersinde asimile oldukları sürece 
(bir insan vücudundaki selim urlar gibi) Doğayı ve düzenini 
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etkilemezler, âksi halde, halis urlar gihi Doğayı tahribe 
ve düzenini yıkmaya başlarlar. İşte çevre sorunları bu nok¬ 
tada ortaya çıkmakta ve modern toplumun sorunları olarak de¬ 
vam etmektedir. 

İnsan uygar bir yaratık olduğuna ve uygar¬ 

lık gereksinmeleri de her gün arttığına göre sanayi kuruluş¬ 
ları gitgide gelişerek çoğalacaktır. Diğer birsöyleyişle, 
insanlar uygarca yaşayabilmek için ekonomik kalkınma hamle¬ 

leri yapmak zorunda kalacaktır. Bu durumda, ekonomik kalkın¬ 

ma uygarca bir yaşamın aracı olmaktan öteye anlam taşımaz. 
Uygarca yaşam ise her şeyden önce doğal yaşamın varlığına 

bağlıdır. Doğal yaşamımız Doğadaki genel denge bağlı ol¬ 
duğuna göre bu dengeyi bozacak çevre sorunlarından kaçınma¬ 

mız gerekir. Parkına varılmadan yaratılmış olursa gereken 
önlemler için harcama yaparız. Bu durum hastalanmış bir 
kimsenin tedavi masraflarına benzer. Kuşkusuz, hastalanma¬ 

mak en arzu edilenidir; ancak bunun da önceden alınmış ön¬ 
lemleri için yatırım gerekir. Aksi halde ihmalleri ve ile¬ 
risi için altından kalkılması güç masraflar* açar. 

Bu görüşlerledir ki, alt komisyonumuz, 
çevre sorunları önlemlerinin sanayi yatırımları sırasında 
(motorlu araçlar ve konutlar dahil) ele alınmasının gerek¬ 
tiğini ilke olarak kabul etmiştir. Şimdiye kadar kurulmuş 
olanlardaki sorunların ise belli bir sürede bilinen önlem 

teknolojileriyle giderilmesinde görüş birliğine varılmıştır. 

Kuşkusu?, 1380 numaralı Su Ürünleri Kanununun koyduğu hüküm, 
ler su kirlenmeleri yönünden önlem süresini belirlemiş ola¬ 

caktır. 
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Çevre sorunlarına çözümler aranırken karşılaşılan en 
büyük güçlük, her şart altında geçerliliğini koruyan insan 

sağlığının korunması felsefesini anlatmak değil, çevre so¬ 
runları kendilerini tehlikeli bir şekilde hissetirmeden ev¬ 

vel tedbirler alınabilmesi için belirli kirletiçilerin olum¬ 
suz etkileri hakkındaki bulguları inandırıcı bir şekilde 
sergileyebilmektir. Zira, çevre sorunlarının çözümü için 

en etkili yöntem, çevre kirlenmelerinin meydana gelmemesi 

için önleyici tedbirler almaktır. 

2. Kirletici Kaynaklar Kirlenen Ortamlar Kirlen¬ 

meleri Belirliyen Parametreler Üzerinde Bazı 

Genel Açıklamalar. 

2.1. Kirleticiler şu faaliyetler sırasında 
meydana gelirler: İmalât, ulaştırma, tarım tüketim «e insa¬ 
nın zaruri ihtiyaçlarını gidermesi; bunlar kirleticilerin 
kaynaklarıdır. 

2.2. Kirleticilerin yayıldıkları dört çevre 

ortamı mevcuttur: atmosfer (hava), hidrosfer (su), litosfer 
(toprak) ve biosfer (canlı dünya); 

2.3. Bu maddelerin çevre ortamları arasındaki 

tabii devir halleri,- aktarılmalar, çökertilen, değişmeler 

ve çözülmeler şeklinde izlenir; 

2.4. Kirleticilerin çevre ortamlarında ve ta¬ 

bii devir hallerinde meydana getirdikleri değişmeleri ölç¬ 

mek için parametreler dört grupta toplanır : 
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2.4.1.Fiziki parametreler : ısı, koku, renk, 
ışık geçirgenliği, bulanıklık, özgül ağırlık; 

2.4.2. Kimyevi ve biyokimyevi parametreler: 

pH, toplam iletkenlik, değişik iyonlar ve moleküller (ot 

ve böcek öldürücüler, ABS ve benzerleri, yağlar, fenoller 

 .) zehirlilik derecesi, oksijen talebi, çözülmüş oksi¬ 
jen, gıda ihtiyacı.... 

2.4.3* Biyolojik parametreler: kaynaklarda bu¬ 
lunan makro ve mikro organizmaların birbirlerine kıyasla 

ortaya çıkan dağılımı, organizmaların bünyelerinde biriken 

yabancı maddeler, biyolojik olarak değişebilirlik, virüsler, 

bakteriler, mayalar, asalaklar.. 

2.4.4.Radyolojik parametreler : tabii radyas¬ 
yona ek olarak ışınlanması yapılabilen maddeler. 

2.5. Çevre ortamlarında erişilen kirlilik dü¬ 
zeyleri, mutlaka insanlar için tehlikeli olan düzeyi göster¬ 

mezler. Kişiler ve topluluklar için tehlikeli gelişmelere 

maruz kalma durumları ve bu durumların etkilerinin izlenmesi 

gerekir; 

2.6. Kirleticilere maruz kalınması : hava, su, 

yiyecek ve insan vücudunun doğrudan doğruya teması ile olur; 

2.7. Maruz bulunma : işyeri, yaşanan çevre,- 
ev ve kişiye ait çeşitli ortamlardır. Buralarda, çeşitli yol¬ 
larla gelen kirliliklerin nitelik ve nicelikleri, birleşik 
durumları dikkatle izlenmelidir. 



Bu anlayış, çevre kirlenmesini kontrol altında 

bulundurmanın en ekonomik ve etkin yolunun, kirlenmeyi kay¬ 

nakta halletmek olduğunu ortaya koymaktadır. Sistematik bir 
düşünce tarzında kaynaklar ve denetlenecek kilit noktalar 

kendiliğinden ortaya çıkar. 

Kirlenmeyi önleyici tedbirleri getirmek ve sorunları kay¬ 
nakta halletmek, bilgiyi, kıstasları ve standartları gerekti¬ 
rir, Çevre sorunlarına çözüm bulunmasında en hayati nokta, kir¬ 
liliğe çare yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi de¬ 
ğil, farelerin uygulanmasına niyet edilmesi ve gerekli uygula¬ 
manın garanti edilmesidir. 

Uygulamanın yönetilmesi, pek çok meslek dalının bir 
araya getirilip, çok yönlü ve ahenkli olarak kullanılmasını 
gerektirmektedir. Konu sosyal, teknik, ekenomik, İdarî ve huku¬ 
kî bir bütündür. İdarecinin ve siyasetçinin öncelik kararları¬ 
nı almasındaki en etkili unsur geçerli sosyal endişelerdir. 
Bu bakımdan, çarelerin uygulanması, İdarî, teknik ve tatkik 
bir konudur. 

3. Durum îesbiti İle İlgili Genel Açıklamalar 

Memleketimizde sanayileşmenin hız kaydetmesi ile 

birlikte, sanayiin ortaya çıkardığı çevre sorunlarında önemli 
artışlar görülmüştür. Sanayi kesiminin, diğer faaliyetlerin 
meydana getirdiği çevre sorunlarından etkilenme ihtimali nis- 
beten azdır; daha çok, sanayiin meydana getirdiği kirlilik 
çevreyi ve diğer faaliyet dallarını etkiler niteliktedir. 
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3«1• Birikme' .Yosunlaşma Olcusu ; 

Sanayi ile ilgili çevre sorunlarının bugün 
artışında gözlenen olay, bir birikme,yoğunlaşma olgusudur. 
Sanayiin belirli yörelerde birikmesi, dolayıaıyle kirliliğin 
de buralarda birikmesi ve giderek yoğunlaşması izlenmektedir. 

Gelecek yıllar için tehlike, sanayileşmenin yayılmasıyla bir¬ 
likte, tedbir alınmadığı taktirde, çevre kirlenmesinin de 
yayılma eğilimi göstermesidir. Yayılan kirlilik samanla bura¬ 

larda da yoğunlaşma ve sonra tekrar yayılma istidadında olacak¬ 
tır. 

Nitekim, yurdumuzda sanayiin meydana get 
diği çevre sorunları henüz bütün jmrt sathına yayılmış değil¬ 
dir; mevziidir. Ama bugün artık bu neviler bölge ölçeğine 
erişmiş bulunmaktadır. Türkiye'de sanayi kirliliğinin birik¬ 

tiği ve yoğunlaştığı bölgelerin taşında İstanbul, Haliç, Mar¬ 
mara Denizi, bütün Marmara Bölgesi, İzmir Çevresi, Adana-Mer- 
siıı hattı, İskenderun Körfezi bulunmaktadır. Bunun dışında 
Samsun-Kütahya, Murgul, Eskişehir, Dalaman v.b. mevziîkirlen- 

meler mevcuttur. Buralarda kirlilik tehlike sınırlarını aş¬ 

mıştır. 

Kirlilikte tehlike, tabiatta kirliliğin 

mevcut bulunması değil, birikme v.e yoğuıilaşma göstererek ta¬ 

biatın massetme kapasitesini aşması, tabiatın kendi kendini 

yenileme süreçlerini tahribetmesi, canlı hayat ve insan sağ¬ 

lığı için hayati olan had seviyeleri aşmasıdır. Aynı birikme 
ve yoğunlaşma olgusu besin zinciri yolu ile hayvan vs insan 
vücudunda da devam eder. Sorunların tanımı sırasında, doğru 

bakış açısı budur. Sanayiin meydana getirdiği çevre sorunla¬ 
rı için de ilke aynıdır» 



Kirliliğin birikmesi ve yoğunlaşması, toplam hayatımı¬ 
zın diğer vetirelerinde izlenen birikme»yoğunlaşma olguları 
ile ilişkilidir. Sebepler, memlekiimizin hızlı kalkınma ve 
değişmesi sonucu meydana gelen toplum hareketlerinde ve ku¬ 
ramların bu değişikliğin gereklerine zamanında uyamamala- 

rında aranmalıdır. Kirliliğin birikme ve yoğunlaşmasının neden¬ 

leri kısaca şöyle sıralanabilir : 

3.1.1. Hızlı nüfus artışı (vrjğunlaşma) 
3.1.2. Şehirleşme (nüfusun imkânların daha çe¬ 

şitli olduğu yerlere akması) (birikme» 
yoğunlaşma) 

3.1.3* Sanayileşme (kirletici niteliği yüksek 
olan bir faaliyet dalının topluma tak¬ 

dimi) (Birikme^yoğunlaşma»yayılma) 
3.1.4. Sanayi ve imalat kararları (pazarlara, 

girdilere, personele yakın yerlerin se¬ 

çilmesi; kârlılık hesaplarının kısa va¬ 
deli hesaplara dayandırılması; belirli 

bir süre için dış ekonomilerden yararlan¬ 
ma imkânları) (birikme,yoğunlaşma) 

3.1.5. Teknoloji seçimi ve ithali kararları 

politikanın belirlenememiş olması; kir¬ 

lilik düşüncesinin teknoloji seçimi ko¬ 
nusuyla henüz birleştirilmemiş olması; 
proje bulunmaması; sanayie proje konusun¬ 
da yardımcı olacak gelişmiş teşkilâtın 
bulunmaması) (yayılma , birikme» yoğun¬ 

laşma) 
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3.1.6» Bilimin dallar itibariyle ilerlemesi 

(geliştirilen araçların, tek bilim dalının önceliklerine göre 
yapılması, konuları arasındaki geçişlilik ve buralarda yatan 

sorunlarının alan dışı kalması) (birikme , yoğunlaşma) 

3.1.7» Yerseçimi kararları (sanayilerin yerse- 
çimi kıstaslarının Türkiye'nin şartlarına ve ihtiyaçlarına 

göre belirlenememiş olması; sanayilerin bu konuda yeterli 

bilgiye sahip olmamaları sanayilere ekonomik ve plânlı yerse¬ 
çimi konularında yardımcı, olacak kuruluşların bulunmaması) 
(birikme , yoğunlaşma, yayılma) 

3.1.8. Yerleşme dokusu (yerleşme alanlarının 
genel düzenleme kıstaslarının oturtulamamış olması; sanayiin 

durumu da düşünülerek, ileri görüşlü imar plânlarının yapıl¬ 
maması; imar plânlarının uygulanamaması veya sık sık değiş¬ 
tirilerek asıl amaçlanmadan uzaklaşmaları) (birikme, yoğunlaş¬ 
ma) 

3.1.9. Bilgi eksikliği (sanayi seçimi, teknolo¬ 
ji seçimi, yerseçimi konularındaki bilgi eksikliği yasında, 
çevre korunması konularında da yaygın olması; bilgislzlik 

dolayısıyla kirletici girdilerin, çözücü maddelerin gereğin- 
den fazla kullanılması) (birikme) 

3.1.10. Konunun nisbeten yeni olması (dolayı- 
siyle uygulamaya geçme sorunlarının mevcut bulunması) (birik¬ 
me, yoğunlaşma .yayılma) 
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3.1.11- Mevzuat eksiklikleri (mevzuatın ve İda¬ 

rî yapının sanayiin meydana getirdiği çevre sorunlarını yön¬ 
lendirecek ve önleyecek şekilde gelişmemiş olması) (birikme, 
yayılma) 

3.2. Kirlenmenin Türleri. Yerleri, Kapsamları ; 

Türkiye'de sanayiin meydana getirdiği çev¬ 

re kirliliğinin türleri, yerleri, kapsamları konusunda bugüne 

kadar tamamlanmış geniş bir çalışma yapılmamıştır. Buna kar¬ 

şılık, dar anlamda münferit çalışmalara rastlanmaktadır. Sa¬ 

nayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü sanayiin yarattığı 
kirlilikle ilgili araştırma halen devam etmektedir. I38Ö sa¬ 

yılı Su Ürünleri Kanunu açısından Gıda-tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının yaptığı ve su kirlenmesi ile ilgili araştırma 
ise henüz yayınlanmamıştır. 

Alt Komisyonumuz, sanayiin meydana getir¬ 

diği kirliliğin türleri, yerleri,kapsamları hakkında geniş, 
kapsamlı bir tesbit çalışmasını kendi kısıtlı vrv+i ve im¬ 
kanları ölçüsünde ele almıştır. Bu sırada, elde mevcut mün¬ 
ferit bilgilerden ve tecrübeden de faydalanılmıştır. Tesbit 

çalışması, kirlenme konularının ve kirlenen bölgelerin taran¬ 
ması şeklinde yapılmıştır. 

Tesbit çalışması, konuyla ilgili bütün 
bilgiyi eksiksiz olarak toplamış olma iddiasında değildir. 
İmkânları oranında Alt Komisyonumuz tesbit konusuna bir yak¬ 

laşım getirmeye ve bir sınıflandırma anlayışının yerleştir¬ 
meye çalışmıştır. Bu çerçeve içinde, sanayi kirlenmesinin tür¬ 
leri, yerleri, kapsamları ve genişleme yönleri hakkında doğru 

bilgi ve fikir verilmesine gayret sarfedilmiştir. 
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Yaklaşım* sınıflandırma ve genel tesbit 
çalışması* sanayi kirliliği ile ilgili araştırım ve çalışma¬ 
ların sadece başlangıcını teşkil etmektedir. Bundan sonra, kir¬ 

leticilerin sanayiler, kullanılan teknoloji türleri aktarıldık¬ 

ları ortamlar itibariyle miktarları; birikme ve yoğunlaşma 

dereceleri; birbirlerine ve tabii mekanizmaya nisbetle durum¬ 
ları; etkileşimleri; canlı hayatı ve insan sağlığını ne yönde 
etkiledikleri; bulundukları ekonojik bölgelerde meydana ge¬ 
tirdikleri olumlu ve olumsuz değişiklikler; ikame imkânları, 
faydalı yollarla yeniden kazanılabilme imkânları; giderilme 
yolları; memleket ve ekolojik bölge şartlarına uygun kontrol 
yönetimleri;. kârlılık oranlarının belirlenerek işletilebilme 
imkânları; kirleticilerden elde edilebilecek faydalı ürünler 
geliştirilmesi gibi birçok araştırma ve geliştirme çalışmasına 
ihtiyaç olacaktır. Alt Komisyonumuz attığı ilk adımla bundan 

daha derin çalışmalara bütün içindeki yerleri konusunda ışık 

tutmuş ve bu tür çalışmaları teşvik etmiş olmak ümidindedir. 

Sanayiin meydana getirdiği çevre kirliliği 
şu açılardan sınıflandırılabilir s 

3.2.1. Artık birakan faaliyet dalları itibariyle, 

3.2.1.1. Sanayi faaliyetleri 

3.2.1.2. Enerji üretimi 

3.2.1.3. Madencilik 

3.2.1.4. Ulaştırma faaliyetleri 

3.2.2. Kirletici türleri itibariyle 

3.2.3. Kirlenen ortamlar itibariyle 
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3* 2.3.1. Su 

5 3.2.3.2. Hava 

3.2.3.3« Toprak 

3.2.3.4. Canlı Hayat 

3.2.4. Tasfiye tipleri itbariyle 

3.2.5.Bölgeler itibariyle kirleticiler 

Bu çalışmada, kirliliğin tesbiti açısın¬ 
dan önemli oldukları için ilk üç sınıf üzerinde çalışılmış¬ 
tır. Dördüncü sınıf daha çok bilim ve mühendislik konuları¬ 
nın kirliliğe tedbir halinde geliştirilmesi için teknik ve 
uygulamayı kapsadığından, bu raporun kapsamı içinde ele 
alınmamış, ancak büyük önemi vurgulanmıştır. Üçüncü sınıf¬ 
ta ise, toprak ve car-uTı hayat için tehlike arzeden kirlen¬ 
melerin dolaylı yollardan bu ortamlara girmeleri, bu konu¬ 

klardaki kesin ilmi bilginin daha geliştirilmeye ihtiyaç gös¬ 
termesi, ve tesbitin bu sebeplerle güç olması dolayısiyle 
bu iki ortam ele alınmamıştır. Beşinci sınıf ise diğer ça¬ 
lışmaların mekân üzerinde bir özetinden ibarettir. 

4. Sanayilerin Teknolojilerine ve Ülkelere Göre 

Değişen Kirletmeleri 

Giriş bölümünde genel olarak belirtildiği üzere 

sanayiler teknoloji uygulama alanıdır. Gerek madde, gerek 

enerji üreten tesislerde çevre sorunları; uygulanan tekno¬ 
lojilere ve ülkelerin gelişmiş, gelişmekte ve hiç gelişmemiş 

oluşuna göre değişiklik gösterir. 
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4.1. Teknolojiye Göre Değişen Kirlenmeler 

Proses ve apartları modern teknolojinin 
gereklerine göre ele alınmış bir tesis işletme, bakım, ona
rım, revizyon hizmetleri kolaylaştığından su ve hava kirlen
melerine neden olacak kaçaklar olmamakta veya minimum olmak
tadır. 

4.2. Ülkelere Göre Değişen Kirlenmeler 

Gelişmiş ülkeler yetişmiş insan gücü 

yönünden geniş olanaklara sarip olduklarından bir acemilik 
veya deneyim yetersizliğinden ileri gelebilecek arızalar 
vuku bulmaz. Halbuki gelişmekte olan ülkelerde bu avantaj 
kısıtlıdır. Gelişmemiş ülkelerde ise yok denecek kadar azdır. 
Bugün ülkemizde Şikayet olunan çevre sorunlarının önemli bir 
oranı yeteri kadar yetişmemiş personelden ileri gelmektedir. 

5. Sanayilerin Faaliyet Dallarına Göre Değişen 

Kirletmeleri 

Üretim yeninin laboratuvar, imalathane, fabrika, 
kompleks, termik veya atükleer enerji santralı oluşumuna ve 
üretilen madde çeşitlerine göre çok değişik kirlenmeler hu
sule gelir. Ülkemizdeki belli başlı endüstri kuruluşları ile 
bunların yerleri, başlıca kirleticileri aşağıda gösterilmiş
tir. 
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5.1. Gübre Sanayi i ı 

Azot Fabrikaları - Kütahya, Samsun» 

Elâzığ Hava Kirlenmesi; 

Kütahya - kükürt di oksit, hitroz, kü¬ 
kürtlü hidrojen, karbon monoksit, gübre tozları, uçucu kül¬ 
ler ve diğer partiküller» amonyak. 

Samsun - Kükürt di oksit, flüorlu gazlar. 

Elâzığ - Fluorlu gazlar. 

; Aynı soruftlar özel ve Etibank’a ait 

tesislerde de mevcuttur : Bandırma, Bağfaş- yarımca Gübre 
Fabrikaları A.O., İskenderun, Mersin Gübre Fabrikaları, 
Trakya Gübre Sanayii (Tekirdağ) 

Azot Fabrikalarında proje haline getiril¬ 

mek üzere bulunulan çevre tedbirleri mevcut; bunların hızlan¬ 

dırılması gerekli; yeni kurulacaklarda da bu konu ayrıca 

çözümlenmelidir. 

Su Kirlenmesi % 

Bu fabrikaların çevrelerindeki sularda, anor¬ 

ganik azot bileşikleri, fosfatlar, suda çözülen fluorlu bi¬ 
leşikler ve arızi hallerde de kükürtlü bileşikler bulunmak¬ 

tadır. 
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5.2. Demir-Çelik Sanayii 

Fabrikalar : Karabük, Ereğli, İskenderun, 
Yeni kurulacak Sivas. 

Çevre koruma tedbirleri genellikle bulun¬ 
mamaktadır. İskenderun Demir-Çelik slamlı artıklarını çö- 
keltmektedir; ancak bu çökelek (teressübat) ne olacak, bu 
konuda ciddi tedbirlere ihtiyaç vardır. AET'tarafından dü¬ 

zenlenen ve bilimsel ve taknik alanda araştırmaları kapsı- 

yan ve COST projeleri denen projelerden (cost-68) e ülkemiz¬ 

de katılmıştı. Bu proje bir tür sanayi çamurlarını değerlen¬ 
dirmeği amaçlamaktadır. Sonuçlardan yararlanma yollarına 

gidilebilir. 

Hava Kirlenmesi : 

Baca gazları - Kükürt di oksit, isjaromatik 
hidrokarbürler, katran bileşikleri, nitroz gazları. 

Su Kirlenmesi : 

Siyan bileşikleri, fenol ve diğer katran bile¬ 

şikleri, sülfür, anorganik a.zöt bileşikleri^kirli kullanma 
suları, aromatik hidrokarbürler. 

5.3. Selüloz ve Kağıt Sanayii 

Fabrikalar' : İzmit, Dalaman, îaşucu, Çay- 

Bolvadin, Karadeniz 
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Hava Kirlenmesi : 

Kükürt di oksit, yakıt ve baca gazları, tozlar, 

isler. Fabrikaların hepsinde buhar santrallarından çıkan 

kirliliği kontrol için bacaların kontrol altına alınması 
ve filtrasyon veya yıkama sistemleri kurularak işletilmesi 

gereklidir. 

Su Kirlenmesi : 

Sülfit ve alkali çözelti artıkları, (klor- 
alkali tesisi bulunanlarda) önemli miktarda, civa. 

5.4. Şeker Sanayii 

Devlet fabrikaları : Alpullu, Eskişehir, 

Turhal, Uşak, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, 

Susurluk, Kastamonu, Ankara.Özel Fabrikalar : Kayseri, 

Adapazarı, Konya, Amasya, Kütahya. 

Hava Kirlenmesi : 

Buhar santrallarından çıkan kükürt di oksit, 
is ve tozlar. 

Su Kirlenmesi s 

Alkali çözelti artıkları, aelaslı artıklar, 

Süspansiyon maddeleri 
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Bu konuda kolay tedbir alınabilir, îöntemler- 

mevcuttur. İdari kararların alınmasına ihtiyaç vardır. 

5.6. Çimento Sanayii 

Devlet fabrikaları : Balıkesir, Afyon, 

Bartın, Çorum, Elâzığ, Gaziantep, Niğde, Söke, Trakya, Kars, 
Van, Trabzon, Aşkale, Ankara, Sivas, 

Özel fabrikalar î Adana, Danca, Eskişehir, 

İzmir çiînentaş, Kartal, Konya, Şeytinburnu, Tarsus, Akçimen- 
to, Baştaş, Batıanadolu, Bursa, Nuhçimento, Göltaş, Ünye, 
Bolu, Mardin. v Y-V'. 

Hava Kirlenmesi : 

Kükürt di oksit, toz, buna çimento kaçakları da 
eklenir. Bu fabrikaların rüzgara göre kuruluş yönleri çok 
önemlidir yıkama veya elektrofiltre gerektirir. 

Su Kirlenmesi : 

Sosyal kullanma tesislerinden gelen kirli sular 

hariç, pratik olarak önemli su kirletmesi yoktur. Ancak çi¬ 
mento artıklarının karıştığı suların (FH) sı yükselir. Bu¬ 
lanmalar görülür. Su ürünlerini etkileyebilir. 
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5.7. Tekstil Sanayii 

Fabrikalar : Bursa, İstanbul, İzmir, Adası¬ 

na, Kayseri, Diyarbakır, Erzincan, Adıyaman, Malatya, Sivas, 

K.Maraş, İçel, Nevşehir, Kastamonu, Konya, Zonguldak, Bolu, 
Antalya, İsparta, Eskişehir, Denizli, Aydın, Manisa, Kocaeli. 

Hava Kirlenmesi : 

Kükürt di oksit, is ve toz. 

Su Kirlenmesi : 

Boya, apre ve çeşitli terbiye işlemlerinde 

kullanılan değişik kimyevi maddeler,8odyum hidroksit, 
deterjanlar, sülfitli maddeler, mordanlar, bazı yerlerde 

bakır.... 

üzücü taraf, bazı kontrol yöntemlerinin 
bilinmesine rağmen, bu fabrikaların hiçbirinde özel bir ted¬ 

bir alınmamakta oluşunun tesbit edilmiş bulunmasıdır. Mev¬ 

cut tasfiye imkanlarından da yararlanılmamaktadır. 

5.8. Petro-Kimya Sanayii 

Tesisler : Yarımca, (Yeni olarak Aliağa) 

Hava Kirlenmesi : 

Kükürt di oksit, is, hidrokarbürler, amonyak. 
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Su Kirlenmesi % 

Katalizör veya plastifiyen olarak kullanılan 

anorganik ve organik kaynaklı yardımcı kimyevi maddeler, 

anorganik ve orgnaik azmtlu bileşikler, üre, asitler, fenol- 
len, reçineler v.b.. 

Tesisin çözeltme havuzları var; otomatik EH 
ölçüleri var, ancak işletilmediği görülmüştür. Fenoller içir 

alan tasfiye.tesisleri ise yetişmemektedir. 

5.9. Boya Sanayii 

Pigment boyalar, yağlı ve plâstik boya¬ 
lar, 

Su Kirlenmesi : 

Süspansiyon halinde pigment boyalar, be- 

yalarm üretildikleri maddeler, bunların çözücüleri (reçine¬ 
ler, vernikler, org lik çözücüler vb.) karışabilmekte ve su 
kirlenmesi yapmaktadırlar. Önemli derecede zehirli olanları 
bulunmaktadır. 

5.10. Temizlik Maddeleri Sanayii 

Merkezler î İstanbul, İzmir, Bursa. 

Bu maddelerin üretimi ve kullanılması 

ayrı ayrı su ortamının bozulmasına yol açmaktadır. 
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Üretim Sırasında SU Kirlenmesi : 

Maddelerin komponentlerinden kaçaklar, kostik¬ 

li artıklar, tuzlar, dolgu maddeleri, sentetik deterjanlar, 

toz hammaddeler. Başta sabunlar olmak üzere bilumum temiz¬ 

leyici müşekkilleri ihtiva eden, ticari müstahzarlar üreten 

tesislerde, bu müşekkillerin herbiri işletme suyuna geçerek 
kirlenmeye sebep olacak niteliktedir. 

Kullanma sırasında su kirlenmesi : 

Suyla karışarak kimyevi birikmeye yol açmakta¬ 
dırlar. Özellikle çok köpüklü deterjanların tabii su ortamına 
zararları büyüktür. Çözülmüş oksijeni sarfederek sudaki ok¬ 
sijen miktarını bozar, PH değişikliği yapanlar; su hayatını 
olumsuz olarak etkilerler. Solunum yapılan temiz ortamın 

niteliklerini kimyevi birikme ile bozarlar. Bütün Batı 

memleketleri deterjanlar konusunda sıkı sınırlamalar koy¬ 
muşlardır. 

5.11. Deri Sanayii 

Merkezler : İstanbul ve İzmir Hava kir¬ 

lenmesi : Rahatsız edici kokular, yoğun hava kirlenmesi 
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Su Kirlenmesi : 

Katı artıklar-yün, kıl, et; hayvani yağ, kireç, 
sülfürler, sodyum bikromat, demir sülfat, palamut hülâsası, 
valeks, tanin, krom, sodyum karbonat, yağ çözücü maddeler 

(benzin, gaz vs.) giderici tedbirler ve teknolojiler mevcut¬ 
tur, ancak memleketimizde uygulanmamaktadır. 

5.12. Gıda Sanayii 

Marmara ve Ege Bölgeleri başta olmak üze¬ 

re yurt çapında yaygındır. 

Hava Kirlenmesi : 

Bu sanayie giren-çeşitli üretim kollarında, 

art ık katı maddelerin bozulmasından meydana gelen fena 

kokulu gazlar dışında kayda değer hava kirlenmesi olmaz. 
Biraz dikkatli bir düzenleme ile kolayca çözümlenebilir. 

Su Kirlenmesi : 

Katı maddeler suya geçtikleri takdirde amino 
asitleri meydana getirirler. Ayrıca, .çeşitli üretim kolların¬ 
da kullanılan yardımcı kimyevi maddelerin sulara karışarak 
kirlenme yapması mümkündür. Örnek: Yağ sanayiinde yağın 

asidinin alınmasında kullanılan sudkostik ve yag sertleş¬ 

tirmede kullanılan nikelin hazırlanmasında gerekli nikel- 
formiyatm, sertleştirme için gerekli hidrojenin üretildiği 
elektrolizör deki sülfürik asidin işletme sularına karışma¬ 

sı mümkündür. 
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Gıda sanayiinde genellikle sülfürük asit ve yı¬ 

kama suları kirliliğine rastlanmaktadır. Gayet düşük maliyetle 

bu alandaki çevre sorunlarının çözümlenebileceği tesbit edilmiş¬ 
tir. Üniversitelerde çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. 

5.13. Zirai Mücadele İlâçları Sanayii 

Merkezler : İzmit, İzmir, İstanbul 

Bu ilâçların hem üretimi, hem de kullanıl¬ 
ması sırasında çeşitli çevre kirlenmesi sözkonusudur. 

Üretim Sırasında Hava Kirlenmesi : 

Üretim sırasında gaz, ham ve ara madde¬ 

lerden, reversibl (iki yönlü) reaksiyonlar sonucu reaksiyona 
girmeyen kısımlar iyi tutulmadığı takdirde baca gazlarından 
atmosfere kaçarak hava kirlenmesine sebebiyet verebilirler. 

Üretim Sırasında Su kirlenmesi : 

İlaçlar çok çeşitli olduğu için suya geçen 
maddeler de çok çeşitlidir. Üretim yerlerinde, entegrasyon sis¬ 
temi ile bir takım ara maddelerden geçerek nihai ürün elde 
ediliyorsa, bunların hepsinin belli bir ölçüde işletme suyu¬ 

na geçerek su kirlenmesine sebep olacağı tabidir. 

Kullanma Sırasında Kirlenme: 

Dikkat edilmediği takdirde, püskürtme sıra- 

rasında hava kirlenmesi; toprağa ve suya geçen kısımların 

meydana getirdiği toprak ve su kirlilikleri; bitki ve çevre 
çanlılarınm bünyelerine geçerek canlı hayatın kirlenmesi; be¬ 
sin zincirine katılarak hayvan ve insanların bünyelerinde bi¬ 
rikmesi sözkonusudur. 
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6. Enerji Üretimi ve Madencilik 

Nüfus artışı ve yaşama seviyesinin yükselmesi 
ile, insanın çevresinde hergün potansiyel olarak mevcut bulu¬ 
nan enerji miktarı hızla artış göstermiştir. Çevrede toplam 
enerji miktarının artması, bu miktarın iyi kontrol altında 
buiundurulmasmı ve yerinde kullanılmasını da gerektirmekte¬ 
dir. Aksi takdirde çevreye ve insana olan zararlar artmakta¬ 

dır. Bu suretle refah yükselmesiyle erişilmek istenen amaç¬ 

lardan sapılmış olmaktadır. 

Böyle bir yanlış yolda ısrar etmemek için, 

enerji kullanmanın zararlı yönlerini, enerji kullanmanın yol¬ 
larını ve enerjiyi en az tehlikeli halde bulundurmanın tek¬ 
niklerini öğrenmek zorunda bulunuyoruz. Enerji üretimini 
arttırmanın acil ve hayati zorunlulukları yanında, çoğu kere 

enerjinin zararlarının incelenmesi konusu ihmal edilmiştir. 
Günümüzde, bu ihmalin sonuçları kendilerini göstermektedir¬ 
ler. 

6*1. Kömür 

Kömür çağımızın başlıca yakıt ve enerji 

kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir. Dünyada kömür kay¬ 
naklarının olmasına rağmen önemini sürdürmekte ve pekçok 
insan faaliyeti halen kömüre bağlı olarak yürümektedir. Kö¬ 
mürün elde edilmesi ve kullanılması sırasında ayrı ayrı çev¬ 

re sorunları meydana gelmektedir. 
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6.1.1. Açık Kömür İşletmesi t 

Yer üs tün e yakın yerlerden kömür 
çıkarılması sırasında, kullanılan teknoloji sebebiyle yüksek 
derecede bava ve su kirlilikleri meydana gelmektedir. Özel¬ 
likle kükürt kirliliği çok yüksek derecede olmaktadır. Ayrı¬ 
ca, bu sırada meydana çıkan katı artıklar önemli miktarlar¬ 
dadır; hem çevrede birikmekte, bem de suların dibine çökmek¬ 
tedir. Bunlardan faydalanma yolları aranmalıdır» Açık kömür 
işletilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli çevre sorunla¬ 
rından biri de, kömürün belirli bir yerde.bulunması dolayı¬ 
sıyla iyi arazilerin elden çıkmasına yolaçmasıdır. Dekapaj 
sırasında aktarılan geniş alanlardaki toprakların tekrar 
kazanılması çok güç olmaktadır. Bu arazilerin, kömür çıka¬ 
rıldıktan sonra eski verimliliğinin sağlanması mümkün olma¬ 
makla birlikte, ağaçlandırma veya uygun bir bitki türü ye¬ 
tiştirilmesi suretiyle yararlı hale getirilmeleri sağlana¬ 
bilir -. 

6.1.2. Yeraltı Madenciliği i 

Kömürün yeraltından çıkarılması 

sırasında az miktarda hava kirliliği; asitlenme dolayısıyla 
çok yüksek seviyede su kirliliği meydana gelmektedir. Yeral¬ 

tından çıkarılan sçyun içindeki kirletici unsurların temiz¬ 
lenerek, suyun zararsız bir şekilde tabiata verilmesi gerek¬ 
mektedir. Kullanılan madencilik teknolojisine, işleme ve 
imha yöntemlerine göre bir miktar katı artık problemi ve 

buna bağlı olarak da, çevre arazisine ve topraklarının kir¬ 

lenmesi durumu göze çarpmaktadır. 
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6.1.3. Kömürün İşlenmesi Sırasında 

Kirlilik : 

Kömürün kullanılmaya hazır hâle 

getirilmesi sırasında yıkama ve sulu işlemler, gaz metodları 
v.s. hava kirliliği hariç, çok yüksek seviyede su kirliliği, 
toprak kirliliği.ve katı artıklar meydana getirmektedirler. 

Kömürün zenginleştirilmesi, "dumansız yakıt projelerimin 
uygulanması sırasında (Türkiye 1977 yılında buna geniş bi¬ 
çimde başlamıştır. tabiatı kirletici unsurlar olan kirli 
suların arıtılması vj artık maddelerin arazi üzerinde tarı¬ 

ma elverişli olmayan yerlere dökülerek üzerinde bir bitki 
Örtüsünün oluşturulmasına çalışılması gereklidir. 

6.1.4. Kömürün Kullanılması ve Çevre 

Kirliliği : 

Kömürün evlerde yakıt olarak 

kullanılması, özellikle düşük kaliteli linyitler, önemli 
miktarlarda kükürt dioksit ve partikül yayarak hava kirli¬ 
liğine yol açmaktadır. 40.000 nüfusu aşan toplu yerleşme¬ 
lerde hava kirliliği başlamaktadır; büyük şehirlerde yüksek 
seviyelere var saktadır. Bu durumda, yerleşmelerin yakıt me¬ 
selesi ayrı ayrı bütünler olarak ele alınmalı; her bölgenin 

ve yerleşmenin özelliklerine vs imkânlara göre çeşitli yakıt 
türlerinin nerelerde, ne ölçüde ve ne biçimlerde kullanıla¬ 
cağı tesbit edilmeli; kullanılacak kömür kaliteleri için de 
böyle bir kademelendirme -uygulanmalıdır. Diğer .yandan, hem 

hava kirliliğinin önlenmesi, hem de yakıt israfının ortadan 
kaldırılması için yapıların fizik şartlarının kontrol altına 
alınması; izolasyon,kapı, pencere, baca,çatı, kazan 
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standartlarının geliştir i Libs i gereklidir.-Bunun dışında, sanayi 
ve konut enerji tüketiminde enerji tasarrufu sağlayacak teş¬ 
vik edici tedbirlerin uygulanmasına başlanmalıdır. 

6.2. Petrol : 

Yüzyılımızın enerji kaynağı olan petrol, 

faydaları yanında pekçok zararlara da sahip bulunmaktadır. 
Tabiatta sınırlı miktarda bulunması, kullanılışının plân- 
lanması ve ikama yollarının geliştirilmesi aşısından geniş 
anlamda bir çevre sorununu ortaya koymakta iken; kirletme 
boyutu ile olan anlamdaki çevre sorunlarına da önemli ölçü¬ 

de sebebiyet vermektedir. 

Petrol kirletmesiyle ilgili sorunlar, 

petrolün aranmasından kullanılmasına kadar olan bütün saf¬ 

halarda ortaya çıkmaktadır. 

6.2.1. Petrolün Aranması Sırasında 

Kirlilik ; 

Petrol sondajları sırasında ara¬ 

zinin bu işe tahsie edilerek, petrol bulununcaya kadar ara¬ 
zinin tahribata uğraması, çeşitli katı artıklara, toprak ve 
su kirlenmelerine yol açmaktadır. Deniz dibi sondajları ise 
bir miktar su kirliliğine yolaçmaktadır. 
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6.2.2. Petrolün Çıkarılışı Sırasında 

Kirlilik t 

Karada bulunan petrol kuyuların¬ 
dan petrol çıkarılması sırasında bir miktar bava kirliliği, 

az miktarda su kirlenmesi, ve kuyunun zorunlu yeri dolayisiy¬ 
le arazinin başka maksatlarla kullanılmaması sorunları var¬ 
dır. Katı artık sonucu yoktur. Denizden petrol çıkarılması 
sırasında ise bir miktar hava kirliliği ile, dökülmelerden 
dolayı yüksek derecede su kirliliği meydana gelir. 

Bir petrol ürünü olan tabii gaz1ın 

çıkarılması sırasında ise az derecede hava, su ve toprak kir¬ 
lenmesi görülür. 

6.2.3. Petrolün Taşınması Sırasında 
Kirlilik : 

Petrolün taşınması önemli bir 
sorundur, üç yolla yapılmaktadır: Karayolu, boru-hattı ve 

deniz yolu ile Kara yolu ve boru-hattı ile petrol taşınması 
kirlenmeye yol açmamaktadır. Ancak, deniz yolu ile petrol 
nakli, denizlerdeki toplam trafiğin jS 50 sini teşkil etmekte 
ve önemli dökülmelere sebebiyet vermektedir. Sintine sulan 

ve sarnıçların yıkanması sırasında tanker ağırlığının 56-1 
oranında petrol denize dökülür. Böylece 25.000 tonluk bir 
tanker her dolup boşalışında 250 ton petrolü denize akıtır. 

Akdeniz'de 500.000.000 t/y petrol taşınmaktadır. Bunun 
5.000.000 t/yılı denizlere dökülmektedir. Trafiğin yoğun 

bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesinde ise 3-3,5 milyon tonluk 
bir petrol kirliliği sözkcnusudur. Bu sular Türkiye sularıyla 
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içiçedir. (Bu konu, "Tabii Çevrenin Korunması Alt Komisyo¬ 
numuzun Su Kirlenmesi bölümünde geniş olarak işlenmiştir.) 

Denize dökülen petrol, deniz 

ortamını önemli ölçüde etkiler. Dökülen petrol deniz yüze¬ 

yine yayılır ve denizi ince bir tabaka ile örter. Deniz ba¬ 

yatı için denizin hayatî olan kısmı, yüzeydeki 1 mm. kalın¬ 
lığındaki tabakadır. Deniz buradan nefes alır, ışı ve ısı 
ile temas eder. Buna bağlı olarak denizin canlı hayatı de¬ 
vam edebilir. Suyun engelleyici bir madde ile örtülmesi ile 
iktisadi sorunlar ve turizm sorunları ortaya çıktığı gibi, 

yaşayan bir canlı ortam da tehlikeye düşer; Denizde ışığın 

yansıma açısı, ısı derecesi ve oksijen miktarı.değişir; can¬ 
lıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkileri bozu¬ 
lur. Yüzeyde bulunan petrol lekesi zamanla yayılır. Bunun 

temizlenmesi veya deniz tarafından massedilmesi çok uzun 

bir zartanı gerektirir. Artan kirlilik karşısında tabii me¬ 
kanizmalar da massetme güçlerini kaybederler. Zamanla kalın 
ve yapışkan, bir kirlilik haline gelen petrol örtüsü ağırla¬ 

şarak dibe çökmeye ve buraları da zehirlemeye devam eder. 

Dünyada geliştirilmeye başlanan 
liman kabul kolaylıkları, bu artıkları değerlendirme amacı¬ 

na yönelmiştir. Kirli sular limanlarda belirli bölmelere 
alınacak ve kârlı bir şekilde işletilecektir. Bunun iyi ör¬ 
nekleri Japonya ve İsrail’de bulunmaktadır. Türkiye için bu 
tür teşebbüsler hem yararlı hem kârlı olabilecek nitelikte 
görünmektedir. 
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6.2.4. Petrolün Hafine Edilmesi Sırasında Kir¬ 
lilik ; 

Türkiye'de Merkezler : İzmit, İzmir, 
Batman, Mersin, yeni olarak Ankara, 

Hava Kirlenmesi ; 

Uçucu hidrokarbürlür, S02, ise, H,,S ve 
bazan kurşun, tetraetil. Havaya verilen bu artık gazların 
filtreden geçirilmesi zaruridir. 

Su Kirlenmesi : 

Hidrokarbürler, soğutma suları, makina 
yağları, yardımcı kiHyevi maddeler, kurşun tetraetil. Mutla¬ 
ka arıtma yapılmalıdır. Tasfiye tesislerinin iyi kontrolü 
sağlanmalıdır. Rafineri yan ürünlerinin değerlendirilmesi 
mümkündür. 

Petrolün Kullanılması Sırasında Kirlilik; 

Petrolün teskin ve sanayide kullanılması 

sırasında ve taşıt araçlarının egzos gazlarından meydana ge¬ 

len hava kirliliğine dünyada uygulanmakta olan etkin tedbir¬ 
lerden yararlanarak çözüm yolları bulunmalıdır. 

^4 
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6.3. Termik Santraller 

Elektrik üretimi iğin kullanılan termik 

santrallerin bir kısmı kömür, bir kısmı ise fuel-oil ile 
çalışmaktadır. Termik santraller bir yönleriyle bunar üreten 

kuruluşlar sayılabileceğinden, bunların kullandıkları katı 

ve sıvı yakıtlardan kirletici olarak havaya verdikleri SOg 
ve tozların, • sanayi kuruluşların benzeri kirletme yapan 
fabrikalarına benzetilmeleri mümkündür. Merkezî ısıtma ya¬ 
pan büyük kuruluşlar ve otellerin de benzer tedbirler alma¬ 

ları gerekir. 

Türkiye'nin termik santrallerinde yapılan 
bir tarama ile, termik santrallerin meydana getirdikleri 

çevre sorunları şu şekilde incelenebilir t 

Termik santrallerin çevreye yaptıkları 
zararlar su ısınması ve hava kirlenmesi olarak başlıca iki 

noktada toplanabilir. 

Soğutma syyunun santrala giriş.ve çıkış 
dereceleri tesisin çevreye uyumu bakımından önem 'taşımaktadır 
Tesis hem işleyerek fayda sağlamaya devam etmeli, hem de çev¬ 
renin hayatî fonksiyonlarının devamını engellememeli, bölge 

halkının diğer ekonomik gelişlerini azaltmamaya çalışmalıdır. 
Kontrol edilmediği takdirde^ termik santrallarm dışarı at¬ 

tığı ısı çevrenin sularının ölmesine sebep olmaktadır, Buna 
ısı kirliliği (termal kirlenme) denilmektedir : Suların ısın¬ 
ması suda çözülecek oksijen miktarını azaltır; bu da su mik¬ 
roorganizmalarını ve su ürünlerini önemli ölçüde ortadan kal¬ 
dırır, çünkü canlıların üremeleri ve yumurtalarının açılması 
için belirli ısı dereceleri gereklidir. 
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ÇEŞÎTLİ TERMİK CİHAZLARIN FAYDALI VE ARTIK ISI DURUMLARI ! 

Isı K Cal/Kw saat 

Isı K Cal/Kw saat 

Termik 
Cihazların 
Isı Orta¬ 
lamaları 

Fosil 
Yakıtlı 
Santral 
İKömür+ 
Puel-Oil) 

Gaz 

Tür¬ 
bini 

Nükleer 
Santral 

Faydalı Enerji 860 860 860 860 

Çevreye atılan ısı 1786 1458 2920 1735 

TOPLAM ISI 2646 2318 3780 2595 

Kaynak : Prof.N.Aybers'in teksirinden. 

Türkiye'de termik santrallarm sayıca çok ol¬ 
mamaları sebebiyle, ısı-kirliliği yönünden fazlaca sorun ya¬ 
rattıkları iddia edilememekle birlikte; düzenli ısı kontro¬ 
lü yapılmadığı, bu tür bilginin pek çok santralda elde edi¬ 
lememiş olmasından anlaşılmış bulunmaktadır. Kullanılan tek¬ 

noloji dolayısiyle bütün termik santrallarımızm soğutma te¬ 
sisatları mevcuttur; ancak, bunların gereğince işletildiği 
v® kayıtlarının tutulduğu söylenemez, İlgili yönetmeliklerde 
ve uygulama kararlarında, soğutma tesisatının çalıştırılması 
ve ilgili kayıtların tutulması için zorlayıcı tedbirlere 
ihtiyaç hissedilmektedir. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu v® Tüzüğü, atı¬ 
lan suyun sıcaklık sınırını , döküldüğü deniz, göl, rezervu¬ 
ar veya akarsuyun sıcaklığını belirli.bir zaman içinde belir¬ 
li bir miktardan fazla arttırmayacak şekilde vermiştir. 
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Pek çok ülke bunu kendi şartlarına göre tesbit etmiştir. 
Türkiye'nin pekçok iklim farkını birarada görmesi dolayı- 

siyle, Su Ürünleri Kanunu'na göre ilgili Kuruluş ve uygu¬ 
layıcı Kuruluşların bîraraya gelerek birbiriyle tutarlı yö¬ 
netmelikler hazırlamaları gerekmektedir. 

Hava kirliliği yönünden termik santrallarımızda 

kontrol bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Santrallarm hiçbirin¬ 
den kükürt dioksit miktarı hakkında bilgi alınamamıştır. 
Fakat genellikle ^0,3 yani 3000 ppm seviyesine ulaştığını 
kabul ettirecek bazı nedenler vardır. Avrupa standartları 

düşünülürse azamî SOg miktarı 100 ppm. olmalıdır. İzlenebi¬ 
leceği üzere Anbarlı Termik Santralından çıkan kükürt diok¬ 
sit bu miktarın hayli üstündedir. Bu santrallarda büyük 
sanayi tipi baca filtrelerinin kurulması için veya bulunan¬ 
larda işletilmesi için derhal harekete geçilmesine ve uygu¬ 
lamayı bağlayacak yönetmeliklerin hazırlanmasına ihtiyaç var¬ 
dır. 
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SİLAHTAEAĞA TERMİK SANTRALI 

2x30+2x20+2x10=120 MW 

6-10 Yıkanmış taşkömürü 6660 Kcal/Kg. 

Santralın Yeri : 

Kağıthane/ÎSTANBüL 
Kağıthane ve Alibeyköy dereleri mansabına kurulmuştur. 

Baca Gazı 

Baca yüksekliği 
Çıkış sıcaklığı 
Kazan temizken 

Kazan kirlendiğinde 

Kimyevi analizi 

Soğutma Suyu : 

Giriş Sıcaklığı 
Kış : 7- 8°C 
İlkbahar s 14-20°C 
Yaz s 20-25°C 
Sonbahar : 14-20°C 
Miktarı : 450.000 

Kül Cürufun Atıldığı Yer t 
İşletmenin özel kül parkında depo edilip briket imalinde 
kullanılmak üzere tonu 25 Tl.dan özel firmalara satılmakta. 

Çıkış Sıcaklığı 

12 °C 
25°C 
40 °C 
25°C 

ton/gün (60 MW yükte) 

î 4 Kazanın 34 m. 6 Kazanın 25 m. 

• 

: 120°C 
s 160°C 

s S0g miktarı hakkında bilgi alınamadı. 
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SEYÎTÖMER TERMİK SANTRALI 

Seyitömer (2x150) MW 
Marn, Linyit (1800 Kcal/kg min) 

Santralın Yeri : 

Seyitömer, KÜTAHYA 

Baca Gazı : 

Baca yüksekliği ve çıkın sıcaklığı : 100 m, 160°C 
Kimyevi analizi s S02 ( Yaklaşık $ 0,3) 

Soğutma Suyu s 

Sıcaklık yönünden kapalı devre soğutma olduğundan çevreye 

etkisi sözkonusu değil. 

Kül - Curufun atıldığı yer 5 
Santraldan 3 km» uzaklıkta ziraatle ilgili olmayan TEK 

tarafından istimlak edilen engebeli bir araziye atılmakta» 
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TüNÇBİLEK TERMİK SANTRALI 

îunçbilek Termik-Sant. (2x32+1x65) Mw 

Linyit (0-18 lave) 3700 Kcal/kg. 

Santralın Yeri s 

Tunçbîlek (Tavşanlı/KÜTAHYA) 

Baca Gazı: : 

Baca yüksekliği ünite No i I e ve II î 45 m.‘ Ills 60 m. 

Baca gazı çıkış sıcaklığı î 154°C 
Kimyevi analizi s SO,, miktarı hakkında bilgi alınamadı. 

0,3 tahmini 

Soğutma Suyu : 

Kapalı devre soğutma olduğundan sıcaklık yönünden çevre 

kirlenmesi söz konusu değil.1 

Kül - Cüruf Atıldığı Yer t 

Santraldan 3 km. uzaklıktaki bir vadiye atılmakta. 
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Tunçbilek Tesisi 

Klorür mg/lt 
Amonyak M 
Kalsiyum " 
Magnezyum mg/lt 
Fosfat " 
Sülfat " 
Silisyum " 
Potasyum " 
Sodyum " 
Katı mad. gr/lt 
FH 
Alüminyum mg/lt 
Demir mg/lt 
Süspansiyon mg/lt madde 

Tavşanlı 
Deresi 
Suyu 

7,10 
0,875 
4, 20 
1,12 

15,4 
67,0 

3.5 
6.6 
2,15 

8,3 
Yok 
Yok 

55,99 

II 

Santral 
Dereye 
verilen 
cüruf + Su 

32,0 
1,07 

96,0 
74.3 
12.3 

118,0 

21,0 
4,65 

10,24 
9,1 
Yok 
Yok 

7178,0 

III 

CGLİ ve TEK6in ar¬ 
tıkları (cüruf+su) 
dereye karışma yeri 

24,2 
1,0 

70,6 
64.0 
12.0 

100 

19,0 
4,6 
5,22 
9,1 
Yok 
Yok 

5996 

IV 

Su ürünleri tüzü¬ 
ğünde zararlı mad¬ 
delerin, kabul edi-
len defterleri  

170,0 
0,02 

800 
14 
15 
90 

50 
85 

6,5-8,5 
0,07 
0,70 

30 

I ve III kolonlardaki değerler, cüruf dereye verildiği zaman alınan değerlerdir.' 
Tunçbilek santralında Hali hazırda (cüruf+kül) Kül Vadisine atılmaktadır.' 
XGLİ : Garp Linyitleri İşletmesi.1* 
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ÇATALAÖZI TERMİK SANTRALI 

Çatalağzı Termik Sant. 6x21,5 MW 

Mikst 3500 Keal/kg. 0-0,5 lave 6400 Kcal/kg. 

Santralın Yeri : 

Zonguldak, Çatalağzı (Karadeniz kıyısında) 

Baca Gazı : 

Baca yüksekliği : 66 m. 
Baca gazı çıkış sıcaklığı : 177° C (ort) 
Kimyevi analizi : S02 miktarı hakkında bilgi alınamadı. 

(Tahmin $ 0,3) 

Soğutma Suyu : 

Giriş Sıcaklığı Çıkış Sıcaklığı 

Kış 
İlkbahar 

Yaz 

Sonbahar 

15.6 

24.6 

16,4 

9,7 

27.6 

36.6 

28','4 

21,7 

Miktarı 22.000 m3/Saat 
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Kondease 

Çatalağzı Tesisi 

Kömiir Külünün 
Denize dökül¬ 

düğü yerden 
alınan Su. 

Sömür külünün 
Denize dökül¬ 

düğü yerden 
10 m. açıktan 
alınan deniz 
suyu 

Kömür külünün 
Denize dökül¬ 
düğü yerden 
100 m» açık¬ 
tan alınan 

deniz suyu 

İşletme 
artıkla¬ 

rının ka¬ 

rışmadığı 
deniz suyu 

Kondease 

soğutma 
ouyunrtfi 

• denize 
döküldü¬ 
ğü yer 

Kondense 
soğutma 
suyunun 
denize 
döküldüğü 
yer 10m.açık 

ecğu'tma 
■uyunun 
denize 

döküldüğü 
100 m, 
açık 

T.sertlik ppmcaco, 3 
3047,36 2952,13 2971,18 2971,18 2971,18 2971,18 2971,18 

Ca sertliği " 999,92 761,84 537,28 514,24 523,76 447,16 447,58 
Mg sertliği 2047,44 2190,29 2433,90 2456,94 2447,42 2523,60 2523,60 

P alkalite * 30,00 24,00 20,00 24,00 19,00 25,00 22,00 
U alkalite * 75,00 185,00 177,00 183,00 191,00 180,00 180,00 

Sülfat ppm SO^ 13,50 14,00 15,50 12,50 ıı;oo 11,50 10,00 

Silis ■ Sİ02 3,12 0,84 0,016 0,398 o; 408 0,42 ’ 0,816 
Sodyum " Na 5900 6950,00 6850,00 5100,00 6000,00 3170,00 5250,00 
Potasyum “ E 190 210,00 350,00 230,00 180,00 175,00 135,00 

Bakır - - - “ - - -

Demir - - - - - - - • 

PH 8,5 - - 8,3 8,3 - -

Süspansiyon Mg/lt madde 195 40 

Serbest klor 
- - - - “ -

Süspansiyon madde imktarı, kömür külünün denize döküldüğü ve kondense soğutma suyunun denize döküldüğü yerden 
alınan 3u numunelerinde, su ürünleri kanun ve tüzüğünde bu madde için belirtilen maximum değerden (30 mg/1) fazladır» 
Bununla beraber, belli bir mesafe içinde seyrelerek bu değerin altına düşeceği tahmin edilmektedir. 
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İZMİR TERMİK SANTRALI 

İzmir Termik Sant. Linyit 4000 Kcal/kg. 
(3x5+2J5+20) MW 

Santralın Yeri : 

İzmir, Alsancak 
i 

Baca Gazı : 

Baca yüksekliği I-II 38 m» III : 36 m. IV: 33 m. 
VI: 46 m» 

Baca gazı çıkış sıcaklığı : 140-170°C 
Kimyevi analizi : S02 miktarı hakkında bilgi alınamadı. 

Çıkış Sıcaklığı 
35 - 40 °C 
20 - 26 °C 

2 
13000 m /saat 

Soğutma Suyu (Denizden) 

Giriş Sıcaklığı 

Yaz • 24 - 30 °C 
Kış t 9 _ .15 °c 
Miktar ; 
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AMBARLI TERMİK SANTRALI 

Ambarlı Termik S ant. Fuel-Oil (No:6) 9630 Kcal/kg. 

( 3x110 MW) + ( 2x150 MW) 

Santralın Yeri : 

İstanbul, Ambarlı 

Baca Sazı : 

Baca Yüksekliği 

Çıkış sıcaklığı 

Kimyevi analizi 

I, II ve III üniteler : 45 
IV ve V üniteleri s 100 m. 

148°C (Ortalama alındı) 
S0„ 2000 ppm. 

Soğutma Suyu : 

Giriş Sıcaklığı 

Kış 

İlkbahar 

Yaz 

Sonbahar 

Miktarı 

8-10°C 
14-20°C 

20-25°C 
16-24°C 

Çıkış Sıcaklığı 
16°C 

o 
22 C Ortalama 

olarak hesap 
yapıldı. 

31°C 
26 °C 

60.000 - 80.000 nT/saat 

i s 

*- âîüpbaat Şk. 



- 44 -

HOPA TEEBİK SANTEAH 

Hopa Termik Sant. (2x25) MW 

FueL-Oil (Ho:6)9630 Kcal/kg. 

Santralın Yeri : 

Hopa, ABÎVİN (Karadeniz) 
j. 

Baca Gazı : 

Baca yüksekliği : 30,750 m. 

Çıkış sıcaklığı : 24Q°C 
Kimyevi analizi : S02 miktarları hakkında bilgi alla¬ 

madı (Tahmini 36 0,3) 

Soğvtm Saya : 

Giriş Sıcaklığı Çıkış Sıcaklığı 
Kış : 8-10°C 20-25 
Yaz ; 20-25°C 30-35 
Miktan: 10.000 m3/Saat 
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SEYDİŞEHİR GAZ TÖRBİNLERİ : 

Seydişehir Gaz Türbinleri (8x15 B») 
Motorin (10.300'Kcal/^g») 

Santralın Yeri : 

Seydişehir, KONYA 

Baca Gazı : 

Çıkış sıcaklığı (ort) 400 C 

Kullanılan fazla kava oranı yüksek olduğu için çıkan 
gaz bileşimi hava bileşimine yakın. Dolayısıyla zarar¬ 

lı fazlar yönünden çevre kirlenmesi henüz önemli değil¬ 
dir. 
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BORNOVA GAZ TÜRBİNLERİ 

Bornova Gaz Türbinleri (2x15 MW) 
Motorin (IO.3OO KcalAs*) 

Santralın Yeri î 

Bornova-İZMİR 

Baca Gazı : 

Çıkış Sıcaklığı : 350 °C 

Kullanılan fazla kava oranı yüksek olduğu için çıkan 
gaz bileşimi hava bileşimine yakın. Dolayısıyla zarar¬ 
lı gazlar yönünden çevre kirlenmesi henüz önemli değil¬ 

dir. 
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HAZAR GAZ TÜRBİNLERİ 

Hazar Gaz Türbinleri (2x15 MW) 

Motorin (10.300 Kcal/kg.) 

Santralın Yeri : 

Hazar- ELAZIĞ 

Baca Gazı : 

Baca Gazı Çıkış Sıcaklığı 5 440°C 

Kullanılan fazla hava yüzdes} yüksek olduğu için 
çıkan gaz bileşimi hava bileşimine yakın, dolayısıyla 
zararlı gazlar yönünden çevre kirlenmesi henüz önemli 

değildir. 
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VAN SEYYAB GAZ TÜRBİNLEBİ s 

Van Seyyar Gaz Türbinleri (2x1,200 MW) 

Motorin 10.300 Kcal/kg. 

Baca Gazı : 

Baca Gazı Çıkıç Sıcaklığı : 400°C 

Kullanılan fazla hava »ranı yüksek olduğu için çıkan 

gaz bileşimi hava bileşimine yakın, dolayısı ile 

zararlı gazlar yönünden çevre kirlenmesi henüz önemli 
değildir. 



6.4. Nükleer Eagrjl 

Termik santrallara enerji temin etmesiyle, buralar¬ 

da yukarda bahsedilen ısı sorunma yolaçar. Ancak, enerji¬ 
nin üretilmesi de başlıbaşına ayrı bir çevre konusu niteliğin¬ 

de olduğundan burada ayrıca ele alınmıştır. Nükleer enerji, 

üretimi, ısı etkisi kadar radyoaktivite etkisiyle de sorundur. 

Günümüzün nükleer reaktörlerinde uranyum ve plüton¬ 
yumdan seçilmiş izotoplar kullanılarak nükleer parçalama ve so¬ 
nucunda nükleer enerji elde edilmektedir. Üretilen elementler 

genellikle radyoaktif özelliklere sahiptirler; parçalanma süre¬ 
ci sırasında başka elementler® dönüşürler. Bu dönüşme radyoak¬ 
tif olmayan bir ürün elde edilinceye kadar zincirleme devam 

eder. Bu sırada meydana gelen enerjinin hepsi faydalı enerji¬ 
ye çevrilemez. Kullanılan tekniğe ve elde edilmek istenen üre¬ 
time bağlı olarak, faydalı enerjiye çevirme oranları $ 20-$ 30 

arasındadır. Geri kalan enerji ısı olarak dışarıya salınır. 

Bu durumda gerek radyoaktiviteyi gerekse ısıyı kont¬ 
rol altına almak için gösterilecek ciddi gayretlerin, çevre, 
insan, fauna ve flora için hayati önemi vardır. Çalışmakta olan 
ilk nükleer reaktörlerde, sulara bırakılan yakıt yıkama madde¬ 
leri vb.'nun radyoaktiviteleri yüksek bulunmaktadır. Yeni ku¬ 

rulacak reaktörlerde, bütün yeni gelişme ve tedbirlerin dikkat¬ 
le uygulanmasına ihtiyaç olacaktır. 

Nükleer enerji üretmek için üç tür reaktör bulun¬ 
maktadır t 
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Fission Haaktörleri s 

Bu tip reaktörler, diğerlerine nazaran daha giz rad¬ 

yoaktiviteye yolaçmaktadır. Hava kirliliği ise kontrol altına 

alındığı taktirde yek denecek kadar azdır. Su kirlenmesi, de¬ 
niz ve içsularda akıntı bulunan yerlerden yayılma suretiyle 
olmaktadır, ancak düşük seviyede tutulması mümkündür. Katı 
artıklar oldukça yüksek seviyededir ve faydalı hale dönüştü¬ 
rülmek için önemli çaba gerektirirler. Çevre arazisinin kulla¬ 
nımı, reaktörün kurulacağı yere bağlı olarak önemli biçimde 
etkilenir; kullanılma değeri yüksek topraklarda dikkatli dav¬ 
ranmayı- gerektirir. Meydana getirdiği yan tesirler,(eritme ve 
taşıma gibi,)önemlidir. 

Su ve hava kirliliklerine yol açmamakla birlikte, 
biriktirme ve bekletme işlemleri dolayısıyla büyük miktarda 
katı artık kirliliğine sebep olan bir sistemdir. Uzun dönemde 

insanlar üzerinde dLumsuz etkileri görülmektedir. Taşınma ko¬ 

nusunda akintılı olması dolayısıyla çevre arazi kullanımını 

olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Fusion Eeaktörleri : 

Teknolojisi çok güç olan bu sistemle üretimi hakkın¬ 

da denenmiş geniş bilgiye sahip bulunulmamaktadır. Az miktar¬ 

da su, yan ürünlerinin temiz olması dolayısıyla az miktarda 

katı artık ve çevre kullanımı güçlüklerine yol açtığı bilin¬ 
mektedir. 
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Radyoaktivite etkisi çok yaygın ve çek uzun süre 

devam eden bir etki- olmaktadır; insanları etkileme imkânları da 
çok yüksek bulunmaktadır. Bu bakımdan radyoaktivite konusu 
özellikle işlenmesi gerekli bir konudur. 

600 MWe GÜÇTEKİ BİR REAKTÖRDE MEYBINA GELECEK 
RADYOAKTİF ARTIKLARIN TOPLAM TAHMİNİ MİKTARLARI 

Reaktör 
Tipleri 

Radyoaktif Artıklar 
Katı 

Reçiner(m) 
Diğer 
(m3) 

Sıvı 

(103xlt/yıl) 
Bacadan 

Bırakılan 
(a^/sn. 

BWP 65 300 160.000 64 

PWR 15 70 4.500 44 

HWR 24 3 12.000 84 

BWR s Kaynar su soğutmalı Reaktör 
PWR : Başınçlı su soğutmalı reaktör 
HWR : Ağır su soğutmalı reaktör 

Bunların ortadan kaldırılması için çeşitli yöntem¬ 
ler geliştirilmektedir. Yapılan değişik amaçlı standartların 
gerçekleştirilmesi için bu yöntemlerin titizlikle uygulanması 
ve yeniliklerin takibi gerekecektir. 

Radyoaktif artıkların bulunduğu bölgelerde çalışan 

işçiler için, diğer giderici tedbirlere baş vurmak şarttıyla, 

belirli kirlilik seviyesi standartları uygulanmaktadır. 
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Nükleer Maddelerin Radyasyonlu Bölgelerde Çalışan İnsan 
Vücudunda Havada ve İçme Suyunda Müsade Edilebilir En 
Fazla Konsantrasyonları : 

Nükleer Madde 
Hassas 

Bölgeler 
Vücutta 
Mikrokuri 

Havada mİ. 
Mikrokuri 

Suda mİ. 
Mikrokuri 

Kb-86 Kaslar 60 4xlO~7 3xlO~3 
Sr-89 Kemikler 2 2xl0"8 7xl0“5 
Sr-90 - Y-90 Kemikler 1 2xl0“10 8xl0~7 
Y-91 Kemikler 15 4xl0“8 0.2 

Nb-95 Kemikler 90 4xl0~7 4xlO-3 
Ru-106 - Rh~106 Böbrekler 4 3xlO~8 0.1 

Ag-111 Ciğer 36 3xlO-5 4 

Te-127 Böbrekler 4 lxl0~7 3xl0-2 
Te-129 Böbrekler 1.3 4xl0“8 lxl0"2 
1-131 Tiroid 0.3 3xio“9 3xl0-5 
îe-133 Tüm vücut 300 4xl0“6 4xl0“3 
Cs-137 - Ba-137 Kaslar 90 2xl0~7 1,5xlO-3 
Ba-140 - La-140 Kemikler 5 6x10**8 2xlO“3 
La-140 Kemikler 24 

-6 
1x10 1 

Pr-143 Kemikler 29 7 * 5xlO~7 0.4 

Ce-144 - Pr-144 Kemikler 5 7xlO-9 4xlO~2 
Pm-147 Kemikler 120 2xl0“7 1 

Sm-151 Kemikler 420 lxlO—8 0.2 

Kaynak s U.S. National Bureaa of Standards, Dept.of Commerce 



(Aşağıda işçiler için uygulanan Amerikan standartları veril¬ 
mektedir.; tş yeri veya iş bölgesi dışında yaşayanlar için 
ise bu standartlar $ 70 ila # 90 bir indirimle kullanılmak 
durumundadır. 

Türkiye, ilk nükleer santralının kuruluş çalışmaları 
içinde bulunmaktadır. Silifke'nin 43 km. batısında Akkuyu mev¬ 
kiinde ve deniz kenarında kurulacaktır. Demiz kenarında kirli¬ 

likle mücadelenin daha rahat olabileceği düşünülmüştür, ancak 

çevrenin tarım, turizm ve su ürünleri faaliyetleri yönünden 
bu görüş henüz tartışmalıdır. 

600 MWe gücündeki Nükleer Santralın üreteceği rad¬ 

yoaktif katı au ve gaz artıkları, artık işleme tesislerinde 
işlendiktan scmra Türkiye Atan Enerjisi Komisyonu'mun koyduğu 

sınırların altında bir yoğunlukla, artığını duruma göre, çevre¬ 

ye bırakılacak veya depolanacaktır. 

Santral yasak bölgesi dışında yaşayan bir kişinin 

sıvı artıklardan,gerek beslenme zinciri, gerekse diğer yollar¬ 

dan aldığı toplam vücut dozu (tabii aktivite hariç) 3 milirem- 
'i, herhangi bir organın aldığı doz 10 milirem'i, geçmeyecek¬ 
tir. Nükleer Santralda meydana gelen gaz artıklar ise, santral 

yasal bölgesi dışında yaşayan -bir kişinin senede aldığı top¬ 

lam vücut dozu (tabii aktivite hariç) 5 milirem'i, veya deri 
dozu 15 milirem'i geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır. Tabiî 
aktivite ve kozmik ışınlar sebebiyle her zaman mevcut olan 
radyasyon dozunun 100-150 milirem arasında olduğu düşünülür¬ 
se, başlangıç çalışmalarının sıkı olarak ele alındığı, sıvı 
ve gaz artıklarının çevreye çok kontrollü olarak bırakılacak¬ 

ları anlaşılır. 
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7- Önlemler, 

Önlemlerin teknik ve yasal olarak iki bölümde 

toplamak mümkündür. 

7.1. Teknik Önlemler 

Gerek eskiden kurulmuş gerek yeni kurul¬ 
makta olan sanayi tesislerinde; işletme, bakım, tamir, tek¬ 

nik emniyet, kalite kontrol ve araştırma hizmetlerini iyi 

yetişmiş insan gücü ile yürütmek geniş ölçüde çevre kirlen¬ 
melerini önlemiş olur. Teknolojik gelişmeleri. izleyip bunlardan so¬ 
nuçlar çıkaran ve cesaretle uygulayabilen yetenekli kimse¬ 

lerin sorumluluğundaki tesislerde çevre kirlenmeleri daha 

da azalır. Şimdiye kadar yapılmış olan araştırmalara dayanı¬ 
larak çevre kirleticilerini az masrafla gidermek ve hattâ 
bunlardan bazı._ yeni maddeler üretmek suretiyle bu masrafları 
karşılama olanakları tesbit edilmiştir. Yeni kurulacak tesis¬ 
ler için en az artık bırakan ve bu yüzden çevre kirletme ola¬ 

sılığı en az olan teknolojileri seçmekte yarar vardır. Bu yüz¬ 

den ithal edeceğimiz veya devletçe teşvik edeceğimiz teknolo¬ 
jilerde bu özelliği iyi kontrol etmemiz gerekir. 

En çok hava ve su kirleten gübre fabrika¬ 

ları ile bakır izabe ve alüminyum tesislerindeki kirletici¬ 

lerin 99 oranında giderilerek ticari ürünler (örneğin, 

sülfitler, nitritler, flüorürler, amonyum sülfat gübresi,..) 

elde edilebildiği gibi bu kirleticilerin bazılarını topla¬ 
yıp konsantre ederek tekrar üretim devresine koymak olasılık¬ 

ları da bulunmuştur. . örneğin asit sülfürik fabrikaları 



- 55 -

baca gazlarından havaya verilen $ 0,2 hacmi oranındaki 

kükürt diökside bu yöntem uygulanabilmektedir. Termik santral- 

ların baca gazlarındaki 0,3 seviyesine ulaşan Kükürt diok- 

sidi de bu yöntemden yararlanıp bir asit fabrikasına verme- 
mezi veya gerekirse bizzat santral yanında bir asit fabrikası 

düşünmemiz daima mümkündür. Kaldı ki bu Küçük dioksitli gaz¬ 

ları doğrudan doğruya amonyum sülfat gübresine işleme olana¬ 

ğı vardır. 

Çimento, termik santral ve yüksek fırın¬ 
lar gibi tesislerin baca gazlarındaki.tozları gideren "toz 

gidericiler" geliştirilmiştir. Toplanan tozlar genellikle 

atılmakla beraber, bazı işlemlerden geçirilerek düşük te¬ 
norla potaslı gübreye çevrilmeleri olanağı vardır. Örneğin, 

çimento fabrikaları baca gazlan tozları $ 1-1,3 KgO, Yüksek 
fmnlamnki ise ş£ 8-9 K20 içerebilmektedirler. Bunlar, kuş¬ 
kusuz, potaslı gübre için düşük terörlerdir; ana Türkiye ko¬ 

şullarında üzerlerinde deneme yapmaya ve bunlara yerel gübre 

olarak kullanmaya çalışmak yararlı olur. Bu tozları gübre 

sanayiinde pudra maddesi olarak değerlendirmek te mümkündür. 

Bu amaçlar için gereken ek yatırımlar sanayiiden.sanayie 

değişmekle beraber kuruluş bedellerinin $ 5-20 si arasında 
değiştiği genellikle kabul edilmektedir. Eskiden kurulmuş 

olup ta yeniden ek yatırım yapılan tesislerde önlem yatırım¬ 
ları, yeni kurulup ta önlemleri bir arada alınmış olanlardan 
daha fazladır. 



Bu arada şunu ifade edelim ki teknik ön
lem sonucu daima tolere edilebilir bir kirlilik kalmakta

dır. Örneğin asit sülfürik fabrikalarındaki baca gazindaki 
0t2 lik Kükürt dioksit $ 0,02 ye düşürülmektedir. Bunu 

sıfıra indirme teşebbüsü çok fazla yatırımı gerektirir ki 
buna da lüzum yoktur. Standartlespitleri yapılırken sa

nayici, idareci, hijyenci, botanikçi ve su ürüncülerin oluş

turacağı komisyonlara ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. Sanayi
ciyi gereksiz önlem yatırımlarına zorlamamak, fakat işin 

ciddiyetini de kavratmak gerekir. 

7.2- Yasal Önlemler 

Bu önlemler arasında standart tesbitle-

riyle bunların belli kanun ve tüzüklere bağlanması husus

ları yer alır, standartlar için alıcı ortam standartlan 
veya kirletici ortam standartlan olarak iki uygulama var
dır. 

7.2.1- Alıcı Ortam Standartlan 

Bu durumda alıcı ortamın kirlilik oranı 

belirlenir. Örneğin Kükürt dioksid için 24 saatlik ortalama 

1 mg/m^ olarak tesbit edilirse o civardaki bir fabrika; se
çeceği teknoloji, kapasite ve temizleme yöntemleri, baca 
yüksekliği gibi parametleri kendi düşünür ve uygular. Amacı 
etrafındaki havada 1 mg/m^ seviyesinin altında SO2 bulun
masını sağlamak olur. 
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Bu standart usulünün şu sakıncaları vardır : 

- Fabrikadan yayılm kirletici duman hüznesi- 

nin ılık iklim bölgelerinde, meteorolojik koşullara göre 

dağılımı (dispervion) ve yayılımı (diffusion) son derece 

intizamsızlık gösterir. Bu bakımdan o bölgenin meteorolojik 

özelliklerinin etüdü yapılmadan tesbit edilecek .SOgVeya 
diğer kirleticiler miktarları daima tartışma götürecektir. 

Nitekim geçirilen denemeler göstermiştir ki analizlere göre 
standart altında kalındığı saptandığı halde o civarda bazı 

yerlerde bitkiler etkilenmiştir. Bu da 24 saat içerisinde 

belki 10-20 dakika süre ile oraya kirli hüzüne gelmiş ol¬ 

ması ile açıklanabilir. 

- Analizler yetişmiş personelle yapılır. Bu 

personele sahip olmıyan ülkeler çok sıkıntı çeker. Bizde de 
bu sıkıntılar görülecektir; nitekim görülmektedir de. Snnra 
bu tür analizlerin de standardize edilmesi gerekir. Ülke ko¬ 

şullarımızda pahalı aletlerle yapılacak analiz metodları 

standartlaştırmaktan çekinmek lâzımdır. Aksi halde her yere 
alet bulamayız. Bunların arızalanması halinde tamircisini 

bulmak ta güç olacaktır. 
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7«2„2- Kirletici Ortam Standartları 

Burada h®r fabrikanın verebileceği kir¬ 
leticilerin miktarları tesbit edilir ve fabrika bu seviye¬ 
yi geçmemize gayret eder. Durumu kontrol edeceklerin baca 
gazlarını analiz etmeleri, için gerekli nümüneyi almak her 

zaman kolay olmaz. En iyisi bu kirlenmeleri otomatik olarak 

bir tablo dairesine bağlayıp kayda aldırmaktır.. 0 zaman 
kontrol edenler bu daireye gelip gerek yeni gerek eski ka¬ 

yıtları inceleyerek kontrollarını tamamlarlar. Bu durum 

fabrikayı devamlı olarak belli kalitede ham madde kullanmı- 

ya,;daha pahalı temizleme yaprmya ve çok dikkatli bir iş¬ 
letme ve bakıma zorlar. 

Bu iki standart arasında seçim yapmak 

çok zordur. İngiltere 'de görüş olarak benimsenen "the best 
practical means" yani pratikte uygulanabilecek en uygun va¬ 

sıtalar kuralını kabul ederek, bizim için pratik yol stan¬ 

dart tesbitlerini her iki usule dâyând'ırmaî£itır. - Şöyle ki; 
baca gazlarındaki tozlar kirletici ortam standartlarına, 
diğer kirleticiler ise alıcı ortam standartlarına göre 

alınabilir. İsviçre'de yeni kurulan Çimento Fabrikaları 
için baca gazıyla havaya atılacak toz miktarı 100 mg/m3 
olarak standartlaştırılmıştır. Eski Çimento fabrikalarının 
ise en geç 10 yılda önlem alarak 150 mg/m^ seviyesine inme¬ 
leri istenmiş ve o yolda uygulamaya girmiştir. 
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Konutları ve motorlu araçları da bir öl¬ 

çüde küçük kirletici tesis gibi düşünebileceğimizi belirt¬ 

miştik. Onlar için uygulanması gereken standartlar ancak 
kirletici ortam standartlan olabilir. Gökdelen gibi büyük 

binaların toz ve diğer kirleticiler yönüaden termik santral- 
lara benzerliği ortadadır. Bu gibi binalarda sanayi usulü 

önlemlerin almmaaı, gereklidir. 

Motorlu taşıt yapan fabrikalarımız da 

egzoz gazını tam yakacak ve temizliyecek araştırmalara yö¬ 
nelebilirler. Kaldı ki ulaşılmış sonuçlar da mevcuttur. 
Bunlar da benimsenabilir. 

8- Sonuç, Hedef ve Tedbir Önerileri 

Çevre sorunlarını; bütün sanayicilerin ve bu 
arada, konutlar ve motorlu taşıtlar dolayisiyle, belediyele¬ 

rin ve daha genel olarak bütün ülke sorumlularının benimsen¬ 

mesi gerekmektedir. 

Şimdiye kadar bir çok fabrikalar şehirler dışı¬ 
na kurulmasına rağmen belediyeler bunlardan bina, imalât ve 
sair vergileri alabilmek için bu fabrikaları belediye hudut¬ 
ları içerisine alma yoluna gitmişlerdir. Bu hal şehirlerin 

fabrikalara uzanmasına ve etrafını sarmalarına yol açmıştır. 

0 zaman da bu belediyelerin kendilerinin sebep oldukları çev¬ 
re sorunlarını fabrikalara yüklemiye kalkıştıkları görülmüş¬ 

tür. Artık belediye gelirleri kanunu çıkacağına göjfe beledi¬ 
yelerin bu haksız davranışlarına son verilmelidir. 
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Sanayicileri uygulanması güç standartlarla kar¬ 
şılaştırmadan en az artık bırakacak ve dolayısiyle en az 

kirletme yapacak teknolojilere yönelmesini sağlamalı ve kont¬ 

rol etmeliyiz. Hele teşvik edeceklerimizde bu koşulları ara¬ 
mada daha titiz olmalıyız. Eunun için Yatırım Bakanlıkları¬ 

nın Bilim ve Teknoloji ve Teşvik-Uygulama Dairelerinin bu 

hedeflere uygum tarzda teşkilatlanmaları son derece önem 
taşır. 

Çevre sorunlarını kendi koşullarımızda en iyi 

çözebilmek ve zaman içerisinde yeni sorunları karşılayabil¬ 

mek için yasal önlemler dan kirlenme standartları ve tayin 
metodları tesbitleri hedef alınmalı, fakat teknik önlem ça¬ 

lışmaları derhal tedbirlerimiz arasına girmelidir. Zira bir 
termik santralın baca gazındaki SOg den amonyum sülfat gübresi 
veya bir sülfit tuzu veya sülfürik asit üretimi suretiyle 

alınacak önlemler üretim; yatırımı gibi düşünülebilir. Bu 
nedenle gereken fizibilite etüdleri yanında bazı araştırma 
testleri, pilot cihazlarda denemeler yaparak esas önlem 
projesinin sarf rakamlarını tesbit ve bu arada yeni önlem 

prosesleri geliştirir veya yaratabiliriz. 

Bu bakımdan, Sümerbank, Etibank, Azot sanayii 

T.A.Ş.; PETKİM, Çimento Sanayii, Demir-Çelik Fabrikaları, 
kağıt ve selluloz Sanayii, T.Kİ. gibi büyük kuruluşlarımız 
araştırma organlarına teknolojik araştırmalar yanında çevre 
araştırmalarına göre de düzenlenmeli ve çalıştırmalıdır. Bu 
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kuruluşlarımızın Merkez teşkilâtınla A.F.K. (araştırma, 
planlama koordinasyon) Daireleri adı ile kurulmuş bölümlerin 

araştırmaları şimdiye kadar ki çalışma tarzlarına göre daha 

çok pazarlama ve sanayi potansiyeline yönelik olduğundan 
teknolojik araştırma yani proses geliştirmeleri, üretim ak¬ 
saklıklarının temel etüdü ve kirlenme sorunlarının araştırıl¬ 

ması ve önlem getirilmesi gibi hizmetlere göre teşkilatlan a- 

mamışlardır. Bu teşkilata dokunmadan Türkiye Şeker Fabrika¬ 
ları A. Ş« nin modelinde araştırma enstitüleri veja merkezleri 
kurulmalı ve bu merkezler taşradaki fabrikalardaki araştır¬ 
ma ünitelerini de kapsıyan bir organizasyon halinde ger¬ 
çekleştir ilmelidir. Bu Teşkilâtın kadrolarında yönetici ve 

yönetici yardımcısı olacakların doktora derecesi alanlardan 

seçilmesinin büyük yararı vardır; Acil olarak sonuca (hedef¬ 
lere) ulaşmanın önemli bir koşulu da bu olmalıdır.' Bu kuruluş¬ 
ların T.B.T.A.K ve üniversitelerle işbirliği yapması sağ¬ 
lanmalıdır. 

Çevre sorunlarının oldukça etkin bir şekilde 
hiç yatırımsız bir tarzda bir ölçüde.olsun giderilmesi gay¬ 
retli, beceri sahibi insan gücü yetiştirilmesine bağlı ol¬ 

duğundan bu hususun mühendis ve kimyagerlerden başlamak üzere 
bir eğitim ve yetiştirme programına bağlanması ve bu yetiş¬ 
tiriciler Bakanlıklardaki ilgili elemanların da katıİmal alu¬ 
mni sağlanması yerinde olur. 



- 62 -

Fabrikalara, çevre dersi görmüş veya çevre üze¬ 
rine lisans üstü eğitimi yapmış ve mümkünse çevre mühendisi 
olarak yetişmişlerden birer elemanın hemen alınması ilk ted¬ 
birler arasında ele alınmalıdır* 

Ancak şununda göz önünde tutulmasında son derece 

yarar vardır.; Bir çok büyük kuruluşlarımızın yöneticileri 
amprizm kafası ile hareket ederek eskidenberi . ülkede 

araştırma laboratuvarları kurulmasını önlemişlerdir. DPT'nin 
Kuruluşundan sonra olan tazyikler karşısında kalite kontrol 
labnratuvarlarının adları araştırma olarak değiştirilecek 
ve merkezlerde de A.P.K. adı altında bu işler yapılmaya çalı¬ 

şılmıştır. Eu yöneticilerimizin araştırma hizmetlerine ve 

dolayısiyle o yerlerin gerektirdiği kaliteli elemanlara gerek¬ 

sinmesine tamamen inanmaları gerekir. Bu yönü emniyete alınır¬ 

sa kurulacak araştırma üniteleri seçkin ve yetenekli eleman¬ 
ları ile hem teknolojik gelişmeleri sağlar hem de çevre sorun¬ 
larını kaynağında sorun olmaktan çıkarır. Gelişmiş toplumla- 
rm idaresinde nasıl çok kanuna gerek yoksa, elemanları yö¬ 

nünden iyi seçilmişse donatılmış bir araştırma merkezinin de 

fazla standart ve kurala ihtiyaç duymadan çevre sorunlarını 

çözeceği aşikardır. 

Sn son olarak bir öneri de kirli su şlamları 

(çamurlu atıklan) üzerine alacaktır. Şöyle ki; Belediye ve 
Sanayi kesimlerinde sular bilinen yöntemlerle temizlenirken 
bütün kirleticilerin söktüğü çamurlu su görünümünde bir 

heterojdn sıvı oluşmaktadır. Buna Fransızca (bone residuaire), 
Almanca (Schlamm), İngilizce (Sludge) denir. Türkçe kirli su 
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çamuru veya sadece kirli çamur demekleyiz. Bu çamurlar 
$ 97-98 su içermekte ve suların mikrop ve parazitleri dahil 

bütün kirlilikleri bu kısımda toplanmış olmaktadır. Eskiden 

pompalarla şehir dışında boş çukurlara veya çayırlara bası¬ 
lan bu çamurlar sinekler vasıtasiyle olduğu kadar otlıyan 

hayvanlar vasıtasiyle de insan pftğlığını tehdit ettiğinden 

ve ayrıca fena kokusu ile rahatsızlık verdiğinden bunların 

yok edilmesi veya değerlendirilmesi araştırmaları yapılmak¬ 

tadır. AET'nin organize ettiği ve adına Cost araştırma pro¬ 

jeleri adı vbrilen projeler arasında bu çâmûrlSr da yer al¬ 
makta ve Cost-68 projesi olarak isimlendirilmektedir. Bu 

projeye 13 ülke arasında Türkiye 'de kaiılmış ve Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının kontrolunda Azot Sanayii T.A.Ş.'nin 
koordinatörlüğünde Azot Sanayii T.A.Ş. Karabük Demir Çelik, 
SEKA, Şeker Enstitüsü ile O.D.T.Ü. ve Pen Fakültesi katıl¬ 
mıştır. Birinci dönem çalışmaları çok başarılı geçmiş olan 
araştırmanın 2. nci dönemi bazı nedenlerle aksatılmıştır. 
Bu projeye halen devam olanağı bulunduğu cihetle tekrar 
ele alınmasında yarar görmekteyiz. Bilhassa 2. nci dönem 

çalışmalarını arasında bu çamurlardan gübre üretimi, çorak 
arazinin mümbitleştirilmesi* gibi bize çok gerekli bölüm¬ 
ler vardır. 
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